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วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรชั้นนำ� ในกลุ่มธุรกิจด้�นปิโตรเลียม ปิโตรเคมี 
และพลังง�นอื่นๆ ตลอดจนธุรกิจด้�นบริก�รและจัดห�
ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอ�เซียน เพื่อก�รเติบโตอย่�ง
ยั่งยืน ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ล 
ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. ขย�ยธุรกิจในกลุ่มปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและพลังง�นอื่นๆ
2. ขย�ยธุรกิจด้�นบริก�รและจัดห�อย่�งครบวงจร
3. ขย�ยกลุ่มลูกค้�ทั้งในและต่�งประเทศอย่�งต่อเนื่อง
4. มีอัตร�ก�รขย�ยตัวด้�นร�ยได้อย่�งต่อเนื่อง
5. พัฒน�องค์กร บุคล�กร และ ส่งเสริมคู่ค้� ให้มุ่งไปสู ่
 คว�มเป็นม�ตรฐ�นส�กล ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นต�ม 
 หลักธรรม�ภิบ�ล
6. ส่งเสริมนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. สนับสนุนนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
8. มุ่งเน้นก�รบริห�รองค์กรอย่�งยั่งยืนโดยดูแลผู้มีส่วน
 ได้เสียทุกฝ่�ย
 



	 บรษิทั	ซอีอยล์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนนิธรุกจิให้มี
กำรเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งและมัน่คง	เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยขององค์กร	 
มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรชั้นน�ำ	 ด้ำนพลังงำน	 ปิโตรเลียม	 และปิโตรเคมี	
ภำยใต้กำรบรหิำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภบิำล	ด้วยควำมรบัผดิชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	
	 ในปี	 2561	 เป็นปีแห่งควำมท้ำทำยขององค์กรอีกปีหนึ่ง 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้มีนโยบำยปรับแผนกลยุทธ์องค์กรใน 
เชงิรุก	เพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัท้ังภำยในและต่ำงประเทศ	
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำดให้ได้มำกท่ีสุด	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 มีผล 
กำรด�ำเนินงำนโดยรวมก�ำไรสุทธิ	5.85	ล้ำนบำท		EBITDA		87.83	
ล้ำนบำท		ยอดกำรจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัทัง้ในและต่ำงประเทศ	เพิม่สงูข้ึน 
จำกปีก่อน	 30%	 	 ยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เกิดจำกกลุ่มลูกค้ำ 
Offshore	 และลูกค้ำต่ำงประเทศ	 ส�ำหรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในช่วงปลำยปี	 จำกกำรเปิดประมูล
สัมปทำนรอบใหม่	 ส่งผลดีกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็น
อย่ำงมำกทัง้ด้ำนจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนั	และธรุกจิ	Supply	Management 
ท�ำให้ลูกค้ำในกลุ่ม	Offshore	กลับมำซื้อน�้ำมันและบริกำรอื่นๆ	เพิ่ม
มำกขึน้	เพือ่รองรบักจิกรรมในอ่ำวไทยทีเ่พิม่ขึน้จำกธรุกจิส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับกำรประมูล		
	 ในช่วงปลำยปี	2561	คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้รบัแจ้งข่ำวดจีำก
บริษัทร่วมค้ำ	แพน	โอเรียนท์	เอ็นเนอร์ยี่	(สยำม)	ลิมิเต็ด	(POES)	ซึ่ง
บริษัทฯ	 ถือหุ้นร้อยละ	 49.99	 	 ถึงผลกำรส�ำรวจพบน�้ำมันในแหล่ง 
สมัปทำนจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีหลมุส�ำรวจ	L53-DD		ส่งผลให้ในปี	2561	
บริษัทได้รับส่วนแบ่งก�ำไรจำกกิจกำรร่วมค้ำ	จ�ำนวน	2.71	ล้ำนบำท	

	 ในปี	2561	ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมกีารขยายตัวเพ่ิมจากปีก่อน 
เล็กน้อย	 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนส�าคัญจากการลงทุนรวมของ
ภาครัฐและเอกชนและการบริโภคของภาคเอกชน	 สอดคล้องกับ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะ
สหรัฐและจีนยังคงมีอัตราการเติบโตที่สูง	 ในขณะที่เขตยูโรโซนและ
ญ่ีปุ่น	มีสัญญาณการเติบโตในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อย	 ส�าหรับ
สถานการณ์ราคาน�า้มนัในตลาดโลกส�าหรับปี		2561	ปรบัตัวสงูขึน้
จากปีก่อน	แต่ยังคงมคีวามผนัผวนจากปัจจยัอนัอาจเกิดจากภาวะ
อุปทานล้นตลาด	จากผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปค	

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 เช่ือม่ันว่ำผลกำรส�ำรวจดังกล่ำวจะท�ำให้
โครงกำรลงทุนนี้ได้รับผลตอบแทนที่ดีต่อไปในระยะยำว	
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ยังคงตะหนัก
ถึงควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส	 และเป็นธรรม	 
กำรพัฒนำศักยภำพองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
กำรด�ำเนนิธรุกจิเพือ่ให้สอดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงตำมสภำวกำรณ์ 
ปัจจุบัน	ทั้งในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 กำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแล 
กิจกำร	เพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	และต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปช่ัน	 กำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ	 พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	 กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ
ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	 และ
ค�ำนงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย	ตลอดจนกำรมส่ีวนร่วม	ในกำรพฒันำ
ชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม		เพือ่บรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำองค์กร
อย่ำงยั่งยืน	
	 สุดท้ำยนี้ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ		ผมขอขอบคุณท่ำน
ผู้ถือหุ้น	ลูกค้ำ	คู่ค้ำธุรกิจ	สถำบันกำรเงิน	และผู้มีอุปกำรคุณในทุกๆ
ด้ำนที่ให้ควำมไว้วำงใจและสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ด้วยด ี
มำโดยตลอด	 	 ขอขอบคุณผู้บริหำรและพนักงำนทุกท่ำนที่มุ่งมั่น	
และทุ่มเทแรงกำย	 แรงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์และ 
เสยีสละ	ร่วมกนัขบัเคลือ่นองค์กรให้มกีำรเติบโตอย่ำงต่อเนือ่ง		ขอให้
ทุกท่ำนเชื่อมั่นว่ำ	คณะกรรมกำรบริษัททุกท่ำนจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ		เพื่อให้องค์กรมีกำรเติบโต
อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน

อภิสิทธิ์		รุจิเกียรติก�ำจร
ประธำนกรรมกำร

สารจากประธานกรรมการ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงินโดยสรุป 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน

2561

2561

2561

2560

2560

2560

2559

2559

2559

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร	 4,777.14	 3,816.02	 3,854.70
ก�ำไรขั้นต้น	 237.62	 218.65	 315.35
EBITDA	 87.83	 (22.35)	 100.49
ก�ำไรสุทธิ	 5.85	 (106.28)	 (4.64)
ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิส่วนของบริษัทใหญ่	 (0.75)	 (104.55)	 (23.98)
ก�ำไรต่อหุ้น	(บำท)	 (0.0014)	 (0.20)	 (0.06)

รวมสินทรัพย์	 2,744.30	 2,604.86	 2,342.17
รวมหนี้สิน	 1,389.91	 1,251.56	 1,188.34
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 1,354.39	 1,353.30	 1,153.83
ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่	 1,346.65	 1,350.97	 1,146.34

อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ)	 0.96	 0.95	 0.66
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ)	 1.03	 0.92	 1.18
อัตรำก�ำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	 4.97	 5.73	 8.18
อัตรำก�ำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	 0.12	 (2.79)	 (0.12)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	(ร้อยละ)	 0.22	 (3.97)	 (0.19)
อัตรำผลตอบแทนจำกผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	 (0.06)	 (8.37)	 (2.16)
จ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว	(ล้ำนหุ้น)	 553.56	 553.54	 415.12
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น	(บำท)	 2.45	 2.44	 3.05

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร

4,777.14

3,816.02
3,854.70

256125602559

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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จ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงบก
81.12 
สัดส่วน	1.69%		

กำรให้บริกำร
50.21 
สัดส่วน	1.04%		

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
77.71 
สัดส่วน	1.62%		

รำยได้อื่น
34.55 
สัดส่วน	0.72%		

จ�ำหน่ำยน�้ำมันทะเล
4,568.10

สัดส่วน	94.93%		

(หน่วย	:	ล้านบาท)

(หน่วย	:	ล้านลิตร)

(หน่วย	:	ล้านบาท)

น้ำ�มันหล่อลื่นและอื่นๆ

น้ำ�มันเต�

น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็ว

น้ำ�มันเบนซิน

น�้ำมันเตำ
164.44

สัดส่วน	60.90%		

น�้ำมันดีเซล
105.25
สัดส่วน	38.98%		

น�้ำมันหล่อลื่น,อื่นๆ
0.09
สัดส่วน	0.03%		 น�้ำมันเบนซิน

0.24
สัดส่วน	0.09%		

โครงสร้�งร�ยได้ ปี 2561

ปริม�ณก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันแต่ละประเภท ปี 2561

ร�ยได้จ�กก�รข�ยแยกประเภทนำ้�มันปี 2559 - ปี 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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 ตุลาคม 2553	 บริษัทได้ท�ำกำรขยำยธุรกิจออกไปสู่กำรจัด
จ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำงบกให้กับโรงงำน
อุตสำหกรรม	 และธุรกิจอื่นๆ	 เช่น	 ธุรกิจรถขนส่งทำงบก	 ธุรกิจให้
บริกำรรถโดยสำร	เป็นต้น	ซึ่งท�ำให้บริษัทสำมำรถขยำยช่องทำงกำร
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้หลำกหลำยขึ้น	
 กรกฎาคม 2554	บริษัทได้เริ่มธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร	ท�ำควำม
สะอำด	 และซักรีด	 (Catering	 and	 Service)	 ให้แก่เรือพักอำศัย	
(Accommodation	 Barge)	 ส�ำหรับพนักงำนประจ�ำแท่นขุดเจำะ
น�้ำมันและก๊ำซในอ่ำวไทย	
 กนัยายน 2555	บริษทัได้เริม่ด�ำเนนิธรุกิจให้บรกิำรจดัหำวตัถดุบิ
เพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร	จัดหำเสบียง	และบริกำรอื่นๆ	(General	
Supply)	ให้กับเรือเดินทะเล	เรือล�ำเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภค
บริโภค	(Supply	&	Service	Boat)	และเรือโดยสำรพนักงำนแท่น
ขุดเจำะ	(Crew	Boat)	และแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซในทะเล	เช่น	
อำหำร	 น�้ำ	 เครื่องมือต่ำงๆ	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นกำรต่อยอดจำกธุรกิจ	
Catering	and	Service	และได้รบัประโยชน์จำกฐำนลกูค้ำของบรษิทั
ทีม่อียูใ่นธรุกจิกำรจัดจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลิงและน�ำ้มนัหล่อลืน่ทำง

ทะเลได้	ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้เสบียงอำหำร	และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ	
เพื่อใช้ในกำรเดินเรืออยู่แล้วเพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับบริษัท
 กันยายน 2556	บริษัทได้ก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	 ไอ	อย่ำงเป็นทำงกำร	ซึ่งได้รับกำรอนุมัติ
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	
และตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยมกีำรเสนอขำยหุน้ใหม่ให้
แก่ประชำชนทั่วไปครั้งแรก	(Initial	Public	Offering:	IPO)	
 ตุลาคม 2557	 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเบอร์มิวด้ำ	
ชื่อว่ำ	“Sea	Oil	Energy	Limited”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ
กำรลงทุนและขยำยธุรกิจของบริษัท	
 ธันวาคม 2557	 บริษัทได้เข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำบริษัท	
แพน	โอเรียนท์	เอ็นเนอยี่	(สยำม)	ลิมิเต็ด	(“POES”)	โดยกำรเข้ำถือ
หุ้น	 ในสัดส่วนประมำณร้อยละ	 49.99	 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและ
จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ	 POESกำรลงทุนดังกล่ำวส่งเสริมให้ 
บริษัทก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมอันเป็นธุรกิจต้นน�้ำ
ของธุรกิจน�้ำมัน	 เพื่อให้องค์กรได้เรียนรู้และรับประสบกำรณ์จำก
บริษัทส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยตรง	 อันจะน�ำไปสู่กำรเข้ำเป็น
ผู้รับสัมปทำนระยะยำวในอนำคต
 มกราคม 2558	 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ดินแดนสหพันธ ์
แห่งลำบวน	ประเทศมำเลเซยี	ชือ่ว่ำ	“Sea	Oil	Offshore	Limited”	
โดยมีวัตถุประสงค์จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงระหว่ำงประเทศและ
ขยำยกิจกำรไปยังต่ำงประเทศ

	 บรษิทั	ซอีอยล์	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษิทั”)	เป็นบรษัิทในกลุ่มนทลนิ 
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2540	ปัจจุบัน
บริษัทมีทุนจดทะเบียน	จ�านวน	691,867,135	บาท	และมีทุนที่ออก
และช�าระแล้ว	จ�านวน	553,559,662	บาท	(ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2561) 
โดยมวัีตถปุระสงค์ในการประกอบธรุกิจจดัจ�าหน่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิ
และน�า้มนัหล่อลืน่ให้กับเรือประเภทต่างๆ		เช่น		เรอืเดนิทะเล	เรอืขนส่ง 
น�า้มนั		เรอืประมง	และเรอืประเภทอืน่ๆ	โดยบริษัทจะด�าเนนิการจดัหา 
น�้ามันจากผู้ผลิตน�้ามัน/ผู้ค้าน�้ามันรายใหญ่และจ�าหน่ายให้กับ
ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	 สิงคโปร์	 ลาว	 กัมพูชา	
พม่า	 เป็นต้น	 	 ทั้งนี้	 บริษัทไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรท่ีใช ้
ในการด�าเนนิธรุกิจด้านการจ�าหน่ายน�า้มนัเชือ้เพลิง	ทัง้คลังกักเก็บ
น�า้มนั	และยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนส่งน�า้มนั	โดยบรษัิทจะด�าเนนิการ 
จัดหาผู้ขนส่งอิสระเพื่อให้บริการขนส่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

นำ้�มันดีเซลหมุนเร็ว

นำ้�มันเบนซิน

นำ้�มันเต�

นำ้�มันหล่อลื่น

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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 เมษายน 2558	 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์	 
ชื่อว่ำ	“Sea	Oil	Petroleum	PTE.	LTD.”	 โดยจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
และผลติภณัฑ์เก่ียวกบัน�ำ้มนัทีป่ระเทศสงิคโปร์	และขยำยฐำนลูกค้ำ
และซัพพลำยเออร์ในต่ำงประเทศ
 พฤษภาคม 2558	 บริษัทเข้ำท�ำรำยกำรได้มำซึ่งหุ้นของบริษัท	
นครชัยปรำกำร	เคมีภัณฑ์	จ�ำกัด	ในสัดส่วนร้อยละ	100	ของจ�ำนวน
หุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด	 และจัดสรรหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อ 
วันที่	 11	 เมษำยน	 2559	 โดยประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท	 
ซึง่ผลติและจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลวทกุชนดิ	
(เมื่อวันที่	 23	กุมภำพันธ์	 2560	บริษัท	นครชัยปรำกำร	 เคมีภัณฑ์	
จ�ำกัด	 เปลี่ยนชื่อนิติบุคคลเป็น	 “บริษัท	 ซีออยล์	 ปิโตรเคมีคอล	
จ�ำกัด”)
 มกราคม 2560	 บริษัทเข้ำลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสง
อำทิตย์	จ�ำนวน	10	โครงกำร	ขนำดรวม	7.825	เมกะวัตต์	ด้วยวิธี
กำรโอนกิจกำรทั้งหมด	และเมื่อวันที่	24	กุมภำพันธ์	2560	บริษัทได้
ซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99	ของบริษัท	ลีฟวิง	เอ็นเนอร์จี	จ�ำกัด	
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำน 
แสงอำทิตย์	(Solar	Rooftop)

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
 
	 บริษัทเร่ิมประกอบธุรกิจจำกกำรเป็นผู้ให้บริกำรจัดหำน�้ำมัน 
เชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเล	เช่น	เรือขนส่งสินค้ำ	
เรือบรรทุกน�้ำมัน	เรือประมง	และเรือห้องเย็น	เป็นต้น	ซึ่งลูกค้ำของ
บรษัิท	ได้แก่	เรือเดนิทะเลท่ีเดนิทำงภำยในประเทศ	ระหว่ำงประเทศ	
และยังรวมไปถึงเรือเดินทะเลท่ีเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศอีกด้วย	
โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหำให้ลูกค้ำเหล่ำนี้ได้แก่	 น�้ำมันเชื้อเพลิงที่
ใช้ในกำรขบัเคลือ่นเรอื	เช่น	น�ำ้มนัดเีซลหมนุเรว็	น�ำ้มนัเตำชนดิต่ำงๆ	
และน�้ำมันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์	 โดยเรือเดินทะเลแต่ละประเภทจะมี
ควำมต้องกำรน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ที่ต่ำงกัน
ออกไป	
	 ปัจจุบันบริษัทยังคงมีรำยได้หลักจำกกำรมีกำรจัดหำน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่ให้กบัลกูค้ำทำงทะเล	และบรษิทัได้ขยำย
ธรุกจิไปยงัธรุกจิกำรจดัหำน�ำ้มนัให้กบัลูกค้ำทำงบก	โดยมกีลุ่มลูกค้ำ	
ได้แก่	โรงงำนอุตสำหกรรม	และกลุ่มลูกค้ำในธุรกิจต่ำงๆ	เช่น	ธุรกิจ
ขนส่งทำงบก	 ธุรกิจกำรให้บริกำรรถโดยสำร	 เป็นต้น	 นอกจำกน้ี	
บรษิทัยงัท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูจ้ดัหำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่ตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำในต่ำงประเทศ	อำทิ	สิงคโปร์	ลำว	กัมพูชำ	
และ	พม่ำ	เป็นต้น
	 โดยน�้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจัดหำ	ได้แก่	น�้ำมันเชื้อเพลิงประเภท
ต่ำงๆ	 ที่ใช้ในกำรขับเคล่ือนเรือ	 น�้ำมันหล่อลื่น	 และน�้ำมันเบนซิน	
เป็นต้น	ซึง่บรษัิทไม่มคีวำมจ�ำเป็นในกำรลงทนุในสนิทรพัย์ถำวรใดๆ	
เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ทั้งนี้	 เมื่อบริษัทได้รับค�ำสั่งซ้ือจำกลูกค้ำ

แล้ว	 บริษัทจะจัดหำสินค้ำจำกผู้ผลิตน�้ำมันรำยใหญ่ในประเทศหรือ
ผู้ค้ำส่งน�้ำมันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 (“Supplier”)	 โดยใน
กรณีลูกค้ำมีควำมต้องกำรให้บริษัทเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันให้	 บริษัทจะ
ด�ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ขนส่งอิสระเพื่อขนส่งน�้ำมันไปยังจุดหมำยปลำย
ทำงที่ลูกค้ำก�ำหนด	 ส�ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรรับน�้ำมันกลำงทะเล			
บรษิทัจะจดัจ้ำงเรอืขนส่งน�ำ้มนัเพือ่ขนส่งสนิค้ำไปยงัลกูค้ำ	หำกลกูค้ำ
เป็นเรือที่จอดเทียบท่ำอยู่หรือลูกค้ำทำงบก		บริษัทจะท�ำกำรจัดจ้ำง
รถขนส่งน�้ำมันเพื่อขนส่งไปยังจุดหมำยปลำยทำงท่ีลูกค้ำก�ำหนด	 
โดยบริษัทมีนโยบำยที่จะท�ำกำรส่งผู้ควบคุมกำรจัดส่งของบริษัท	
(Inspector)	ขึน้ประจ�ำกำรบนยำนพำหนะทีใ่ช้ในกำรขนส่งตัง้แต่รบั
น�้ำมันที่คลังต้นทำงไปจนถึงจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำต้องกำร			 
เพ่ือให้แน่ใจว่ำสินค้ำมีคุณลักษณะตำมที่ลูกค้ำต้องกำร	 มีปริมำณที่
ครบถ้วน			และน�ำส่งถงึมือลกูค้ำตรงตำมเวลำทีก่�ำหนด	เพือ่ให้ลกูค้ำ
เกิดควำมม่ันใจและไว้วำงใจในกำรส่ังซ้ือสินค้ำกับบริษัท	 ก�ำไรจำก
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมำจำกส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนน�้ำมัน		 
รวมถึงต้นทุนต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับรำคำที่จ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับลูกค้ำ	
	 บรษิทัขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้้ำน�ำ้มนัตำมมำตรำ	10	ซึง่เป็นผู้ค้ำน�ำ้มนั
เชื้อเพลิงที่มีปริมำณกำรค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิง	 แต่ละชนิดหรือรวมกัน 
ทุกชนิดปีละ	30,000	เมตริกตัน	(ประมำณ	36	ล้ำนลิตร)	ขึ้นไปแต่
ยงัไม่ถงึ	100,000	เมตรกิตนั	(ประมำณ	120	ล้ำนลติร)	หรอืกรณเีป็น
ผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 ชนิดเดียวมีปริมำณไม่ถึง	 50,000	
เมตรกิตนัต่อปี	แต่เกนิ	30,000	เมตรกิตนั	หรอืเป็นผู้ค้ำทีม่ขีนำดของ
ถงัทีส่ำมำรถเกบ็น�ำ้มนัเชือ้แพลิงแต่ละชนดิหรอืรวมกันทกุชนดิได้เกนิ	
200,000	 ลิตร	 โดยปริมำณกำรค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงประจ�ำปีดังกล่ำว	
หมำยถึง	ปรมิำณน�ำ้มนัเชือ้เพลิงแต่ละชนดิทีน่�ำเข้ำมำในประเทศ	ซือ้	
กลั่น	ผลิตหรือได้มำในปีหนึ่ง	ทั้งนี้	 ไม่รวมถึงปริมำณที่จัดหำมำเพื่อ
กำรส�ำรองตำมกฎหมำย		
	 ทัง้นี	้บรษิทัยงัด�ำเนนิธรุกจิให้บรกิำรในกำรจดัหำอำหำร	วตัถดุบิ	
และให้บริกำรอื่นๆ	ส�ำหรับพนักงำนประจ�ำแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและ
ก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก	 เนื่องจำกบริษัทมีกลุ่มลูกค้ำท่ีเป็นเรือ
ล�ำเลยีงวสัดอุปุกรณ์/เครือ่งอปุโภคบรโิภค	และเรอืโดยสำรพนกังำน
แท่นขุดเจำะ	 	 บริษัทจึงเล็งเห็นโอกำสในกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร	
ท�ำควำมสะอำด	และซกัรีด	ให้แก่พนกังำนประจ�ำแท่นขดุเจำะน�ำ้มนั
และก๊ำซ	 เพื่อให้บริกำรที่ครอบคลุมควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มนี้
มำกยิ่งขึ้น	
	 บริษัทได้เข้ำลงทุนในบริษัท	 แพน	 โอเรียนท์	 เอ็นเนอยี่	 (สยำม)	 
ลมิเิตด็	(“POES”)	ในสดัส่วนประมำณร้อยละ	49.99	ของจ�ำนวนหุ้น
ทีอ่อกและจ�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ	POES	ซึง่เป็นบรษิทัผลติและ
ส�ำรวจปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติบนบกในประเทศไทย	 และได้
ครอบครองสัมปทำนแปลงที่	 L53/48	 ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอก�ำแพงแสน	
จงัหวดันครปฐม	ซึง่มรีะยะเวลำผลติปิโตรเลยีมนำนถงึ	20	ปี	ส�ำหรบั
กำรลงทุนในธุรกิจกับ	 POES	 น้ันต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทใน
ปัจจุบัน	 และท�ำให้บริษัทได้ประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้จำกบริษัท
ส�ำรวจ	ผลติและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ปิโตรเลียม	ซึง่น�ำไปสูส่ทิธกิำรเข้ำ
เป็นผู้รับสัมปทำนต่อไปในระยะยำว

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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	 นอกจำกนี้	บริษัทเข้ำซื้อหุ้นสำมัญของ	บริษัท	ซีออยล์	ปิโตรเคมี
คอล	จ�ำกัด	(“SOC”)	หรือเดิมชื่อ	บริษัท	นครชัยปรำกำร	เคมีภัณฑ์	
จ�ำกัด	 ซึ่งประกอบธุรกิจด้ำนกำรผลิตและจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว	ได้แก่	ไวท์สปิริต	(white	spirit)	รับเบอร์	
โซลเวนท์	(rubber	solvent)	น�้ำมันดีเซล	และน�้ำมันเตำ	โดยด�ำเนิน
กระบวนกำรผลิตในโรงแยกคอนเดนเสท	 (condensate	 splitter)	
ของ	 SOC	 ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร	 จังหวัดชลบุรี	 มี
ก�ำลังกำรผลิตประมำณ	180,000	ลิตรต่อวัน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	
2561	ยังอยู่ระหว่ำงทดลองกำรผลิต
	 ในปี	 2560	 บริษัทเข้ำลงทุนในกิจกำรท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์	 ซึ่งเปิดด�ำเนินกำร
แล้ว	โดยมีบริษัท	ลีฟวิง	เอ็นเนอร์จี	จ�ำกัด	และบริษัทย่อยในกลุ่มโรง
ไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์	รวมจ�ำนวน	10	โครงกำร	ขนำดรวม	7.825	
เมกะวัตต์	 ด้วยวิธีกำรรับโอนกิจกำรท้ังหมด	 (Entire	 Business	
Transfer)	 และบริษัทรับรู้รำยได้หลังท�ำรำยกำรเสร็จสิ้นในเดือน
กุมภำพันธ์	2560

	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือ	 บริษัท	 นทลิน	 จ�ำกัดซึ่งถือหุ้นใน
บริษัทร้อยละ	 45.04	 	 บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของบริษัท	 
นทลนิ	จ�ำกัด	(“นทลนิ”)		ซึง่กิจกำรของกลุม่นทลนิเก่ียวข้องกบัธรุกจิ
กำรขนส่งน�้ำมันทำงเรือ	 โดยกลุ่มบริษัทนทลินเป็นผู้ให้บริกำรขนส่ง
น�้ำมันทำงทะเลมำนำนกว่ำ	30	ปี	ซึ่งบริษัทฯเป็นเพียงบริษัทเดียวใน
กลุ่มบริษัทนทลิน	 ที่ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิง	 โดย
นทลินได้จดัท�ำข้อตกลงในกำรไม่ประกอบธรุกจิแข่งขนักบับรษิทั	ขึน้
เพื่อเป็นกำรยืนยันและรับรองว่ำ	นทลิน	ซึ่งมีกำรด�ำเนินธุรกิจต่ำงๆ	
รวมถึงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและผู้ที่เกี่ยวข้องของนทลิน	 ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำด้วย
กำรก�ำหนดบทนิยำมในประกำศที่เกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำย
หลักทรัพย์	จะมีกำรก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนินธุรกิจ	โดยตกลงที่จะ
ไม่ด�ำเนนิธรุกจิหรอืเข้ำมอี�ำนำจควบคมุนติบิคุคลใดๆ	ทีด่�ำเนนิธรุกจิ
ที่มีลักษณะคล้ำยคลึง	และ/หรือ	ลักษณะที่เป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจ
ปัจจุบันของบริษัท	

รายงานประจำาปี 2561 
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โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท นทลิน จำากัด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) 

บริษัท พริมา มารีน จำากัด (มหาชน) 

บริษัท นทลิน จำ�กัด

กลุ่มธุรกิจจำ�หน่�ย
น้ำ�มันเชื้อเพลิง

กลุ่มธุรกิจ
เรือขนส่งและ

บริห�รจัดก�รเรือ
กลุ่มธุรกิจอื่น

โครงสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Pan Orient Energy 
(Siam)	Limited
ประเทศเบอร์มิวด้า

NW Solar
ทุนจดทะเบียน
7.4	ล้านบาท

Sun	Link	Power
ทุนจดทะเบียน
3.4	ล้านบาท

Sunny Solar
ทุนจดทะเบียน
7.4	ล้านบาท

Sky	Solar	Power
ทุนจดทะเบียน
10	ล้านบาท

NW Energy
ทุนจดทะเบียน
9	ล้านบาท

Solar	Town
ทุนจดทะเบียน
9	ล้านบาท

NW	Green	Power
ทุนจดทะเบียน
18	ล้านบาท

Sky	Solar	Roof
ทุนจดทะเบียน
9	ล้านบาท

บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน) 
ทุนจดทะเบียน 691.87 ล้�นบ�ท

Sea Oil Energy
(Bermuda)
ทุนจดทะเบียน
1	ดอลลาร์สหรัฐ

100%

49.99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Living	Energy
ทุนจดทะเบียน	
75.26	ล้านบาท

100%

ถือหุ้น	54.20%

ถือหุ้น	45.04%

Sea	Oil	Offshore	
(Labuan	Malaysia)
ทุนจดทะเบียน

0.03	ล้านดอลลาร์สหรัฐ

100%

Sea Oil Petroleum
(Singapore)
ทุนจดทะเบียน

5.4	ล้านดอลลาร์สหรัฐ

95.37%

Sea	Oil	Petrochemical
(ชลบุรี)	

ทุนจดทะเบียน	
204	ล้านบาท

100%

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2561	 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท	 บริษัทมี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน	จ�ำนวน	558,106,650	บำท	
ประกอบด้วย	
	 เงินลงทุนในบริษัท	 Sea	 Oil	 Energy	 Limited	ณ	 ประเทศ 
เบอร์มิวด้ำ	เป็นเงินจ�ำนวน	32	บำท	(1	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)	หรือ 
คดิเป็นร้อยละ	100	ของทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและบรษิทัได้ช�ำระเงนิ
ลงทุนดังกล่ำวเต็มจ�ำนวนแล้ว
	 เงินลงทุนในบริษัท	Sea	Oil	Offshore	Limited	 	ณ	ดินแดน
สหพันธ์แห่งลำบวน	ประเทศมำเลเซยี	เป็นเงนิจ�ำนวน	0.98	ล้ำนบำท 
(30,000	 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 100	 ของ 
ทุนจดทะเบียนที่ออก	 และบริษัทได้ช�ำระเงินลงทุนดังกล่ำวเต็ม 
จ�ำนวนแล้ว
	 เงินลงทุนในบริษัท	Sea	Oil	Petroleum	Pte.	Ltd.	ณ	ประเทศ
สิงคโปร์	 เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	 0.75	 ล้ำนหุ้น	 หุ้นละ	 1	 ดอลลำร์
สหรัฐฯ	 และหุ้นบุริมสิทธิ	 จ�ำนวน	 4.40	 ล้ำนหุ้น	 มูลค่ำหุ้นละ	 1	
ดอลลำร์สหรัฐฯ	คิดเป็นเงินจ�ำนวน	4.40	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	หรือ
เทียบเท่ำ	 147.17	 ล้ำนบำท	 หุ้นบุริมสิทธิดังกล่ำวเป็นชนิดไม่มี
สิทธิออกเสียงและสะสมเงินปันผลหุ้นละร้อยละ	5.65	ต่อปี	บริษัท 
จึงมีสัดส่วนสิทธิในกำรออกเสียงร้อยละ	75	รวมเงินลงทุนในบริษัท	
Sea	Oil	Petroleum	Pte.	Ltd.	เป็นเงินจ�ำนวน	5.15	ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐฯ	 หรือเทียบเท่ำ	 174.15	 ล้ำนบำท	 	 คิดเป็นร้อยละ	 95.37	
ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและบริษัทได้ช�ำระเงินลงทุนดังกล่ำวเต็ม
จ�ำนวนแล้ว
	 เงินลงทุนในบริษัท	 ซีออยล์	 ปิโตรเคมีคอล	 จ�ำกัด	 (“SOC”)	
เมื่อวันที่	11	เมษำยน	2559	บริษัทได้เข้ำซื้อหุ้นของ	SOC	(เดิมชื่อ
บริษัท	นครชัยปรำกำร	เคมีภัณฑ์	จ�ำกัด)	ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแยก 

คอนเดนเสท	 ผลิตและจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
เหลวทุกชนิด	จ�ำนวน	1.50	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	
หรือคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	99.99	ของจ�ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ�ำหน่ำย
แล้วทั้งหมดของ	SOC	
	 เม่ือวันที่	 22	 พฤษภำคม	 2560	 SOC	 ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน	
จ�ำนวน	0.54	ล้ำนหุ้น	เป็นทุนจดทะเบียนรวม	2.04	ล้ำนหุ้น	หุ้นละ	
100	บำท	โดยบริษัทได้ช�ำระเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุน	มูลค่ำหุ้นละ	25	บำท	
รวมเป็นเงินจ�ำนวน	 13.50	 ล้ำนบำท	 และวันที่	 27	 มีนำคม	 2561	 
ได้ช�ำระเงนิค่ำหุน้เพ่ิมเตมิ	มลูค่ำหุน้ละ	75	บำท	เป็นเงนิมลูค่ำ	40.50	
ล้ำนบำท	ซึ่งเป็นกำรเรียกช�ำระเพิ่มเติมมูลค่ำจนครบเต็มจ�ำนวน
	 เงินลงทุนในบริษัท	 ลีฟวิง	 เอ็นเนอร์จี	 จ�ำกัด	 (“LIV”)	 เมื่อวันที่	 
24	กุมภำพันธ์	2560	บริษัทได้ซื้อหุ้นของ	LIV	จ�ำนวน	0.75	ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ	 249.80	 บำท	 คิดเป็นมูลค่ำรวม	 188	 ล้ำนบำท	 จำก
กิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน	 ซึ่งบริษัทได้บันทึกค่ำใช้จ่ำย 
ทำงตรงอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรซื้อเงินลงทุนอีกจ�ำนวน	5.16	ล้ำนบำท	
รวมเป็นต้นทนุเงนิลงทนุในข้อมลูทำงกำรเงนิทัง้ส้ิน	193.16	ล้ำนบำท

เงินลงทุนในการร่วมค้า
	 ณ		31	ธนัวำคม	2561	บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมเีงินลงทนุในกำร
ร่วมค้ำ	ตำมบัญชีวิธีส่วนได้เสีย	จ�ำนวน	1,268.40	ล้ำนบำท	หรือวิธี
คดิรำคำทนุ	จ�ำนวน	1,387.88	ล้ำนบำท	ซึง่เกดิจำกกำรทีบ่รษัิทย่อย	
Sea	Oil	Energy	Limited	ได้เข้ำซื้อหุ้นของ	Pan	Orient	Energy	
(Siam)	Limited	(“POES”)		เมือ่เดอืนกมุภำพนัธ์	2558	ซึง่ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับกำรส�ำรวจ	พัฒนำและผลิตน�้ำมันปิโตรเลียมและก๊ำซ
ธรรมชำติในประเทศไทย	จ�ำนวน	9,863	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
49.99	ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของ	POES

เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง
	 (ไม่มี)
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เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

	 บริษัทด�ำเนินธุรกิจกำรจัดหำน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
ให้กับเรือเดินทะเลมำนำนกว่ำ	 20	 ปี	 โดยบริษัทมีผู้บริหำรและ
พนกังำนทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญด้ำนธรุกจิกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันมำยำวนำน	 บริษัทเช่ือว่ำควำมส�ำเร็จของธุรกิจค้ำน�้ำมันเกิด
จำกควำมน่ำเชื่อถือและควำมพึงพอใจที่ได้รับจำกลูกค้ำ	 โดยบริษัท
มกีำรควบคมุคณุภำพน�ำ้มนัอย่ำงเคร่งครดัเพือ่จดัหำและขนส่งสนิค้ำ
ให้แก่ลูกค้ำ	 เพื่อให้ลูกค้ำได้รับสินค้ำที่มีคุณสมบัติตรงตำมควำม
ต้องกำร	 ได้รับสินค้ำตรงเวลำและจ�ำนวนครบถ้วนตำมค�ำส่ังซ้ือ	 
มุ่งเน้นบริกำรลูกค้ำให้เกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด	 โดยตระหนัก 
ถึงด้ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัย	 สุขอนำมัย	 สิ่งแวดล้อม	 และ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส�ำคัญ	
2. การขยายธุรกิจและการให้บริการไปยังธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง  
ทัง้ด้ำนผลติ	จดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเช้ือเพลงิและจดัหำวตัถุดบิและบรกิำร	
ขยำยฐำนลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศเพื่อให้มีส่วนแบ่งกำรตลำดท่ี
เพิ่มขึ้น	
	 ในกำรประกอบธรุกจิผ่ำนช่องทำงกำรให้บรกิำรทำงทะเล	บรษัิท
ขยำยธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงให้ครอบคลุมเรือทุกประเภท	
โดยเฉพำะเรือขนส่งสินค้ำท่ีมีขนำดใหญ่และมีจ�ำนวนเรือในกองเรือ
จ�ำนวนมำก	 รวมไปถึงกำรให้บริกำรอื่นๆ	 ท่ีจ�ำเป็นกับเรือเดินทะเล	
รวมถึงแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซในทะเลและบนบก	 เพื่อเป็นผู้ให้
บรกิำรในทะเลแก่เรือเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ	และแท่นขดุเจำะน�ำ้มนั
และก๊ำซธรรมชำตใินทะเลทีค่รบวงจร	นอกจำกกำรจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนั
ภำยในประเทศ	(Domestic)	แล้ว	บริษัทยังวำงกลยุทธ์ในกำรขยำย
ตลำดกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันในต่ำงประเทศ	 (External)	 ซึ่งเป็นกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับเรือของลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรน�้ำมันระหว่ำงที่
อยู่ต่ำงประเทศ	 รวมถึงกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับผู้ค้ำน�้ำมันที่น�ำ
น�้ำมันไปจ�ำหน่ำยต่อในต่ำงประเทศ	 โดยกำรจัดตั้งบริษัทย่อยใน 
ต่ำงประเทศ	เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำและซัพพลำยเออร์

	 บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนนิธรุกจิให้มกีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื	เพือ่เข้ำสู่กำรเป็นองค์กรชัน้น�ำด้ำนพลังงำน	ปิโตรเลียม	ปิโตรเคม	ีตลอดจน 
ธุรกิจจัดหำวัตถุดิบ	 สินค้ำ	 และให้บริกำร	 ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ	 โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำง 
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 โดยกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมและโปร่งใส	 ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยของกิจกำร	 ไม่ว่ำจะเป็น	 ผู้ถือหุ้น	
พนักงำน	คู่ค้ำ	ลูกค้ำ	หรือบุคคลภำยนอกที่มีส่วนได้เสีย	ภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร	 จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	
นโยบำยคุณภำพ	เพื่อเป็นกรอบแนวทำงให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้ปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน		บริษัทฯ	ได้มีกำรก�ำหนดและปรับเปลี่ยน
กลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์เศรษฐกจิและสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง	บรษิทัฯพยำยำมมองหำโอกำสทำงธรุกจิ
ใหม่ๆที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กรและต่อยอดธุรกิจเดิม	 เพื่อสร้ำงเสถียรภำพและสำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจได้	
บริษัทจึงได้มีกำรก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนไว้ดังนี้

	 บริษัทมีแผนงำนเพิ่มกำรให้บริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง	 ในด้ำนธุรกิจจัดหำอำหำร	 วัตถุดิบ	 และให้
บริกำรอื่นๆ	แก่ที่พักอำศัยในทะเล	เรือเดินทะเล	และแหล่งขุดเจำะ
น�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก	 (Supply	 Management)	 
ทั้งที่เป็นธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร	 ท�ำควำมสะอำด	 และซักรีดให้แก่
พนกังำนประจ�ำแท่นขดุเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซ	(Catering	and	Service)	
และธรุกจิจดัหำวัตถดุบิเพือ่ใช้ในกำรเตรยีมอำหำร	จดัหำเสบยีง	และ
บริกำรอื่นๆ	 (General	 Supply)	 ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นแก่เรือเดินทะเล
และแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติในทะเลให้มำกขึ้น	 อีกทั้ง
ยงัมุง่เน้นบริกำรลูกค้ำให้มคีวำมพงึพอใจอย่ำงสงูสดุ	โดยตระหนกัถงึ
ด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ	 โดยยึด
หลักกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย	 และสิ่งแวดล้อม
ตำมหลักเกณฑ์และนโยบำยคุณภำพของบริษัท
	 บริษัทได้เข้ำลงทุนธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมอันเป็นธุรกิจ
ต้นน�้ำของธุรกิจน�้ำมัน		ซึ่งเป็นธุรกิจที่จะให้บริษัทได้รับผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น	 เน่ืองจำกกำรจัดหำแหล่งพลังงำนปิโตรเลียม	 ต้องใช้
เทคโนโลย	ีทกัษะ	ควำมรูค้วำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำนเป็นอย่ำงสงู		กำร
ลงทุนดังกล่ำวท�ำให้บริษัทได้เรียนรู้และรับประสบกำรณ์จำกบริษัท
ส�ำรวจ	 และผลิตปิโตรเลียม	 โดยตรง	 เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
ก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นผู้รับสัมปทำนระยะยำวในอนำคต		
	 บริษัทฯ	 ได้เข้ำลงทุนในธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท	ซึ่งเป็นธุรกิจ
ส�ำหรับผลิตและจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว 
ทุกชนิด	เพื่อเพิ่มยอดขำย	และต่อยอดธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจกำรเป็น
ผู้จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทในปัจจุบัน			

1. การเสริมสร้างคุณภาพของสินค้าและพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการกับลูกค้าเป็นสำาคัญ
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3. การแสวงหาโอกาสเติบโตจากการขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานอื่น ( Business Diversification)	เพื่อลดควำม
เสี่ยงจำกกำรด�ำเนินธุรกิจและสร้ำงเสถียรภำพให้กับองค์กร
	 บรษัิทได้ขยำยธรุกจิไปยงัแหล่งพลงังำนด้ำนอืน่	เพือ่ลดผลกระทบ 
จำกภำวะรำคำน�้ำมันท่ีมีควำมผันผวนและอยู่ในระดับต�่ำและสร้ำง
เสถยีรภำพให้กับองค์กร	บรษิทัได้เข้ำซือ้โครงกำรพลงังำนแสงอำทติย์	
จ�ำนวน	10	โครงกำร	ซึ่งสร้ำงรำยได้และก�ำไรให้บริษัทมำกขึ้น	และ
เป็นกิจกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	สังคมและชุมชน

4. การพัฒนาองค์กร บุคลากร และส่งเสริมคู่ค้าให้มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ดัวยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 บรษัิทยงัคงยดึมัน่กำรด�ำเนนิธรุกิจและกำรบรหิำรงำนตำมหลกัธรรมำภิบำล		ตลอดจนกำรดแูลผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ำย	ไม่ว่ำจะเป็น	ผูถ้อืหุ้น 
พนักงำน	คู่ค้ำ	ลูกค้ำ	สังคม	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	เพื่อสร้ำงควำมสมดุลและน�ำไปสู่กำรเป็นองค์กรที่มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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	 บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	ประกอบธุรกิจหลัก	2	ประเภท	ได้แก่	ธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นให้
แก่ลูกค้าทางทะเลและลกูค้าทางบก	และธุรกิจให้บริการในการจดัหาอาหาร	วัตถุดบิ	และให้บริการอืน่ๆ	ส�าหรับพนกังานประจ�าแหล่งขดุเจาะ
น�้ามันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก	 (Supply	Management)	 และในปี	 2560	บริษัทมีรายได้เพิ่มจากการประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	(Solar	Rooftop)	โดยกลุ่มบริษัท	ลีฟวิง	เอ็นเนอร์จี	จ�ากัด	

โครงสร้างธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียม - ปิโตรเคมี

กลุ่มธุรกิจบริก�รจัดห�อ�ห�ร 
วัตถุดิบ และอื่นๆ

กลุ่มธุรกิจ
พลังง�นทดแทนอื่นๆ

บริษัท ซีออยล์ จำากัด  (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	-	จ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่
		•	ทำงทะเล
		•	ทำงบก

-	ธรุกจิส�ำรวจและผลติปิโตรเลยีม	โดยร่วมลงทนุ
ในบรษิทั	แพน	โอเรยีนท์	เอน็เนอจ	ี(สยำม)	ลมิิ
เตด็	(“POES”)	ร้อยละ	49.99

-	บรกิำรด้ำนอำหำร	ท�ำควำมสะอำด	และซกัรดี	
(Catering	 and	 Service)	 บนเรอืพกัอำศยัและ
แท่นพักอำศัยในทะเล	 แท่นขุดเจำะน�้ำมันและ
ก๊ำซในทะเลและบนบก
-	 กำรบริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียม
อำหำร	จดัหำเสบยีง	และบรกิำรอืน่ๆ	(General	
Supply)	 ให้กับเรือและแท่นขุดเจำะน�้ำมันและ
ก๊ำซธรรมชำต	ิ

-	ผลติและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์สำรตวัท�ำละลำย

ผลติและจ�ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์	
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	 รำยได้หลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย	มำจำกรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำ	ได้แก่	น�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่	ทำงทะเลและทำงบก 
ตลอดจนกำรจดัหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิให้แก่ลกูค้ำภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	ส�ำหรบัรำยได้จำกกำรให้บรกิำรนัน้มำจำกธรุกจิ	Catering	
and	Service	ที่บริษัทด�ำเนินกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร	ท�ำควำมสะอำด	และซักรีด	ให้แก่พนักงำนประจ�ำแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซ	ที่พัก
อำศัยอยู่บนเรือพักอำศัย	(Accommodation	Barge)	ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเริ่มด�ำเนินกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม	2554	และธุรกิจ	General	
Supply	ที่ได้เริ่มด�ำเนินกำรไปในเดือนกันยำยน	2555	และบริษัทได้ขยำยตลำดกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงไปยังต่ำงประเทศ	และในเดือน
มกรำคม	2560	บริษัทขยำยธุรกิจกำรผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำแสงอำทิตย์	ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้ที่แสดงได้ดังนี้

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
1) ธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น
	 บรษัิทเป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มันเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อล่ืนส�ำหรบั
เครื่องยนต์	 โดยลูกค้ำจะเป็นผู้ก�ำหนดคุณสมบัติ	 (Specification)	
ของน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น	 โดยเม่ือบริษัทได้รับค�ำส่ังซื้อ
จำกลูกค้ำแล้ว	 บริษัทจะจัดหำสินค้ำจำกผู้ผลิตน�้ำมันรำยใหญ่ใน
ประเทศหรือผู้ค้ำส่งน�้ำมันทั้งในประเทศ	 เช่น	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	 บริษัท	 เชลล์แห่งประเทศไทย	 จ�ำกัด	 	 บริษัท	 บำงจำก
ปิโตรเลียม	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 บริษัท	 เชฟรอน	 (ไทย)	 จ�ำกัด	 บริษัท	 
ไออำร์พีซี	จ�ำกัด	 (มหำชน)	และบริษัท	 ไทยออยล์	จ�ำกัด	 (มหำชน)	
เป็นต้น	ทีม่คีณุสมบตัติำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ	ทัง้นี	้ในกรณลีกูค้ำ
มคีวำมต้องกำรให้บรษิทัเป็นผูข้นส่งน�ำ้มนัให้	บรษิทัจะว่ำจ้ำงผูข้นส่ง
อสิระทีม่คีณุภำพและควำมน่ำเช่ือถือด�ำเนินกำรจดัส่งให้แก่ลกูค้ำยงั
จุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก�ำหนด	 โดยจัดส่งน�้ำมันทำงเรือขนส่ง
น�้ำมัน	(Barge)	ให้แก่เรือของลูกค้ำที่จอดอยู่กลำงทะเล	และในกรณี
ทีเ่รอืของลกูค้ำจอดเทยีบท่ำ	บรษิทัอำจจะจดัส่งน�ำ้มนัทำงรถบรรทกุ
น�้ำมันหรือทำงเรือขนส่งน�้ำมัน	 ส�ำหรับลูกค้ำทำงบกบริษัทจะจัดส่ง
น�้ำมันทำงรถบรรทุกน�้ำมัน	ทั้งนี้	ประเภทน�้ำมันที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำย
มีดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้

  * รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าในปี 2559 เกิดจากการปรับปรุงการน�าเสนองบการเงินย้อนหลังเนื่องจากการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ในระหว่างปี 2560 
    ซึ่งเป็นธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
** รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ ค่าปรับจากการส่งงานล่าช้า ค่าชดเชยจากประกันภัย

(หน่วย : ล้�นบ�ท)
มูลค่� มูลค่� มูลค่�ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2560 ปี 2561 

รายได้จากการจำาหน่ายน้ำามัน 3,600.96 93.34  3,569.84   93.27  4,649.22 96.62

- ทางทะเล 3,438.46 89.13 3,507.00 91.63 4,568.10 94.93

- ทางบก 162.50 4.21 62.84 1.64 81.12 1.69

รายได้จากการให้บริการ 186.49 4.83 105.68 2.76 50.21 1.04

รายได้จากจำาหน่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ 67.24* 1.74 140.50 3.67 77.71 1.62

รายได้อื่น 3.03 0.08 11.33 0.30 34.55** 0.72

รวม 3,857.72 100.0 3,827.35 100.00 4,811.69 100.00

 
	 •	 น�้ำมันเช้ือเพลิง:	 ได้แก่	 น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	 (High	 Speed	
Diesel)	น�้ำมันเตำ	(Fuel	Oil)	และน�้ำมันเบนซิน	(Gasoline)
	 •	 น�้ำมันหล่อล่ืน:	 ได้แก่	 น�้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์	 น�้ำมันเกียร์	 
น�ำ้มนัไฮโดรลิค	น�ำ้มนัหล่อลืน่ส�ำหรบัเครือ่งยนต์หลกั	(Main	Engine)	
น�้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์และน�้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์	(Turbine	
&	Compressor)	เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)

12



ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันแต่ละประเภท ปี 2561

ปริม�ณก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันแต่ละประเภท ปี 2561

น�้ำมันหล่อลื่น	และอื่นๆ
8.45
สัดส่วน	0.19%		

น�้ำมันหล่อลื่น	และอื่นๆ
0.09
สัดส่วน	0.03%		

น�้ำมันดีเซล
2,196.07
สัดส่วน	47.33%		

น�้ำมันดีเซล
105.25
สัดส่วน	38.98%		

น�้ำมันเบนซิน
7.13
สัดส่วน	0.15%		

น�้ำมันเบนซิน
0.24
สัดส่วน	0.09%		

น�้ำมันเตำ
2,428.11

สัดส่วน	52.33%		

น�้ำมันเตำ
164.44

สัดส่วน	60.90%		

(หน่วย : ล้�นบ�ท)

(หน่วย : ล้�นลิตร)

ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยน้ำ�มัน
(หน่วย	:	ล้านบาท)

มูลค่� มูลค่� มูลค่�ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2560 ปี 2561 

น้ำามันเชื้อเพลิง 3,578.91 99.39 3,557.18 99.65 4,631.31 99.81

• น้ำามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) 2,591.65 71.97 1,945.66 54.50 2,196.07 47.33

• น้ำามันเตา 790.88 21.96 1,346.72 37.72 2,428.11 52.33

• น้ำามันเบนซิน 186.49 4.83 105.68 2.76 50.21 1.04

น้ำามันหล่อลื่น และอื่นๆ 22.05 0.61 12.66 0.35 8.45 0.19

รวม 3,600.96 100.00 3,569.84 100.00 4,649.22 100.00

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ปริม�ณ ปริม�ณ ปริม�ณร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2560 ปี 2561 

น้ำามันเชื้อเพลิง 270.25 99.84 248.97 99.95 269.93 99.97

• น้ำามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) 171.38 63.32 117.64 47.23 105.25 38.98

• น้ำามันเตา 80.84 29.87 113.02 45.37 164.44 60.90

• น้ำามันเบนซิน 18.03 6.66 18.31 7.35 0.24 0.09

น้ำามันหล่อลื่น และอื่นๆ 0.42 0.16 0.13 0.05 0.09 0.03

รวม 270.67 100.00 249.11 100.00 270.02 100.00

ปริม�ณจำ�หน่�ยน้ำ�มัน
(หน่วย	:	ล้านลิตร)

2) ธุรกิจบริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ 
	 บริกำรด้ำนอำหำร	ท�ำควำมสะอำด	และซักรีด	(Catering	and		
Housekeeping	 Service)	 ส�ำหรับพนักงำนประจ�ำแหล่งขุดเจำะ
น�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก	
	 เป็นกำรให้บริกำรด้ำนอำหำรให้แก่ผู้พักอำศัยและผู้มำเยือน	
ตลอดจนกำรเตรียมอำหำรกล่องส�ำหรับผู้ที่ต้องออกไปท�ำงำนนอก
เรือพักอำศัย	 ท�ำควำมสะอำด	 ให้สถำนท่ีส่วนกลำง	 รวมถึงห้องพัก
อำศยัให้ถกูสขุลกัษณะรวมถงึ	ดแูลในด้ำนควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยของผ้ำปทูีน่อน	ปลอกหมอน	ผ้ำห่ม	ผ้ำเชด็ตวั	เตยีง
นอน	และซักรีดเสื้อผ้ำให้แก่ผู้พักอำศัยและผู้มำเยือน		ตลอดจนกำร
ดูแลเรื่องกำรก�ำจัดแมลงและกำรจัดกำรขยะ	 	 โดยในกำรให้บริกำร
บนเรือพักอำศัยดังกล่ำว	
	 ทัง้นีก้ำรให้บรกิำรในธรุกิจด้ำนอำหำร	ท�ำควำมสะอำด	และซกัรดี	
บริษัทได้ท�ำสัญญำว่ำจ้ำงผู ้จัดเตรียม/จัดหำอำหำรและซักรีด	
เนื่องจำกเป็นบริษัทท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำน
อำหำร	 กำรท�ำควำมสะอำด	 และซักรีด	 และมีควำมพร้อมด้ำน
บุคลำกร	 ตลอดจนอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เครื่องจักรต่ำงๆ	 เพื่อกำรให้
บริกำรที่มีคุณภำพ		
	 บรกิำรจดัหำวตัถดุบิเพือ่ใช้ในกำรเตรยีมอำหำร	จดัหำเสบยีง	และ
บริกำรอื่นๆ	(General	Supply)
	 เป็นธุรกิจที่ต่อยอดมำจำกธุรกิจ	 Catering	 and	 Service	 โดย
เป็นกำรให้บริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร	 จัดหำ
เสบียง	 และบริกำรอื่นๆ	 ให้กับเรือเดินทะเลและแท่นขุดเจำะน�้ำมัน
ในทะเล	เช่น	อำหำร	น�้ำ	เครื่องมือต่ำงๆ	เป็นต้นโดยบริษัทจะจัดหำ
วัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรจัดเตรียมอำหำร	เสบียงอำหำร	และสินค้ำหรือ
บริกำรอื่นๆ	 ที่ได้คุณภำพและถูกสุขอนำมัยตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำให้แก่เรือเดินทะเลต่ำงๆ	รวมไปถึงแท่นขุดเจำะน�้ำมันในทะเล	
ซึง่มคีวำมต้องกำรอำหำร	เสบยีงและวสัดสุิน้เปลอืงต่ำงๆ	ตลอดระยะ
เวลำกำรด�ำเนินงำน

3) ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
	 ประกอบธุรกิจโดยบริษัท	 ลีฟวิง	 เอ็นเนอร์จี	 จ�ำกัด	 และบริษัท
ย่อยของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์	(“กลุม่บริษทัลฟีวงิ”)	

เป็นธรุกจิพลังงำนทดแทนทีใ่ช้เทคโนโลยเีหมำะสมและให้ผลตอบแทน 
ทีม่ัน่คงในระยะยำว	รวมถงึกำรให้บรกิำรควบคุมดแูลงำนปฏบิตักิำร
และบ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์	
	 กลุ่มบริษัทลีฟวิงมีโครงกำรประเภทกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสง
อำทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคำอำคำร	 (Solar	 Rooftop)	 จ�ำนวน	 10	
โครงกำร	รวมก�ำลังกำรผลิตทั้งสิ้น	7.825	เมกะวัตต์	และด�ำเนินกำร
จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์ให้แก่	 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	
(กฟภ.)	และกำรไฟฟ้ำนครหลวง	(กฟน.)	แบ่งออกเป็น	กฟภ.	7.600	
เมกะวัตต์	และ	กฟน.	0.225	เมกะวัตต์	โครงกำรเปิดจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
ในเชิงพำณิชย์แล้ว	 ซึ่งเปิดจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย์ครบทุก
โครงกำรในเดือนมีนำคม	 2558	 และระยะเวลำสัญญำซ้ือจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำมีก�ำหนดอำยุ	25	ปี	นับแต่วันจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิงพำณิชย์	
(SCOD:	Schedule	Commercial	Operation	Date)	โดยมีอัตรำ
รับซื้อไฟฟ้ำ	Feed-in-Tariff	(FiT)	จำก	กฟภ.	หน่วยละ	6.16	บำท
ต่อกิโลวัตต์-ช.ม.	คงที่ตลอดอำยุสัญญำ	และ	กฟน.	หน่วยละ	6.55	
บำทต่อกิโลวัตต์-ช.ม.	คงที่ตลอดอำยุสัญญำ

ช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามัน: 
	 บรษิทัประกอบธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่ 
โดยมช่ีองทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยหลกั	2	ช่องทำง	ได้แก่	กำรจัดจ�ำหน่ำย
น�้ำมันทำงทะเล	และกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงบก

	 -	กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำงทะเลซึ่ง 
แบ่งออกเป็น
	 	 -	 กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันภำยในประเทศ	 (Domestic)	 ซึ่ง
เป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับเรือที่มีเส้นทำงกำรเดินเรือภำยใน
ประเทศ
	 	 -	กำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัในต่ำงประเทศ	(External)	ซ่ึงเป็นกำร
จ�ำหน่ำยน�ำ้มนัให้กบัเรอืของลกูค้ำทีม่คีวำมต้องกำรน�ำ้มันระหว่ำงที่
อยู่ในต่ำงประเทศ
	 -	กำรจัดจ�ำหน่ำยน�ำ้มันเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่ทำงบกให้แก่
กลุม่ลกูค้ำโรงงำนอตุสำหกรรม	และธรุกจิอืน่ๆ	เช่น	ธรุกจิขนส่งทำงบก 
ผู้ให้บริกำรรถโดยสำร	เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ทำงบก
81.12
สัดส่วน	1.74%		

ทำงทะเลในประเทศ
1,068.02
สัดส่วน	22.97%		

ทำงทะเลในต่ำงประเทศ
3,500.08

สัดส่วน	75.28%		

ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยนำ้�มันต�มช่องท�งก�รจำ�หน่�ย ปี 2561

(หน่วย : ล้�นบ�ท)

ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยน้ำ�มัน
(หน่วย	:	ล้านบาท)

มูลค่� มูลค่� มูลค่�ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2560 ปี 2561 

การจำาหน่ายทางทะเล 3,438.46 95.49 3,507.56 98.24 4,563.10 98.26

• ในประเทศ 1,072.46 29.78 827.85 23.19 1,068.02 22.97

• ต่างประเทศ 2,365.99 65.70 2,679.15 75.05 3,500.08 75.28

การจำาหน่ายทางบก 162.50 4.51 62.84 1.76 81.12 1.74

รวม 3,600.96 100.00 3,569.84 100.00 4,649.22 100.00

	 กำรบริกำรด้ำนอำหำร	 ท�ำควำมสะอำด	 และซักรีด	 (Catering	
and	 Service)บนเรือพักอำศัยและแท่นพักอำศัยในทะเล	 ส�ำหรับ
พนกังำนประจ�ำแท่นขดุเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซในอ่ำวไทย	รวมถงึแหล่ง
ขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซบนบก
	 กำรบรกิำรจดัหำวตัถดุบิเพือ่ใช้ในกำรเตรียมอำหำร	จดัหำเสบยีง	
และบริกำรอื่นๆ	 (General	 Supply)	 ให้กับเรือที่มีเส้นทำงกำร 
เดินเรอืทัง้ภำยในประเทศ	(Domestic)	ตลอดจนเรอืทีม่เีส้นทำงกำร
เดินเรอือยูน่อกประเทศ	(External)	รวมไปถงึแท่นขดุเจำะน�ำ้มนัและ
ก๊ำซธรรมชำติ	(Rig)	ในอ่ำวไทย

ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ 
	 โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ของกลุ่มบริษัทลีฟวิง	 
จัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก	 (Very	 Small	 Power	
Producer:	 VSPP)	 โดยผลิตไฟฟ้ำเพื่อจ�ำหน่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง	และกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค	โดยท�ำสญัญำซือ้จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ	
(Power	Purchase	Agreement:	PPA)	ทั้งสิ้น	10	โครงกำร	โดย
ช่องทำงในกำรจัดจ�ำหน่ำยจึงเป็นกำรเชื่อมต่อไฟฟ้ำจำกแต่ละ
โครงกำรเข้ำสู่สถำนีและระบบไฟฟ้ำของ	 กฟน.	 หรือ	 กฟภ.	 โดย
ปริมำณไฟฟ้ำที่จ�ำหน่ำย	 ค�ำนวณจำกหน่วยไฟฟ้ำที่ผ่ำนมิเตอร์วัด
หน่วยไฟฟ้ำ	ณ	จุดจ่ำยไฟฟ้ำของแต่ละโครงกำร	 เพื่อให้	 กฟน.และ
กฟภ.	จ�ำหน่ำยให้แก่ประชำชนต่อไป	

ธุรกิจบริการ
การจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นทางทะเล
	 ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์น�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นที่จัด
จ�ำหน่ำยทำงทะเล	 กลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัท	 ได้แก่	 เรือเดินทะเล
ประเภทต่ำงๆ	เช่น	เรอืขนส่งน�ำ้มนั	เรอืบรรทกุสนิค้ำ	เรอืประมง	และ
เรือบริวำรของแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซ	 เช่น	 เรือล�ำเลียงวัสดุ
อุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค	(Supply	&	Service	Boat)	และเรือ
โดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ	 (Crew	 Boat)	 เป็นต้น	 และพ่อค้ำ
คนกลำง	 (Wholesaler)	 ซึ่งเป็นผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่เรือประเภท
ต่ำงๆ	โดยบรษัิทจะให้บริกำรแก่เรอืท่ีเป็นผู้ใช้น�ำ้มนัเชือ้เพลงิโดยตรง	
(End	 User)	 และเรือที่เป็นลูกค้ำของพ่อค้ำคนกลำง	 เหล่ำนี้ซึ่ง
ทอดสมออยู่กลำงทะเลหรือจอดอยู่ที่ท่ำเทียบเรือ

การจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นทางบก
	 กลุม่ลกูค้ำของกำรจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่
ทำงบก	 ได้แก่	 โรงงำนอุตสำหกรรม	 กลุ่มลูกค้ำในธุรกิจอื่นๆ	 เช่น	 
ผู้ประกอบธุรกิจรถโดยสำร	 และผู้ประกอบกำรรถขนส่งขนำดต่ำงๆ	
เป็นต้นรวมถึง	กำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำให้แก่พ่อค้ำคนกลำง	(Wholesaler) 
ด้วย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามัน
บริษัทจะด�ำเนินกำรติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงรำยใหญ	่
(“Supplier”)	 เพื่อจัดหำสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ	 โดยน�้ำมันเชื้อเพลิงที่
บริษัทจัดหำต้องเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้คุณลักษณะและมำตรฐำน
ตรงตำมที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้ำ	 ซ่ึงบริษัทจะท�ำกำรสั่งซ้ือน�้ำมันจำก 
ผูผ้ลติหรือผูค้้ำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิรำยใหญ่ในประเทศ	ได้แก่	บริษทั	ปตท.	
จ�ำกดั	(มหำชน)	บรษัิท	เชลล์แห่งประเทศไทย	จ�ำกดั	บรษิทั	เชฟรอน	
(ไทย)	จ�ำกัด	บริษัท	บำงจำกปิโตรเลียม	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัท	
ไออำร์พีซี	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 เป็นต้น	 ทั้งกำรจัดจ�ำหน่ำยทำงบกและ
ทำงทะเล

การให้บริการ Catering and Service
	 กลุ ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทในธุรกิจนี้	 คือ	 เรือพักอำศัย	 
(Accommodation	Barge)	และแท่นพกัอำศยั	(Accommodation	
Rig)	ทัง้ทีต่ัง้อยูใ่นอ่ำวไทยและในทะเลอนัดำมนั	รวมถงึบนบก	ซึง่โดย
ส่วนใหญ่ทีพั่กอำศยัในทะเลมทีัง้ในรปูแบบของเรอืพกัอำศยัและแท่น
พักอำศัย	จะเป็นของผู้รับสัมปทำนขุดเจำะน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซ

การให้บริการในธุรกิจ General Supply
	 ธุรกิจ	General	Supply	มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเดียวกันกับธุรกิจ
จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำงทะเล	คือ	กลุ่มเรือ
เดินทะเลประเภทต่ำงๆ	 ทั้งที่มีเส้นทำงกำรเดินเรือในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศ	 รวมถึงเรือที่เป็นเรือบริวำรของแท่นขุดเจำะน�้ำมัน
และก๊ำซ	และแท่นขดุเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซและแท่นพักอำศยัในทะเล	
ที่ยังไม่มีบริกำร	Catering	and	Service	ซึ่งกลุ่มลูกค้ำเหล่ำนี้มีควำม
ต้องกำรอำหำร	 เสบียงและวัสดุสิ้นเปลืองต่ำงๆ	 ส�ำหรับพนักงำนที่
ปฏิบัติหน้ำที่อยู่บนเรือ	แท่นพักอำศัยและแท่นขุดเจำะ

การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
	 กลุม่เป้ำหมำยทีเ่ป็นหน่วยงำนรฐั	หรือองค์กรรฐัวสิำหกจิ	องค์กร
เอกชน	โรงงำนอตุสำหกรรมขนำดใหญ่	และกลุม่ประชำชนทีต้่องกำร
ใช้ไฟฟ้ำตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ปริม�ณก�รจัดจำ�หน่�ยน้ำ�มัน
(หน่วย: ล้�นลิตร) ปริม�ณ ปริม�ณ ปริม�ณร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กลุ่มลูกค้าที่จำาหน่ายทางทะเล 262.47 96.97 246.28 98.86 267.01 98.89

• ในประเทศ 71.12 26.27 41.76 16.76 45.66 16.91

• ต่างประเทศ 191.35 70.70 204.52 82.10 221.35 81.98

การจำาหน่ายทางบก 162.50 4.51 62.84 1.76 81.12 1.74

รวม 270.67 100.00 249.11 100.00 270.02 100.00

ธุรกิจการบริการด้านอาหาร ท�าความสะอาด และซักรีด 
(Catering and Service)
	 บริษัทได้ด�ำเนินกำรว่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรในส่วนงำนน้ีซ่ึงมีควำม
พร้อมในด้ำนสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ทีใ่ช้ในกำรประกอบธรุกจิ	เช่น		ห้อง
เย็น	สถำนที่เก็บสินค้ำ	ตู้ขนส่งชนิดห้องเย็น	ตู้ขนส่งทั่วไป	รถขนส่ง	
รวมถึงต้องมีบุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรและ
มำตรฐำนของผู้ใช้บริกำรและมีควำมช�ำนำญเฉพำะทำงในกำรให้
บริกำรตลอด	24	ชั่วโมง

ธุรกิจการบริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร จัดหา
เสบียง และบริการอื่นๆ (General Supply)
	 บริษัทจะท�ำกำรให้บริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียม
อำหำร	จดัหำเสบยีง	และบริกำรอืน่ๆ	ทีไ่ด้คณุภำพตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ	 โดยจัดหำจำกผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำประเภทต่ำงๆ	 (“ผู้จัด
จ�ำหน่ำย”)	ตำมทีล่กูค้ำมคีวำมต้องกำร	โดยบรษิทัจะรบัค�ำสัง่ซือ้จำก
ลูกค้ำก่อนที่จะส่งค�ำส่ังซ้ือต่อไปยังผู้จัดจ�ำหน่ำย	 เพื่อด�ำเนินกำรจัด
เตรียม	 จัดหำสินค้ำและจัดส่งให้กับลูกค้ำยังจุดหมำยปลำยทำงที่
ลูกค้ำต้องกำรต่อไป

ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
	 กลุ่มบริษัทลีฟวิงมีคุณสมบัติตำมที่หน่วยงำนกำรไฟฟ้ำและ
กระทรวงพลังงำนก�ำหนดไว้ในกำรยื่นค�ำร้องขอจ�ำหน่ำยและเชื่อม
โยงระบบไฟฟ้ำ	 ด้วยระบบโฟโต้โวลตำอิก	 (PV)	 หรือโซลำร์เซลล์
ประเภท	Commercial	Rooftop	ซึง่กลุม่บรษิทัลฟีวงิผลติไฟฟ้ำเพือ่
จ�ำหน่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง	 และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค	 โดย
เช่ือมต่อไฟฟ้ำจำกแต่ละโครงกำรเข้ำสู่สถำนีและระบบไฟฟ้ำของ	
กฟน.	หรือ	กฟภ.	

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามัน
	 ผู้จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อล่ืนให้กับเรือเดิน
ทะเลมผีูป้ระกอบกำรอยูห่ลำยรำยด้วยกนั	โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น
สองกลุ่มหลัก	ได้แก่	
	 1.	กลุม่ผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูผ้ลติน�ำ้มนั	เช่น	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั	
(มหำชน)	บริษทั	เชฟรอน	(ไทย)	จ�ำกดั	บริษทั	เชลล์แห่งประเทศไทย	
จ�ำกัด	บริษัท	บำงจำกปิโตรเลียม	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ไออำร์พีซี	
จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็นต้น		
	 2.	 กลุ่มผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ค้ำน�้ำมัน	 โดยบริษัทเป็นคู่ค้ำของ 
ผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูผ้ลติน�ำ้มนัข้ำงต้น	ซึง่บรษิทัจะรบัค�ำสัง่ซ้ือจำก
ลูกค้ำรำยย่อยหลำยๆ	 รำย	 ท�ำให้ปริมำณกำรสั่งซื้อของบริษัทกับ 
ผูผ้ลติน�ำ้มนัมปีรมิำณสงูเพยีงพอทีจ่ะสัง่ซือ้น�ำ้มนัจำกผูผ้ลติน�ำ้มนัได้	
ซึง่จะช่วยให้บรษัิทสำมำรถจัดหำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิได้ในรำคำทีต่�ำ่	และ
สำมำรถท�ำก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันได้

ธุรกิจการบริการด้านอาหาร ท�าความสะอาด และซักรีด 
(Catering and Service)
	 ในส่วนของธุรกิจให้บริกำร	 Catering	 and	 Service	 แก่เรือ 
พักอำศัย	 แท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซ	 รวมถึงแท่นพักอำศัยนั้น	 มี 
ผู้ประกอบกำรอยู่จ�ำนวน	3	รำย	โดยผู้ประกอบกำรทั้ง	3	รำย	มีกำร
ให้บริกำรบนแท่นขุดเจำะ	 แท่นพักอำศัย	 และเรือพักอำศัยในกรณี 
ที่จะมีกำรจัดจ้ำงผู้ประกอบกำร	Catering	and	Service	นั้น	ผู้รับ
สัมปทำนแท่นขุดเจำะ	 แท่นพักอำศัย	 หรือเรือพักอำศัย	 จะด�ำเนิน
กำรเปิดให้มีกำรเสนอรำคำจำกผู ้ประกอบกำรรำยต่ำงๆ	 ที่มี
ประวัติกำรท�ำงำนที่ดี	 โดยจะพิจำรณำจัดจ้ำงผู้ประกอบกำรที่เสนอ
รำคำและเง่ือนไขในกำรให้บริกำรท่ีดีท่ีสุด	 ดังน้ัน	 รำคำในกำรให้
บรกิำร	ประวตักิำรท�ำงำนทีด่	ีและฐำนะกำรเงนิทีม่ัน่คง	จงึเป็นปัจจยั
ส�ำคัญที่ใช้ในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ให้บริกำรในธุรกิจนี้

ธุรกิจการบริการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการเตรียมอาหาร จัดหา
เสบียง และบริการอื่นๆ (General Supply)
	 ในส่วนของธุรกิจ	 General	 Supply	 น้ัน	 ลูกค้ำจะว่ำจ้ำง 
ผู้ประกอบกำร	 โดยพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ที่ดี	 มีประวัติในกำร 
ให้บริกำรที่ดี	 และน�ำเสนอสินค้ำท่ีมีคุณภำพในรำคำท่ีสมเหตุสมผล	
ดังนั้น	 ผู้ประกอบกำรที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ	 และมีควำมได้
เปรียบในเร่ืองของต้นทุนในกำรจัดเตรียม	 จัดหำ	 สินค้ำ	 มีควำมได้
เปรียบกว่ำผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ

ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
	 ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง	ซึ่งบริษัท
ผลติไฟฟ้ำเพือ่จ�ำหน่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง	และกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคตำมสัญญำซื้อจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเท่ำนั้น

	 บรษิทัให้ควำมส�ำคญัต่อกำรดแูลสิง่แวดล้อม	โดยกำรจดัส่งน�ำ้มนั
เชือ้เพลงิไปยงัจดุหมำยปลำยทำงทีล่กูค้ำก�ำหนดนัน้	บรษิทัจะจดัจ้ำง
ผู้ขนส่งที่มียำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่งและเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่ำงๆ	 บนยำนพำหนะที่ได้มำตรฐำน	 ซึ่งไม่ก่อให้เกิดกำรรั่วไหลของ
น�ำ้มนัเชือ้เพลิงระหว่ำงกำรรบัน�ำ้มนั	ณ	จดุรบัน�ำ้มนัเชือ้เพลงิต้นทำง	
ระหว่ำงเส้นทำงขนส่ง	และระหว่ำงกำรส่งน�ำ้มนัเชือ้เพลงิให้กับลกูค้ำ	
อีกทั้งบริษัทได้มีกำรก�ำหนดให้ผู้ขนส่งมีมำตรกำรป้องกันสภำวะ
แวดล้อม	 และจัดเตรียมอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ส�ำหรับท�ำลำยครำบ
น�้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมบนยำนพำหนะที่ใช้ขนส่ง	โดยในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสยัทีเ่กดิกำรรัว่ไหลของน�ำ้มนัเชือ้เพลงิออกสู่สภำพแวดล้อม	
ผูข้นส่งจะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อมลภำวะและค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขหรือ
ชดเชยมลภำวะนัน้ๆ		ทัง้นี	้บรษิทัมคีวำมพยำยำมเป็นอย่ำงย่ิงในกำร
ควบคุมยำนพำหนะ	 รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ	 บนยำน
พำหนะของผูข้นส่งให้ได้มำตรฐำนเพือ่ไม่ให้เกดิกำรรัว่ไหลของน�ำ้มนั
เชื้อเพลิงออกสู่สภำวะแวดล้อมได้

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 นอกจำกนี	้บรษิทัได้จดัท�ำกจิกรรมปรบัปรงุคณุภำพอย่ำงต่อเนือ่ง	
(CQI)	เรื่อง	กำรท�ำลำยน�้ำมันตัวอย่ำงและขวดบรรจุภัณฑ์	ซึ่งบริษัท
ได้จัดท�ำวิธีปฏิบัติงำน	(Work	Instruction)	กำรจัดเก็บและท�ำลำย
ตัวอย่ำงสินค้ำน�้ำมัน	 เป็นไปตำมระบบมำตรฐำน	 ISO	 9001:2015	
โดยสร้ำงกำรก�ำจัดน�้ำมันอย่ำงเป็นระบบและคัดเลือกผู้ก�ำจัดน�้ำมัน
ที่มีมำตรฐำนระดับสูง	 เพื่อป้องกันน�้ำมันกลับมำสร้ำงมลภำวะสู ่
สิ่งแวดล้อมได้	 อีกทั้งขวดบรรจุภัณฑ์ได้น�ำไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่
ถูกต้องตำมหลักมำตรฐำนอุตสำหกรรม	จึงไม่เพิ่มปริมำณมูลขยะให้
แก่สังคมและชุมชน	 ซึ่งทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนของบริษัทจะ
ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	 และส่ิงแวดล้อมเป็นส�ำคัญเสมอ	
ทั้งนี้	 บริษัทได้สร้ำงจิตส�ำนึกในกำรแยกประเภทขยะให้แก่พนักงำน
ภำยในองค์กร	 เพื่อแบ่งแยกวิธีก�ำจัดขยะและกำรน�ำกลับมำใช้ใหม	่
ซึ่งเป็นกำรลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ามัน
	 รำคำน�้ำมันมีควำมผันผวนไปตำมปัจจัยต่ำงๆ	อำทิ	อุปสงค์และ
อุปทำนของตลำด	 ปริมำณน�้ำมันส�ำรองแต่ละประเทศ	 สภำพ 
ภูมิอำกำศแต่ละฤดูกำล	 หรือนโยบำยกำรผลิตน�้ำมันของประเทศ 
กลุ่มโอเปค	 เป็นต้น	 	 กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน�้ำมันในตลำดโลก 
ยังคงมีควำมผันผวนอย่ำงต่อเนื่อง	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรำยได้จำก 
กำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัโดยรวมของบรษัิทที	่แต่ไม่ส่งกระทบต่อก�ำไรอย่ำง
มีสำระส�ำคัญ	 เนื่องจำกนโยบำยด้ำนกำรก�ำหนดรำคำขำย	 ได้บวก
ก�ำไรส่วนเพิ่มจำกรำคำต้นทุน	(Cost	Plus	Pricing	Method)	อีกทั้ง
บริษัทไม่มีกำรเก็บส�ำรองน�้ำมัน	 จึงไม่ได้รับผลกระทบจำกควำม
ผนัผวนของรำคำน�ำ้มนั	นอกจำกนี	้ลกูค้ำของบริษทัส่วนใหญ่เป็นเรอื
เดินทะเลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 โรงงำนอุตสำหกรรมและ 
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจต่ำงๆ	ซึ่งมีควำมจ�ำเป็นต้องใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	 บริษัทจึงเช่ือมั่นว่ำควำมผันผวน
ของรำคำน�ำ้มนั	จงึไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิำณกำรใช้น�ำ้มนั
เชื้อเพลิงของกลุ่มลูกค้ำของบริษัท	
	 กำรเปลีย่นแปลงของรำคำน�ำ้มนัในตลำดโลกมคีวำมผนัผวนอย่ำง
ต่อเนื่อง	 ส่งผลกระทบต่อโครงกำรลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำบริษัท	 
แพน	โอเรยีน	เอน็เนอร์ยี	่(สยำม)	ลมิเิตด็	(“POES”)	ซึง่ประกอบธรุกจิ 
ผลติและส�ำรวจปิโตรเลยีม		บรษิทัจงึได้บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำน
รำคำร่วมกับ	POES	โดยวิเครำะห์ผลกระทบของรำคำน�้ำมันที่ระดับ
รำคำต่ำงๆ	 ต่อรำยได้และก�ำไรของบริษัท	 และหำแนวทำงในกำร
บริหำรต้นทุนกำรผลิตและค่ำใช ้จ ่ำยด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 ให ้มี
ประสิทธิภำพสูงสุดและผลิตน�้ำมันได้อย่ำงปลอดภัย	 ตลอดจนกำร
ปรับแผนกำรผลิตให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์รำคำน�้ำมันมำกที่สุด

ความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันและการเข้ามาท�าธุรกิจได้ง่ายของ
ผู้ประกอบการรายใหม่
	 ธุรกิจกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงส�ำหรับเรือเดินทะเลมี 
ผู้ประกอบกำรหลำยรำย	 จึงท�ำให้เกิดกำรแข่งขันสูงโดยเฉพำะกำร
แข่งขันด้ำนรำคำ	นอกจำกนี้	กำรท�ำธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมันส�ำหรับเรือ

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านแผนกลยุทธ์ (Strategic Risk)

เดินทะเลไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ถำวรสูง	 ท�ำให้กำร 
เข้ำมำด�ำเนินธุรกิจสำมำรถท�ำได้ง่ำย	 ซึ่งปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจกำรจัดหำน�้ำมันเชื้อเพลิงเรือ	 ได้แก่	 พนักงำนขำยที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญในผลิตภัณฑ์,	 มำตรฐำนกำรจัดส่งน�้ำมันให้ตรงเวลำ
ในปรมิำณทีค่รบถ้วนตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ	และกำรพฒันำ
มำตรฐำนกำรให้บริกำรในระดับสำกล	 บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญกับ
บุคลำกรของบริษัท	ซึ่งถือเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจ	
โดยจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและมีกำรฝึกอบรมอย่ำงสม�่ำเสมอ	
ทั้งยังพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จ�าหน่ายน�้ามัน (Supplier) รายใหญ่
	 บรษิทัจะสัง่ซือ้น�ำ้มนัจำกผูผ้ลติน�ำ้มนัและผูค้้ำน�ำ้มนัทีม่อียูห่ลำย
รำยในตลำดโดยรำคำสินค้ำของผู้ผลิตแต่ละรำยจะมีรำคำใกล้เคียง
กันโดยอ้ำงอิงกับรำคำตลำด	ทั้งนี้	บริษัทสั่งซื้อน�้ำมันจำกผู้จ�ำหน่ำย
น�ำ้มนัรำยใหญ่รำยหนึง่	ซึง่กำรสัง่ซือ้จำกผู้จ�ำหน่ำยน�ำ้มนัรำยใหญ่ใน
ปริมำณที่มำกจะช่วยให้บริษัทซื้อน�้ำมันได้ในรำคำที่แข่งขันได้	 และ
ช่วยให้บริษัทมีควำมม่ันใจในคุณภำพของน�้ำมันที่จัดส่งให้แก่ลูกค้ำ	
รวมถึงควำมสำมำรถในกำรจัดสรรน�้ำมันในสถำนกำรณ์ที่มีปริมำณ
น�้ำมันไม่เพียงพอ
	 อย่ำงไรก็ตำม	 บริษัทมีกำรกระจำยกำรส่ังซื้อน�้ำมันจำกผู้ผลิต
น�้ำมันและผู้ค้ำน�้ำมันรำยอื่นๆ	 โดยก่อนกำรสั่งซื้อน�้ำมันแต่ละครั้ง	
พนกังำนขำยจะเปรยีบเทยีบรำคำขำยน�ำ้มนัรำยวนัจำกผูผ้ลิตน�ำ้มนั
และผู้ค้ำน�้ำมันอย่ำงน้อย	 2	 รำย	 บริษัทจะสั่งซื้อน�้ำมันโดยค�ำนึงถึง
ปัจจัยต่ำงๆ	อำทิ	ลักษณะของสินค้ำ	รำคำ	และระยะทำงกำรขนส่ง
สินค้ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้ำของบริษัท	
เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)

18



ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
	 เนื่องจำกปัจจุบัน	 กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 อำศัยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหลัก	 ในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้รองรับ
กลยทุธ์ทำงธรุกจิ	และปัจจบุนัภัยคกุคำมทำงไซเบอร์	(Cyber	Threat) 
เป็นภัยคุกคำมที่ก�ำลังพัฒนำขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
กบัทกุองค์กร		ซึง่อำจจะส่งผลกระทบกับควำมน่ำเชือ่ถอื	ควำมเช่ือมัน่ 
ของลูกค้ำและนักลงทุน	หรือ	อำจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ทำงธุรกิจ		
ดังนั้น	 บริษัทจึงได้น�ำมำพิจำรณำเป็นควำมเสี่ยงและหำมำตรกำร
จัดกำรเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว	 โดย	 คณะกรรมกำรได้ให ้
ควำมส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	
ก�ำหนดให้มีกำรจัดอบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้	 และควำมตระหนัก
ถึงควำมปลอดภัยสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคำมในปัจจุบัน 
ให้กับกรรมกำร	 ผู้บริหำรและบุคลำกรในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง	 กำร
ก�ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยเก่ียวกับระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	และแนวทำงปฏบิตัใินกำรใช้งำนเครือ่งคอมพวิเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย		พัฒนำระบบหรือโปรแกรม
ในกำรเฝ้ำระวงัพฤตกิรรมและจดักำรภยัคกุคำมทีเ่ข้ำมำโจมต	ีท�ำกำร
ทดสอบและประเมินระบบป้องกันอย่ำงสม�่ำเสมอ	 	 ตลอดจนมีกำร
จัดท�ำแผนรับมือกับภัยคุกคำมกรณีถูกโจมตี	และทดสอบแผนอย่ำง
สม�่ำเสมอ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
	 บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีปรับตัวสูงขึ้น	 ซึ่งมี 
ผลกระทบต่อต้นทุนทำงกำรเงิน	 ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร 
ด�ำเนินงำนของบริษัท	 ในปัจจุบันบริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนทั้ง
หนีส้นิระยะสัน้และหนีส้นิระยะยำว	และบริษทัมนีโยบำยกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งโดยกำรเพิม่เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ	อำท	ิกำรออกหุน้กู	้เพือ่
กำรบริหำรต้นทุนอัตรำดอกเบี้ยให้มีควำมเหมำะสมกับลักษณะกำร
ด�ำเนนิธรุกจิ	ก�ำหนดอตัรำก�ำไรขัน้ต้นในกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำ	ซ่ึงอ้ำงอิง
จำกต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัท	 ดังนั้น	 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจึงถูก
ชดเชยด้วยก�ำไรขั้นต้นจำกกำรขำยสินค้ำ	 ท�ำให้บริษัทไม่ได้รับ 
ผลกระทบโดยตรงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 บริษัทมีต้นทุนกำรสั่งซื้อน�้ำมันจำกผู ้ผลิตหรือผู ้ค้ำน�้ำมันใน 
ต่ำงประเทศ	 และกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยน�้ำมันเป็นสกุลเงิน 
ต่ำงประเทศ	 ซึ่งบริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยท�ำสัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ	 (Forward	 Contract)	 กับธนำคำร
พำณชิย์ในประเทศแล้วทัง้จ�ำนวน	เพือ่ลดผลกระทบจำกควำมผนัผวน
ของอัตรำแลกเปลี่ยนที่อำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ
บริษัท	
ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องของบริษัท
	 บริษัทได้ขยำยกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง	 ทั้งกำรขยำยธุรกิจด้ำน

ปิโตรเลยีม	ปิโตรเคม	ีและด้ำนพลงังำนต่ำงๆ	ท�ำให้บรษิทัต้องใช้เงนิทนุ 
หมนุเวยีนจ�ำนวนมำก	ซึง่อำจเกดิผลกระทบต่อเงนิทนุหมนุเวยีนและ
สภำพคล่องทำงกำรเงินได้	 ดังน้ัน	 บริษัทจึงมีกำรวำงแผนบริหำร
จดักำรลงทุนอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบ	กำรเพิม่เครือ่งมอืทำงกำรเงิน
ทีห่ลำกหลำยในกำรระดมทนุจำกผู้ถอืหุน้	และนกัลงทนุ		กำรบรหิำร
เงินทุนหมุนเวียนให้มีควำมเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ตลอดจน
บริษัทมีระบบกำรบริหำรจัดเก็บหนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 เพื่อให้ 
ลูกหนี้สำมำรถช�ำระเงินให้ตรงตำมก�ำหนดเวลำ	ทั้งนี้บริษัทฯ	ยังคง
ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อเจ้ำหน้ีและสถำบันกำรเงิน 
ตลอดมำ	ทัง้ในเรือ่ง	กำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขสัญญำซือ้ขำย	หรอืสญัญำ
กู้ยืมเงิน	โดยมีประวัติกำรช�ำระเงินที่ดี	ตรงตำมก�ำหนดเวลำทุกครั้ง		
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สถำบันกำรเงินต่ำงๆ	 พิจำรณำวงเงินสินเชื่อ	 
หรือเพิ่มวงเงินให้กับบริษัท	 เพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจหรือเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในกิจกำร		ท�ำให้บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจำกสถำบัน
กำรเงินอย่ำงเพียงพอ

ความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน 
(Operational & Compliance Risk)

ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือได้รับ
ช�าระหนี้ล่าช้า
	 บริษัทมีนโยบำยกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
โดยกำรให้เครดิตแก่ลูกค้ำ	 ซึ่งบริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัด
ช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำรจำกลูกค้ำหรือได้รับช�ำระหน้ีล่ำช้ำกว่ำ

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ก�ำหนดระยะเวลำ	 ทั้งนี้	 บริษัทมีกำรจัดต้ังคณะท�ำงำนพิจำรณำ 
สินเชื่อ	 (Credit	 Committee)	 ซ่ึงประกอบด้วย	 รองกรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่	 ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงิน	 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย	 และ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ	เพื่อพิจำรณำกำรอนุมัติวงเงินสินเชื่อและ
ระยะเวลำกำรให้สนิเชือ่ของลกูค้ำทีเ่ปิดบญัชใีหม่	กำรทบทวนวงเงนิ
สนิเชือ่และระยะเวลำกำรให้สนิเชือ่	นอกจำกนี	้คณะท�ำงำนพจิำรณำ
สินเชื่อยังดูแลด้ำนกำรเร่งรัดติดตำมลูกหนี้ที่ค้ำงช�ำระ	ตลอดจนกำร
ตัดสินใจด�ำเนินกระบวนกำรตำมกฎหมำยฟ้องร้องเมื่อลูกค้ำผิดนัด
ช�ำระหนี้ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดอีกทั้งคณะท�ำงำนพิจำรณำสินเชื่อ
ก�ำหนดให้มีกำรพิจำรณำรำยงำนลูกหนี้คงค้ำง	(Aging	Report)	ใน
ทุกเดือน	เพื่อติดตำมกำรช�ำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรำยอย่ำงใกล้ชิด

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทแม่ในการจ�าหน่ายสินค้า
และบริการ

	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือ	 บริษัท	 นทลิน	 จ�ำกัด	 ซ่ึงถือหุ้นใน
บริษัทร้อยละ	45.04	โดยในปี	2559	-	ปี	2561		บริษัทและบริษัท
ย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรให้กับกลุ่มนทลินจ�ำนวน	
255.14	ล้ำนบำท	272.36	ล้ำนบำทและ	311.08	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	
หรือคิดเป็นร้อยละ	6.73	ร้อยละ	7.14	และร้อยละ	6.51	ของรำยได้
จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรท้ังหมด	 ตำมล�ำดับ	 ท้ังนี้	 บริษัทมี 
นโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำให้แก่บริษัทในกลุ่มนทลิน 
เช่นเดียวกับกำรขำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำทั่วไป	อย่ำงไรก็ดี	บริษัทมีกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำไปยังกลุ่มอื่นๆเพิ่มมำกขึ้น	 อำทิ	 เรือเดินทะเลทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ	 เรือเดินทะเลท่ีไม่ใช่สัญชำติไทยหรือเรือ
ล�ำเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภคของแท่นขุดเจำะน�้ำมัน
และก๊ำซต่ำงๆ	 แต่ยังคงให้ควำมส�ำคัญในกำรรักษำควำมสัมพันธ ์
อันดีกับลูกค้ำเดิมอย่ำงต่อเน่ือง	 นอกจำกน้ี	 บริษัทยังได้หำโอกำสที่
จะเพิ่มจ�ำนวนลูกค้ำรำยใหม่	 เพื่อเพิ่มรำยได้และก�ำไรให้แก่บริษัท
อย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน

ความเสี่ยงจากการท�าสัญญาว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งน้อยราย
ในการขนส่งน�้ามันทางทะเล

	 เนื่องจำกมีกฎหมำยก�ำหนดให้เรือขนส่งน�้ำมันเตำท่ีขนำดใหญ่
กว่ำ	500	ตันต้องเป็นเรือถัง	2	ชั้น	(Double	Hull)	ซึ่งผู้ประกอบกำร
ขนส่งยงัมเีรอืประเภททีก่�ำหนดจ�ำนวนน้อยรำย	ไม่เพยีงพอกบัควำม
ต้องกำรของตลำด	อย่ำงไรกด็	ีบรษิทัฯได้พยำยำมจดัหำเรอืขนส่งจำก
ผูป้ระกอบกำรขนส่งรำยอืน่เพิม่จำกทีม่อียูเ่ดิม	เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง
ดังกล่ำว		รวมถึง	เพิ่มมำตรฐำนในกำรคัดเลือกผู้ประกอบกำรขนส่ง
ทีม่เีรือทีไ่ด้คณุภำพ	และมกีำรตรวจสอบคณุภำพเรอืขนส่งทีใ่ห้บริกำร	
โดยกำรประเมินคุณภำพกำรจัดส่งเป็นรำยเที่ยว

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
   
	 ควำมเส่ียงด้ำนกำรขนส่งน�้ำมันทำงรถ	 ทำงเรือ	 ควำมเสี่ยงที่
สำมำรถเกดิขึน้ได้	อำท	ิกำรเกดิอบุตัเิหตขุณะขนส่ง	น�ำ้มนัหกรัว่ไหล	
ไฟใหม้จำกไฟฟ้ำสถิตย์และอื่นๆ	เป็นต้น	บริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำร
ป้องกันและขั้นตอนกำรปฎิบัติงำน	 กำรฝึกอบรม	 กำรตรวจสอบ
ปริมำณและคุณภำพน�้ำมัน	 พร้อมทั้งแผนฉุกเฉิน	 เพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมำย	ข้อบังคับและแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล	
	 ควำมเสีย่งด้ำนกำรให้บรกิำรด้ำน	Catering	and	Housekeeping 
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรลูกค้ำ	ซึ่งอำจมีโอกำสเกิด
ควำมไม่ถกูสุขลักษณะอนำมยั	กำรปนเป้ือน	กำรควบคุมอณุหภูมขิอง
วตัถดิุบ	อำหำรปรงุแล้ว	ระยะเวลำในกำรจัดเกบ็	และกำรปฎบิติังำน
ไม่เป็นไปตำมขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงอำหำรพร้อมเสริฟ	บริษัท
ได้จัดท�ำคู่มือมำตรฐำนและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน	กำรฝึกอบรม	ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำและคู่มือด้ำนคุณภำพ	 ควำม
ปลอดภัย	อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม	และได้ปฎิบัติตำมมำตรฐำน	
GMP,	 HACCP	 and	 Food	 Safety	 hygiene	 Practice,	 ISO	
9001:2015	
	 ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบตังิำนในโรงแยกคอนเดนเสท	ควำมเสีย่ง
ทีส่ำมำรถเกดิขึน้	อำท	ิน�ำ้มนัรัว่ไหล		คุณภำพของผลิตภัณฑ์	อบุตัเิหตุ
ระหว่ำงกำรขนส่ง	และอื่นๆ	เป็นต้น	บริษัทได้ก�ำหนดวิธีปฎิบัติงำน
ตำมนโยบำยด้ำนคุณภำพ	 ควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย	 และ 
สิ่งแวดล้อม	 สอดคล้องตำมกฎหมำย	 ข้อบังคับของรำชกำร	 รวมถึง
ระเบียบข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยมำตรฐำนกำรจดักำรควำมปลอดภยักระบวนกำร
ผลิตและกำรตรวจประเมินควำมปลอดภัยกระบวนกำรผลิตในนิคม
อุตสำหกรรม	 (Process	 Safety	Management)	 และด�ำเนินกำร
ปฎิบัติตำมมำตรฐำน	ISO	9001:2015	และ	ISO	14001:2015	
	 บรษิทัได้วำงแผนบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็นระบบ	เพือ่ลดปัจจยั
ควำมเสี่ยงซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพ	 ควำมปลอดภัย	 อำชีว
อนำมัย	ชุมชน	และสังคม	นอกจำกนี้บริษัท	ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำ
และปรบัปรงุแนวทำงกำรท�ำงำนให้ทนัสมยัอย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่รองรับ
กำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีกฎหมำย		สถำนะกำรณ์สิง่แวดล้อม

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)

20



และสภำพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง	รวมถึงกำรสร้ำงจติส�ำนกึแก่พนักงำน	
ให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรปฎิบัติงำนตำม	 นโยบำยด้ำน
คณุภำพ	อำชวีอนำมยั	ควำมปลอดภยั	และสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั		
โดยสื่อสำรแนวทำงกำรปฎิบัติให้เป็นที่เข้ำใจทั่วทั้งองค์กร	 	

ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นหลักที่มีอิทธิพลอย่างมี
นัยสำาคัญต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัท	นทลิน	จ�ำกัด	และบุคคลตำม
มำตรำ	258	ถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้นร้อยละ	56.57	ของทุนที่ออก
และเรียกช�ำระแล้วทั้งหมดของบริษัท	โดยบริษัท	นทลิน	จ�ำกัด	และ
บุคคลตำมมำตรำ	258	ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งในบริษัท	ซึ่งจะ
ท�ำให้บรษัิท	นทลนิ	จ�ำกดั	มอี�ำนำจควบคุมในกำรตดัสนิใจของบรษิทั
ส�ำหรับกรณทีีต้่องใช้เกณฑ์เสยีงข้ำงมำกในกำรลงคะแนน	เว้นแต่เรือ่ง
ที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับมติไม่ต�่ำกว่ำ	
3	ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เช่น	กำรเพิ่มทุน	กำรลดทุน	กำรขำย
หรือโอนกจิกำรบำงส่วนหรอืทัง้หมด	ดงันัน้	ผูถ้อืหุน้รำยอืน่ของบรษิทั
จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ 

ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ	 
รวมถึง	 บริษัทได้มีกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำร
บริษัท	 กรรมกำรตรวจสอบ	 กรรมกำรก�ำกับดูแล	 กรรมกำรสรรหำ
และก�ำหนดค่ำตอบแทน	และกรรมกำรบรหิำรอย่ำงชดัเจน	และกำร
ก�ำหนดมำตรกำรกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	 หำกบริษัทมีควำม
จ�ำเป็นในกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	 บริษัทจะ
ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันและข้อ
ก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย ์และ
ตลำดหลกัทรพัย์	คณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ	และตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด	 โดยบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งจะ
ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในกำรพจิำรณำรำยกำรดงักล่ำว	และนโยบำยกำร
ก�ำกับดูแล	เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยย่อย	เช่น	กำรเปิดเผย
ข้อมูลที่ส�ำคัญให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	 กำรเปิดโอกำสให้
ผูถ้อืหุน้รำยย่อยเสนอระเบยีบวำระในกำรประชุมผูถ้อืหุ้น	รวมถงึกำร
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท	
กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมในที่ประชุมได้อย่ำงอิสระ	
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2561	บรษิทัมทุีนจดทะเบยีน	691,867,135	บำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ�ำนวน	691,867,135	หุน้	มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 
1	บำท	และมีทุนที่ออกและช�ำระแล้ว	553,559,662	บำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	553,559,662	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท
	 ผู้ถือหุ้น
 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  
	 รำยชือ่ของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท	ณ	วนัที	่13	มนีำคม	2562	นบัรวมกำรถอืหุน้โดยผู้ทีเ่กีย่วข้องกนัตำมมำตรำ	258	แห่งพระรำชบญัญตัิ 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ดังนี้

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น
ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น

1.	 กลุ่มปานบุญห้อม	 313,428,055			 56.62

1.1	นายเชิดชู	ปานบุญห้อม	และคู่สมรส	 58,907,108	 10.64

1.2	นางสาวนีรชา		ปานบุญห้อม	 4,400,000	 0.79

1.3	นางสาวปาลีรัฐ		ปานบุญห้อม	 788,205	 0.14

1.4	บริษัท	นทลิน	จ�ากัด	 249,332,742	 45.04

2.	 นายเศกสรร	เศรษฐสกล	 20,272,400	 3.66

3.	 นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติก�าจร	 16,305,000	 2.95

4.	 นายธาดา	โอฬาริก	 16,094,732	 2.91

5.	 นายสมศักดิ์	เหล่าสุจริตกุล	 15,300,000	 2.76

6.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	 8,412,515	 1.52

7.	 นายชาญศักดิ์	เฟื่องฟู	 6,500,000	 1.17

8.	 น.ส.วิอร	ทองแตง	 6,196,094	 1.12

9.	 นายนพพร	เหลืองธนะอนันต์	 5,633,283	 1.02

10.	น.ส.กิ่งกมล	เกษมวิลาศ	 5,426,900	 0.98

11.	น.ส.ชาลินี	เกตุแก้ว	 5,367,482	 0.97

12.	นางดาราราย	รัตนชัยวรรณ	 3,359,600	 0.61

13.	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข	 2,933,329	 0.53

14.	นายสุรพล	มีเสถียร	 2,933,329	 0.53

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	 125,396,943	 22.65

รวม 553,559,662 100.00
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ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น

ชนิดตร�ส�ร

ชนิดตร�ส�ร

มูลค่�ที่ออก
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�ที่ออก
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�ที่ยังไม่ไถ่ถอน
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�ที่ยังไม่ไถ่ถอน
(ล้�นบ�ท)

วันที่ออก

วันที่ออก

วันที่ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

วันที่ครบกำ�หนด
ไถ่ถอน

อัตร�ดอกเบี้ย (%)

อัตร�ดอกเบี้ย (%)

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น (หุ้น) ร้อยละ

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น

1. กลุ่มปานบุญห้อม  3,315,109 83.46

1.1  นายเชิดชู ปานบุญห้อม 1,637,242 41.22

1.2  นางวิไลศรี ปานบุญห้อม 1,196,367 30.12

1.3  นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม 160,500 4.04

1.4  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 160,500 4.04

1.5  นายปวีณ ปานบุญห้อม 160,500 4.04

2. นายสุรพล มีเสถียร และคู่สมรส 371,676 9.36

3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 122,930 3.09

4. นายชาญณรงค์ ถึงฝั่ง 56,496 1.42

5. ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ อนัคกุล ร.น. 47,116 1.19

6. นางสาวฤทัยรัตน์ จิวะพงษ์กุล 43,529 1.10

7. นายสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์ 15,144 0.38

รวม 3,972,000 100.00

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

ไม่เกิน 270 วัน 

ชนิดระบุผู้รับเงิน 

ไม่ระบุดอกเบี้ย

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

ไม่เกิน 270 วัน ชนิดระบุ

ผู้รับเงิน ไม่ระบุดอกเบี้ย

400

400

400

0

23 กุมภาพันธ์  2561

23 สิงหาคม 2560

23 กุมภาพันธ์  2563 

(อายุ 2 ปี)

23 กุมภาพันธ์  2561

(อายุ 6 เดือน)

คงที่ 5.90% ต่อปี 

(จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)

-ไม่มี-

หักส่วนลด 12.69 ล้านบาท

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัท	นทลิน	จ�ำกัด	มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว	397.20	ล้ำนบำท	แบ่งออกเป็น 
หุ้นสำมัญ	3,972,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น	12	รำยของบริษัท		นทลิน	จ�ำกัด	ดังต่อไปนี้
	 ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิำรณ์มอีทิธพิลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรอืกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัอย่ำงมนียัส�ำคัญบรษิทั	นทลนิ	จ�ำกดั 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	ได้ส่งตัวแทนเข้ำมำเป็นกรรมกำรจ�ำนวน	3	ท่ำน	คือ	นำยพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข	,	นำยสุรพล	มีเสถียร	
และนำงสำวนีรชำ	ปำนบุญห้อม	

การออกหลักทรัพย์อื่น
	 บริษัทได้ออกหุ้นกู้บริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	2563	เพื่อเสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันกำรเงินหรือผู้ลงทุนรำย
ใหญ่	(II&HNW)	โดยมีรำยละเอียดของหุ้นกู้	ดังนี้

	 บรษิัทได้ออกตัว๋แลกเงนิบรษิัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	2561	เพือ่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบนักำรเงินหรือผู้ลงทุน
รำยใหญ่	(II&HNW)	โดยมีรำยละเอียดของตั๋วแลกเงิน	ดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บรษัิทมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ	30	ของก�ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิได้นติบิคุคลและหลงัหกัส�ำรองต่ำงๆ	ทกุประเภท
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดและตำมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท	 ทั้งนี้	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีอ�ำนำจอนุมัติในกำรพิจำรณำกำรจ่ำย
เงินปันผล	โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น	เช่น	เงินส�ำรองเพื่อจ่ำยช�ำระหนี้เงินกู้ยืม	แผนกำรลงทุนในกำรขยำย
กจิกำร	หรอืเพือ่สนบัสนนุกระแสเงนิสดของบรษิทั	ในกรณทีีม่ผีลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของสภำวะตลำด	เป็นต้น	โดยมตคิณะกรรมกำร
บริษทัทีพิ่จำรณำเรือ่งดงักล่ำวนัน้	จะต้องได้รับอนมัุตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล	ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทั
มีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้	แล้วให้รำยงำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป
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หม�ยเหตุ  
*   บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก (outsource) ในการบริการด้านตรวจสอบภายใน บริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ 
** สำาหรับการปฏิบัติงานของ Outsource ( ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้รับการมอบหมายหน้าที่และอำานาจในการดำาเนินการให้กับ ฝ่าย QA 
เป็นผู้ควบคุมและประเมินผลเป็นสำาคัญ 
*** คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฎิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในโดยตรง

คณะกรรมก�รสรรห� 
กำ�หนดค่�ตอบแทนและ

กำ�กับดูแลกิจก�ร 

คณะกรรมก�รบริห�ร  คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ฝ่ายขาย ฝ่ายประกันคุณภาพ
และลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริหารการลงทุนฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน*	 คณะท�างานบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมก�รบริษัท

ส�านักก�ากับดูแลและเลขานุการบริษัท	

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายการเงินและบัญชี

แผนกบัญชี

แผนกการเงิน
และธุรการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ *

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ *

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ *

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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	 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมกำรบริษัท	 และคณะกรรมกำรชุดย่อย	 คือ	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 
คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร	และคณะกรรมกำรบริหำร	
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 มีจ�ำนวน	 8	 ท่ำน	 ซ่ึงเป็นจ�ำนวนที่เหมำะสมกับขนำดของกิจกำร	แบ่งเป็น	 กรรมกำร 
ที่เป็นผู้บริหำร	3	ท่ำน	กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน	2	ท่ำน	และกรรมกำรอิสระ	3	ท่ำน	โดยมีรำยละเอียด	ดังต่อไปนี้

ชื่อ ตำ�แหน่ง

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร

2. นายทวีป สุนทรสิงห์

3. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

5. นายสุรพล มีเสถียร

6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

7. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

8. นางสุธิดา  คฤเดชโกศล

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  / 

ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

กรรมการ / กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและกำากับดูแลกิจการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
	 บริษัทแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่ในเรื่องกำรก�ำหนดนโยบำยของ
บริษัท	 และกำรบริหำรงำน	 แยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน	 บริษัท
จึงก�ำหนดให้ประธำนกรรมกำร	 และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 เป็นคนละบุคคลกัน	 ประธำนกรรมกำรมี
บทบำท	ดังนี้
	 1.	เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	ก�ำหนดระเบยีบวำระ
กำรประชุม	
	 2.	เป็นประธำนกำรประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทั	กำรประชมุ
ผู้ถือหุ้น	 และควบคุมให้กำรประชุมมีประสิทธิภำพ	 เป็นไปตำม
ระเบียบข้อบังคับบริษัท
	 3.	เปิดโอกำสและสนบัสนนุให้กรรมกำรแสดงควำมเหน็อย่ำงเป็น
อิสระ
	 4.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัท	 ปฏิบัติหน้ำที่
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่	ควำมรับผิดชอบ
และตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
	 5.	ดูแล	ติดตำม	กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท	และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ	ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
	 6.	เป็นผูล้งคะแนนช้ีขำดในกรณทีีท่ีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั
มีกำรลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ำยเท่ำกัน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
	 1.	 ดูแลและก�ำหนดนโยบำยที่ส�ำคัญของบริษัท	 ได้แก่	 นโยบำย
หลักในกำรด�ำเนินธุรกิจ	นโยบำยทำงด้ำนกำรเงิน	กำรระดมทุน	กำร
บรหิำรเงนิทนุ	นโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียง	และนโยบำยต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่น	เป็นต้น
	 2.	 ดูแลและจัดกำรบริษัทให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย	 วัตถุประสงค	์
และข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 โดยในกำรด�ำเนินกิจกำรของ
บริษัท	 คณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ	
ควำมระมัดระวัง	และควำมซื่อสัตย์สุจริต
	 3.	พจิำรณำและอนมุตัใินเร่ืองทีส่�ำคญัเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนของ
บริษัท	เช่น	วิสัยทัศน์	ภำรกิจ	นโยบำย	กลยุทธ์ทำงธุรกิจ	แผนกำร
ด�ำเนินงำน	 เป้ำหมำยทำงกำรเงิน	 โครงกำรลงทุน	และงบประมำณ
ของบริษัท
	 4.	ก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิธรุกจิตำมปกตขิองบรษิทั	และก�ำกบัดแูล
ให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์	 ภำรกิจ	 นโยบำย	
กลยุทธ์ทำงธุรกิจ	 แผนกำรด�ำเนินงำน	 เป้ำหมำยทำงกำรเงินและ 
งบประมำณของบริษัท	 ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล	และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามแทนบรษิทั คอื  นายอภิสทิธิ ์รุจิเกียรตกิ�าจร, นายสุรพล มเีสถยีร, นายพร้อมพงษ์ ชยัศรสีวสัดิสุ์ข, นางสาวนรีชา ปานบุญห้อม และนางสุธดิา คฤเดชโกศล 
กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท โดยมี นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561		คณะกรรมกำรบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมกำรจ�ำนวน	8	ท่ำน	ดังนี้

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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	 5.	 จัดให้มีระบบบัญชี	 ระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 รวมทั้ง
ดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน	 และกำรตรวจสอบภำยในที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
	 6.	 รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน	รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี	และ
ที่ปรึกษำฝ่ำยต่ำงๆของบริษัท	 และมีหน้ำท่ีก�ำหนดแนวทำงในกำร
ปรบัปรุงแก้ไข	กรณทีีพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส�ำคญัรวมถงึตดิตำม
ผลกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
	 7.	จดัท�ำรำยงำนประจ�ำปี	และรบัผดิชอบต่อกำรจดัท�ำและเปิดเผย 
งบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปี
ที่ผ่ำนมำเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 8.	 ก�ำกับดูแลและจัดให้มีกลไกก�ำกับดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท	
	 9.	พจิำรณำและอนมุตั	ิรวมถงึให้ควำมเหน็เพือ่เสนอให้ทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติในกำรเข้ำท�ำธุรกรรมท่ีมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท	
และกำรเข้ำท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั	ตำมหลกัเกณฑ์เงือ่นไข	และวธิี
กำรที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	และ/หรือข้อบังคับก�ำหนด
	 10.	สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์	และ
มคีณุสมบัตคิรบถ้วนตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่เสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท
	 11.	 พิจำรณำและก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง	 โดยพิจำรณำจำกผลงำนในอดีต	
คุณสมบัติ	ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์	เป็นต้น
	 12.	 พิจำรณำจ�ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรท่ีเหมำะสมตำม
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด	 เพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติ
	 13.	แต่งตัง้กรรมกำรบรหิำร	และแต่งตัง้กรรมกำรคนใดคนหนึง่ที่
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร	รวมท้ัง	ก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนำจ	หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำร
	 14.	 สรรหำและแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย	 หรือบุคคลที่มี
ควำมรู้	ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
เห็นสมควรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย	 
รวมท้ังก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจ	 หน้ำท่ี	 และควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำรชุดย่อย
	 15.	 แต่งตั้ง	 เปลี่ยนแปลงบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	
รวมถึงก�ำหนัดใช้นโยบำยกำรควบคุมและกลไกก�ำกับดูแลกิจกำรที่
บริษัทเข้ำไปลงทุนในบริษัทย่อย	หรือบริษัทร่วม	เพื่อแสดงว่ำบริษัท
มีกลไกกำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยตำมท่ีก�ำหนดในประกำศเรื่องกำร
ขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
	 16.	แต่งตัง้และ/หรอืมอบอ�ำนำจให้กรรมกำร	หรอืบคุคลใดบคุคล
หนึง่หรอืหลำยคนมอี�ำนำจด�ำเนินกำรใดทีอ่ยูภ่ำยในขอบเขตอ�ำนำจ
ของกรรมกำร	 ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร	 โดยที่คณะ

กรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก	เพิกถอน	หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจ
ดังกล่ำวได้
	 17.	 ในกรณีที่มีกำรมอบหมำยให้กรรมกำรคนหน่ึงคนใด	หรือ
หลำยคน	 หรือบุคคลอื่นกระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะ
กรรมกำรบรษัิท	ผูไ้ด้รบัมอบอ�ำนำจนัน้ต้องไม่มอี�ำนำจอนมัุติรำยกำร
ที่บุคคลดังกล่ำวหรือ	 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	 (“บุคคลท่ีอำจ
มีควำมขัดแย้ง”	 ให้มีควำมหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ในประกำศของ 
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 (“ประกำศ 
คณะกรรมกำร	ก.ล.ต.”)	หรือคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน)	อำจมี
ส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
กับบริษัท	 ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย	 และ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมัติไว้
	 18.	 แต่งตั้งกรรมกำร	 หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ	 ควำมรู้	 ควำม
สำมำรถ	 และประสบกำรณ์ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
เป็นเลขำนุกำรบริษัท
	 19.	ก�ำกบัดแูลให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคญัทีเ่กีย่วข้องกับบรษัิท
อย่ำงถกูต้อง	ครบถ้วน	ทนัเวลำ	โปร่งใสผ่ำนช่องทำงทีเ่ข้ำถึงข้อมลูได้
	 20.	มอี�ำนำจพจิำรณำและอนมุตัเิรือ่งใดๆทีจ่�ำเป็นและเก่ียวเนือ่ง
กับบริษัท	หรือที่เห็นว่ำเหมำะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
	 21.	 กรรมกำรต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรมีส่วนได้เสีย 
ของตนหรอืของบคุคลทีม่คีวำมเกีย่วข้อง	ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียทีเ่กีย่วข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	 ท้ังนี้	 ตำม
หลักเกณฑ์	 เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 
ประกำศก�ำหนด
	 22.	กรรมกำรต้องร่วมกนัรบัผดิชอบต่อบคุคลทีซ่ือ้ขำยหลกัทรพัย์
ของบริษัทในควำมเสียหำยใดๆ	 อันเกิดจำกกำรเปิดเผยข้อมูลต่อ 
ผู้ถือหุ้นหรือประชำชนทั่วไป	 โดยแสดงข้อควำมที่เป็นเท็จในสำระ
ส�ำคญัหรอืปกปิดข้อควำมจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสำระส�ำคญัตำมท่ี
ก�ำหนดในกฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์	เว้นแต่กรรมกำร
และผู้บริหำรดังกล่ำวจะพิสูจน์ได้ว่ำโดยต�ำแหน่งหน้ำท่ีตนไม่อำจ
ล่วงรู้ถึงควำมแท้จริงของข้อมูลหรือกำรขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
	 23.	 ห้ำมมิให้กรรมกำรรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภำวะของกรรมกำร	 หรือ	 ผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท	
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	ทั้งที่ได้มำจำกกำรกระท�ำตำมหน้ำที่หรือ
ในทำงอื่นใด	ที่มีหรืออำจมีผลกระทบเป็นนัยส�ำคัญต่อบริษัท	บริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วม	เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง	หรือผู้อื่นไม่ว่ำทำงตรง
หรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
	 24.	กรรมกำรรวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วข้องของกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
ดังกล่ำว	 มีหน้ำที่แจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์และกำรท�ำ
ธุรกรรมกับบริษัท	 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในลักษณะที่อำจก่อให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 และหลีกเล่ียงกำรท�ำรำยกำรที่
อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท	 บริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมดังกล่ำว
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	 ในกรณีที่กรรมกำรท่ำนใด	 มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์	กรรมกำรท่ำนนัน้ไม่มอี�ำนำจอนมุตัดิ�ำเนนิกำรดงักล่ำว 
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ตำมท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	หรือคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	
และ/หรือ	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
	 25.	 คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลให้
บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์ 
ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	หรอืประกำศคณะกรรมกำร	ก.ล.ต.	

คณะกรรมกำรตรวจสอบ		คอื	กรรมกำรอสิระ	ทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้จำก
คณะกรรมกำรบริษัท	 เพื่อช่วยสนับสนุนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
โดยเฉพำะในด้ำนกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ	ระบบกำรควบคุม
ภำยใน	 กระบวนกำรตรวจสอบและปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัท	
เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน	โดยมีขอบเขตอ�ำนำจ
หน้ำที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและ
เพียงพอ
	 2.	 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน	 (Internal	 
Control)	และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(Internal	Audit)	ทีเ่หมำะสม 
และมีประสิทธิผลและพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำน 
ตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
โยกย้ำยเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
	 3.	สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ	และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.	พจิำรณำคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้หรอืเลกิจ้ำงบคุคลซึง่มคีวำมเป็น
อสิระเพือ่ท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง	บรษิทัและเสนอค่ำตอบแทน
ของบคุคลดงักล่ำวรวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

ชื่อ ตำ�แหน่ง

1. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

2. นายทวีป สุนทรสิงห์*

3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

* นายทวีป สุนทรสิงห์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน

โดยมีนางเสาวณีย์  สุทธิธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ	หรือกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย 
	 คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท	ประกอบด้วย	คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	 คณะกรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และก�ำกับ
ดูแลกิจกำร	และคณะกรรมกำรบริหำร	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้		

	 5.	พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 6.	 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	 ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล 
อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
	 	 (1)	 ควำมเห็นเก่ียวกับควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นท่ีเชื่อถือ
ได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท		
	 	 (2)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยในของบริษัท		
	 	 (3)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
	 	 (4)	ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
	 	 (5)	 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์
	 	 (6)	 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำร
เข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
	 	 (7)	 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร	(Charter)
	 	 (8)	รำยกำรอืน่ทีเ่หน็ว่ำผู้ถอืหุน้และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ประกอบด้วย	กรรมกำรจ�ำนวน	3	ท่ำน	ดังนี้
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ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท		
	 7.	ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรอื
มข้ีอสงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท�ำดงัต่อไปนี	้ซึง่อำจมผีลกระทบ
อย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 เพื่อ
ด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร
	 	 (1)	รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 	 (2)	กำรทจุริตหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่�ำคญั
ในระบบควบคุมภำยใน
	 	 (3)	 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด 
หลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ	 หรือกฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด�ำเนินกำรให้มีกำร
ปรับปรงุแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคข้ำงต้น	กรรมกำรตรวจสอบรำยใด 
รำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท�ำตำมวรรคข้ำงต้น 
ต่อส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ
	 8.	สอบทำนให้บริษัทฯมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
และมีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	ตลอดจนรับเรื่อง
กำรแจ้งเบำะแสกำรทจุรติคอร์รปัชนัอนัเกิดจำกคนภำยในองค์กรทีม่ี
ส่วนเกีย่วข้อง	พจิำรณำตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	และเสนอเรือ่งต่อคณะ
กรรมกำรบริษัทร่วมกันพิจำรณำลงโทษ	 หรือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
ทั้งนี้	
	 9.	คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตักิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ด้
รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	โดยมีขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ	ดังต่อไปนี้
	 1.	ด้ำนกำรสรรหำ
	 	 (1)	พิจำรณำโครงสร้ำง	ขนำด	และองค์ประกอบของคณะ
กรรมกำรบริษัทให้มีควำมเหมำะสมกับองค์กร	 ธุรกิจ	 และสภำพ
แวดล้อม
	 	 (2)	ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำ	กรรมกำร
บรษิทั	กรรมกำรชดุย่อย	และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่	โดยพิจำรณำควำมเหมะสมของโครงสร้ำงและก�ำหนด

ของบรษิทัมอบหมำยด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	มวีำระกำรปฏบิตังิำนตำมวำระของกำร
เป็นกรรมกำรบริษัท	 นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง	 ทั้งน้ีกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ	สำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งให้
กลับเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ
	 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที	่1/2561	เมือ่วนัที	่23	กมุภำพนัธ์ 
2561	ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และ
ก�ำกับดูแลกิจกำร	(Nomination	Remuneration	and	Corporate	
Governance	 Committee	 :	 NRCGC)	 โดยรวมคณะกรรมกำร 
ชดุย่อย	2	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	
(Nomination	 and	 Remuneration	 Committee	 :	 NRC)	 กับ	 
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 (Corporate	 Governance	 
Committee	:	CGC)	เข้ำร่วมกนั	มบีทบำทในกำรสนบัสนนุ	กำรปฏบิตัิ
งำนของคณะกรรมกำรบรษิทั	ในกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์	และแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำนในด้ำน	 กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำผู้ท่ี 
เหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง	ของกรรมกำรบรษิทั	กรรมกำรชดุย่อย 
และผู้บริหำรของบริษัทฯ	รวมถึงกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับของบริษัทฯ	 ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตำมหลักกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมทำงธุรกิจ	 เพื่อ
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และสร้ำง
ควำมมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ำย	ประกอบด้วย	3	ท่ำน	ดังนี้

ชื่อ ตำ�แหน่ง

1. นายทวีป สุนทรสิงห์

2. นายสุรพล มีเสถียร

3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

โดยมีนางเสาวณีย์  สุทธิธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	
และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
	 	 (3)	พิจำรณำสรรหำ	คัดเลือก	และเสนอบุคคลที่เหมะสม
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทที่ครบวำระ	 และ/หรือ	 มีต�ำแหน่ง
ว่ำงลง
	 	 (4)	พจิำรณำสรรหำและคดัเลอืก	บคุคลทีเ่หมำะสมในกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำร
	 	 (5)	 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสูงสุดของ 
บริษัทฯ	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมมกำรบริษัทรับทรำบ	เพื่อ
พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทน

รายงานประจำาปี 2561 
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	 คณะกรรมกำรบรหิำร		ได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั	
โดยคดัเลอืกจำกกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัทีส่ำมำรถ
บริหำรงำนในเรื่องที่เก่ียวกับกำรด�ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ	 เพื่อท�ำ
หน้ำที่บริหำรจัดกำรงำนประจ�ำที่เกินอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำร
ผู้จัดกำร	 เพื่อพิจำรณำและน�ำเรื่องท่ีมีสำระส�ำคัญเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท	โดยมีอ�ำนำจหน้ำที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร	ดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	 1.	 พิจำรณำและจัดท�ำนโยบำยกลยุทธ์ทำงธุรกิจเป้ำหมำยและ
แผนกำรด�ำเนนิงำนเป้ำหมำยทำงกำรเงนิและงบประมำณของบรษัิท	

ชื่อ ตำ�แหน่ง

1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

2.  นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข

3.  นางสุธิดา  คฤเดชโกศล

4.   นางกุสุมา  วรรณพฤกษ์ 

5.  นายชญาน์วัต  ทีฆไมตรี

6.   นางสิราณี โกมินทรชาติ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

โดยมีนายชโนดม  อารีรอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

	 	 (6)	 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทมอบหมำย
	 2.	ด้ำนกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
	 	 (1)	จดัท�ำหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย	 เพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท	 และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 
แล้วแต่กรณี
	 	 (2)	 ก�ำหนดค่ำตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมำะสมทั้งที่เป็น
ตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคล	 โดย
กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทให้พิจำรณำควำม
เหมำะสม	 และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ำยคลึงกัน	 เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท	 พิจำรณำและน�ำเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
	 	 (3)	 รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 และมีหน้ำที่ให ้
ค�ำช้ีแจง	ตอบค�ำถำมในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 (4)	 รำยงำนนโยบำย	 หลักำรและเหตุผลของกำรก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร	ตำมข้อก�ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ	โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี	(56-1) 
แบะรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

	 	 (5)	 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัท	มอบหมำย
	 3.	ด้ำนก�ำกับดูแลกิจกำร
	 	 (1)	 ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติด้ำนก�ำกับดูแล
กิจกำรและนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน	 รวมถึงทบทวนและปรับปรุง
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น	 ให้มี
ควำมเหมำะสมอย่ำงสม�่ำเสมอ
	 	 (2)	 ก�ำกับดูแลกิจกำร	 ให้ค�ำปรึกษำ	 และติดตำมให้ม ี
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ	 จริยธรรม
จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น	 
รวมถึงกำรด�ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
และกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร
	 	 (3)	 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัท	มอบหมำย
	 คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลกจิกำร	
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 และจัดท�ำรำยงำนของคณะ
กรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลกจิกำร	เปิดเผย 
ในรำยงำนประจ�ำปี	และมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	3	ปี	โดย
กรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีพ้น
ต�ำแหน่งตำมวำระ	 อำจได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง 
ต่อไปได้อีกตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม

คณะกรรมการบริหาร
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561		บริษัทมีกรรมกำรบริหำร	จ�ำนวน	6	ท่ำน	ดังนี้

โดยพิจำรณำถึงปัจจัยทำงธุรกิจต่ำงๆ	 อย่ำงเหมำะสมเพื่อน�ำเสนอ
และขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 2.	 ก�ำกับดูแลตรวจสอบและติดตำมกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ให้เป็นไปตำมนโยบำยกลยุทธ์ทำงธุรกิจ	 เป้ำหมำยและแผนกำร
ด�ำเนินงำนเป้ำหมำยทำงกำรเงินและงบประมำณของบริษัทท่ีได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
	 3.	 ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร	 โดยให้ครอบคลุม
ถึงนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรโครงสร้ำงเงินเดือน
ของบริษัท	 และภำพรวมในกำรคัดเลือก	 กำรฝึกอบรม	 กำรว่ำจ้ำง	 

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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กำรแต่งตั้ง	กำรโยกย้ำย	กำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัท
	 4.	 พิจำรณำอนุมัติและกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกรรมทำงกำรเงนิปกตขิองบรษิทั	โดยให้วงเงนิเป็นไปตำมระเบยีบ
อ�ำนำจอนุมัติ	 ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว	
หำกเกินกว่ำจ�ำนวนดังกล่ำวให้น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัท
	 5.	พิจำรณำและอนมุตักิำรจดัซือ้จดัจ้ำง	กำรลงทนุขยำยงำน	รวมถงึ 
กำรซื้อขำยสินทรัพย์ถำวรของบริษัท	 โดยจะพิจำรณำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบรษัิท	หำกกำรจดัซือ้จดัจ้ำง	ตลอดจนเรือ่งลงทนุ	ขยำยงำน 
รวมถงึกำรซือ้ขำยสนิทรพัย์ถำวรของบรษิทันัน้อยูน่อกเหนอืขอบเขต
และงบประมำณที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
	 6.	พจิำรณำและอนมุตักิำรเข้ำท�ำธรุกรรมทำงกำรเงนิกบัสถำบนั
กำรเงินในกำรเปิดบัญชีกู้ยืมขอสินเชื่อจ�ำน�ำจ�ำนองค�้ำประกันและ
กำรอ่ืนรวมถึงกำรซื้อขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ	 ตำม
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทตลอดจน 
ถงึกำรเข้ำท�ำนติกิรรมสญัญำและ/หรอืกำรด�ำเนนิกำรใดๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
กับเรื่องดังกล่ำวภำยใต้อ�ำนำจวงเงินท่ีได้ก�ำหนดไว้หำกเกินกว่ำ
จ�ำนวนดังกล่ำวให้น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท
	 7.	 พิจำรณำและอนุมัติกำรเขำ้ท�ำธุรกรรมกู้ยืมเงิน	 และก�ำหนด
เงือ่นไขของสญัญำกูย้มืเงนิ	จำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั	เช่น	ระยะเวลำ
กูย้มื	และอตัรำดอกเบีย้ของเงนิกูย้มื	ภำยใต้อ�ำนำจวงเงินทีไ่ด้ก�ำหนด
ไว้	ในจ�ำนวนเงินไม่เกิน	20	ล้ำนบำท
	 8.	พจิำรณำและให้ข้อเสนอแนะหรอืควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเกี่ยวกับโครงกำรข้อเสนอหรือกำรเข้ำท�ำธุรกรรมใดๆ	 ที่
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเกินกว่ำวงเงินท่ีได้ก�ำหนด
ไว้และ/หรอืทีก่ฎหมำยและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องหรอืข้อบังคบับรษิทั
ก�ำหนดให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำ
อนุมัติ

	 9.	พจิำรณำและอนมัุตริะเบยีบข้อบงัคับแนวนโยบำยกำรบรหิำร
งำนและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ	 อันม ี
ผลผูกพันบริษัท
	 10.	 มอบอ�ำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท
ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบตำมทีค่ณะกรรมกำร
บริหำรก�ำหนดภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำร
	 11.	แต่งตัง้และ/หรอืมอบหมำยให้กรรมกำรบริหำรหรอืบคุคลใด 
บคุคลหนึง่หรอืหลำยคนกระท�ำกำรใดๆ	ทีอ่ยูภ่ำยในขอบเขตอ�ำนำจ 
ของคณะกรรมกำรบริหำรตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร 
โดยทีค่ณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิกเพกิถอนหรอืแก้ไขเปลีย่นแปลง 
อ�ำนำจดังกล่ำวได้
	 12.	มอี�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบใดๆตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 
หรือตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
	 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริหำรข้ำงต้นอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง	 อำทิ	 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์ 
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ	 หรือประกำศคณะกรรมกำร	
ก.ล.ต.	 ประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	 หรือกฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทตลอดจนข้อบังคับของบริษัท	 และใน
กรณีที่กำรเข้ำด�ำเนินกำรหรือท�ำธุรกรรมใดๆ	 ที่มีหรืออำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ/หรือเป็นกำรเข้ำท�ำรำยกำรกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับ
ของบรษิทั	ก�ำหนดให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัเป็น
ผู้พิจำรณำอนุมัติให้คณะกรรมกำรบริหำรน�ำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำและด�ำเนนิกำรตำมทีก่ฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดต่อไป

ชื่อ ตำ�แหน่ง

1. นางสาวนีรชา  ปานบุญห้อม

2. นางสุธิดา  คฤเดชโกศล

3. นางกุสุมา  วรรณพฤกษ์

4. นายชญาน์วัต  ทีฆไมตรี

5. นางสิราณี  โกมินทรชาติ

6. นายวัชระ  วุฒิพุธนันท์

7. นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้อำานวยการสายงานการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์

ผู้จัดการสำานักกำากับดูแลและเลขานุการบริษัท

ผู้บริหาร 
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561		คณะผู้บริหำรของบริษัท	มีจ�ำนวน	7	ท่ำน	ดังนี้

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที ่ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
	 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้มกีำรก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำท่ี
ของต�ำแหน่ง	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
ดังนี้
	 1.	รับผดิชอบ	ดแูล	บรหิำร	กำรด�ำเนนิงำนและ/หรอืกำรบรหิำรงำน 
ประจ�ำวันของบริษัท	 รวมถึงกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนโดยรวม	
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย	กลยุทธ์ทำงธุรกิจ	เป้ำหมำยและแผนกำร
ด�ำเนนิงำน	เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ	และงบประมำณของบรษิทั	ทีไ่ด้รบั
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
	 2.	จดัท�ำแผนธรุกจิ	และก�ำหนดอ�ำนำจกำรบริหำรงำน	ตลอดจน
จดัท�ำงบประมำณทีใ่ช้ในกำรประกอบธรุกจิและงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปี
	 3.	ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร	วิธีกำรบริหำร	รวมถึงกำรคัดเลือก	
กำรฝึกอบรม	 กำรว่ำจ้ำง	 และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัท	 และ
ก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำง	 เงินเดือน	 ค่ำตอบแทน	 โบนัส	 และสวัสดิกำร
ต่ำงๆ	ส�ำหรับพนักงำน
	 4.	มอี�ำนำจออกค�ำสัง่	ระเบยีบ	ประกำศ	บนัทกึ	เพือ่ให้กำรปฏบิติั
งำนเป็นไปตำมนโยบำย	และผลประโยชน์ของบริษัท	และเพื่อรักษำ
ระเบียบวินัยกำรท�ำงำนภำยในองค์กร
	 5.	พิจำรณำ	เจรจำต่อรอง	และอนุมัติกำรเข้ำท�ำนิติกรรมสัญญำ	
และ/หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินงำน	 และ/
หรือกำรบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัท	 ทั้งนี้	 ภำยใต้อ�ำนำจวงเงิน
ที่ได้ก�ำหนดไว้	ตำมตำรำงมอบอ�ำนำจอนุมัติ	(Limit	of	Authority)	
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
	 6.	 พิจำรณำกำรเข้ำท�ำนิติกรรมสัญญำและ/หรือเจรจำต่อรอง
สัญญำใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน	และ/หรือกำรด�ำเนินกำร
ใดๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิงำน	และ/หรอืกำรบรหิำรงำนประจ�ำวนั 
ของบริษัท	 ที่มีมูลค่ำเกินกว่ำวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้	 เพื่อให้ควำมเห็น
และเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 และ/หรือคณะ
กรรมกำรบริหำร	 และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องน้ันๆ	 เพื่อ
พิจำรณำกลั่นกรองและหำข้อสรุปต่อไป
	 7.	พิจำรณำแต่งตั้งที่ปรึกษำภำยนอกส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทตำมที่เห็นสมควร
	 8.	แต่งตัง้และ/หรือมอบหมำยให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืหลำยคน 
กระท�ำกำรใดๆ	 ที่อยู่ภำยในขอบเขตอ�ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำร	
ตำมที่กรรมกำรผู้จัดกำรเห็นสมควร	 โดยท่ีกรรมกำรผู้จัดกำรอำจ
ยกเลิก	เพิกถอน	หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจดังกล่ำวได้
	 9.	มอี�ำนำจ	หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใดๆ	ตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย 
หรือตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทและ/
หรือคณะกรรมกำรบริหำร
	 ทั้งนี้	 ในกำรด�ำเนินกำรเรื่องใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
และกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่	 หรือผู ้รับมอบอ�ำนำจจำกประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่หรือบุคคลที่อำจม ี
ควำมขัดแย้ง	 (ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	 หรือ
ประกำศคณะกรรมกำร	 ก.ล.ต)	 มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำม 

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	 และ/หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ไม่มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว	 โดยเรื่อง 
ดังกล่ำวจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติต่อไป	 (ตำมแต่กรณี)	 ยกเว้น
เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกต	ิ และมีเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทั่วไป	ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ
เลขานุการบริษัท 
	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 ครั้งที่	 4/2555	 ได้มีมติแต่งตั้ง
นำงเสำวณีย์		สุทธิธรรม	ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท	ตั้งแต่
วันที่	 14	 พฤษภำคม	 2555	 โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นเลขำนุกำรบริษัท	 ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ี 
ก�ำหนดในมำตรำ	89/15	และ	89/16	ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 
และตลำดหลักทรัพย์	 (ฉบับท่ี	 4)	 พ.ศ.2551	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน
วันที่	 31	 สิงหำคม	2551	ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ	ควำม
ระมัดระวัง	 และซื่อสัตย์สุจริต	 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำม
กฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัท	มติคณะกรรมกำร	ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น		โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยและ
หน้ำที่ตำมที่บริษัทหรือคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย	ดังนี้
	 1)	จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำร	ดังต่อไปนี้
	 	 ก.ทะเบียนกรรมกำร
				 	 ข.หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร	 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรและรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท
			 	 ค.หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 และรำยงำนกำรประชุม 
ผู้ถือหุ้น
	 2)	 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำร
หรือผู้บริหำร	 และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมมำตรำ	
89/14	ให้ประธำนคณะกรรมกำร	และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบภำยใน	7	วันท�ำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น
	 3)	 ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำย	 กฎเกณฑ์ต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง	 และ
ข้อพึงปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลในกำรด�ำเนินกิจกรรมของคณะ
กรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย
	 4)	 ด�ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 กำรประชุมผู้ถือ
หุ้น	ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท
	 5)	 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนก�ำกับดูแล	 ได้แก่	 ตลำด 
หลักทรพัย์ฯ		ส�ำนกังำนกลต.และดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำน
สำรสนเทศต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลและสำธำรณชนให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตำมกฎหมำย
	 6)	 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริษัทให้ปฏิบัติตำม
มติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 7)	 ติดต่อประสำนงำนกับ	 ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุนและสื่อมวลชนใน
กำรให้ข้อมูลและข่ำวสำรของบริษัท
	 8)	ด�ำเนินกำรอื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศ
ก�ำหนด	

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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จ�านวนการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละชุด
กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท	สรุปได้ดังนี้

ร�ยชื่อกรรมก�ร
ประชุมไม่มีผู้บริห�ร ปี 2561

(จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม / 
จำ�นวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

ปี 2561
(จำ�นวนครั้งที่เข้�ประชุม / 

จำ�นวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)
รวม

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร 

2. นายทวีป สุนทรสิงห์

3. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 

4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

5. นายสุรพล มีเสถียร

6. นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข

7. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

8. นางสุธิดา  คฤเดชโกศล

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

-

-

-

6 / 6

6 / 6

6 / 6

6 / 6

5 / 6*

6 / 6

6 / 6

6 / 6

7 / 7 

7 / 7

7 / 7

7 / 7

6 / 7

6 / 6

6 / 6

6 / 6

*หมายเหตุ นายสุรพล มีเสถียร ลาประชุมครั้งที่ 4/2561 เนื่องจากติดภารกิจด่วน

	กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	สรุปได้ดังนี้

กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร*	สรุปได้ดังนี้

ร�ยชื่อกรรมก�รตรวจสอบ

ร�ยชื่อกรรมก�รสรรห� กำ�หนดค่�ตอบแทน และกำ�กับดูแลกิจก�ร

ปี 2561
(จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม / จำ�นวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

ปี 2561
(จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม / จำ�นวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 

2. นายทวีป สุนทรสิงห์ 

3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 

1. นายทวีป สุนทรสิงห์

2. นายสุรพล มีเสถียร

3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

5 / 5

5 / 5

5 / 5

2 / 2

2 / 2

2 / 2

*หมายเหตุ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ลาประชุมครั้งที่ 11/2561 เนื่องจากติดภารกิจด่วน และนางสิราณี โกมินทรชาติ ลาประชุมครั้งที่ 12/2561 
เนื่องจากเดินทางไปท�าธุระในต่างจังหวัด

กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร*	สรุปได้ดังนี้

ร�ยชื่อกรรมก�รบริห�ร ปี 2561
(จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม / จำ�นวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 

2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

3. นางสุธิดา คฤเดชโกศล

4. นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี

5. นางกุสุมา วรรณพฤกษ์

6. นางสิราณี โกมินทรชาติ**

12 / 12 

11 / 12*

12 / 12

12 / 12

12 / 12

11 / 12*

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ทั้งนี้	ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท	กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร	สำมำรถสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2561	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 20	
เมษำยน	2561	ได้มีมติอนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยส�ำหรับปี	 2561	 ประกอบด้วย	 ในวงเงินรวม 
ไม่เกิน	 8	 ล้ำนบำท	 ประกอบด้วย	 ค่ำตอบแทนรำยเดือน	 ค่ำเบี้ย
ประชุม	 ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด�ำเนินงำน	 โดยมีโครงสร้ำงอัตรำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรในอัตรำเดิมเหมือนปี	2560
	 1.	ค่ำตอบแทนรำยเดือน
	 	 -	ประธำนกรรมกำร	เป็นจ�ำนวน	33,000	บำท	ต่อเดือน
	 	 -	กรรมกำร	เป็นจ�ำนวน	27,500	บำท	ต่อเดือน	
	 2.	ค่ำเบี้ยประชุม						
	 	 -	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 จ�ำนวน	 20,000	 บำท 
ต่อครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
	 	 -	 กรรมกำรตรวจสอบ	 จ�ำนวน	 15,000	 บำทต่อครั้งที ่
เข้ำร่วมประชุม

ร�ยชื่อกรรมก�ร
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร ค่�เบี้ยประชุม

กรรมก�รตรวจสอบ
ค่�เบี้ยประชุม

กรรมก�รสรรห�ฯ
รวม

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร 

2. นายทวีป สุนทรสิงห์

3. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 

5. นายสุรพล มีเสถียร

6. นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข

7. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 

8. นางสุธิดา  คฤเดชโกศล

รวม

528,000

330,000

330,000

330,000

462,000

462,000

462,000

462,000

3,366,000

-

75,000

100,000

75,000

-

-

-

-

250,000

-

40,000

-

30,000

30,000

-

-

-

100,000

528,000

445,000

430,000

435,000

492,000

462,000

462,000

462,000

3,716,000

ค่�ตอบแทน ปี 2561  (บ�ท)

	 	 -	ประธำนกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบั 
ดูแลกิจกำร	จ�ำนวน	20,000	บำทต่อครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
	 	 -	 กรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และก�ำกับดูแล 
กิจกำร	จ�ำนวน	15,000	บำทต่อครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
	 	 -	ประธำนกรรมกำรบริหำร	จ�ำนวน	16,500	บำทต่อครั้งที่ 
เข้ำร่วมประชุม	
	 	 -	กรรมกำรบริหำร	จ�ำนวน	11,000	บำทต่อครั้งที่เข้ำร่วม 
ประชุม
	 3.	ค่ำตอบแทนผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท	(นอกเหนือ
จำกค่ำตอบแทนรำยเดอืน)	ส�ำหรบักรรมกำรทีเ่ป็นผูม้อี�ำนำจลงนำม	
เป็นจ�ำนวนไม่เกิน	11,000	บำทต่อคนต่อเดือน
	 4.	ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด�ำเนนิงำน	ซึง่จะพิจำรณำจำกผลกำร
ด�ำเนินงำน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้บริหำรของบริษัทฯ	ระดับผู้จัดกำรและต�ำแหน่งที่สูงกว่ำรวม	7	คน		สรุปได้ดังนี้

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร ปี 2561
(จำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุม / จำ�นวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

เงินเดือน โบนัส ค่าประจำาตำาแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ  

รวม

18.22

0.81

19.03

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมถึงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่�ตอบแทนพนักง�น ปี 2561
(ล้�นบ�ท)

เงินเดือน โบนัส ค่าประจำาตำาแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ

รวม

46.06

2.03

48.09

บุคลากร
ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2561	บรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้ในและต่ำงประเทศ	มจี�ำนวนพนกังำนทัง้หมด	(ไม่รวม	กรรมกำรและผู้บรหิำร)	ดงัต่อไปนี	้

พนักง�นแยกต�มฝ่�ย จำ�นวนพนักง�น (คน)

ฝ่ายขายและบริการลูกค้า

ฝ่ายควบคุมคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายการเงินและบัญชี / ธุรการ

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายบริหารการลงทุน

สำานักกำากับดูแลและเลขานุการบริษัท / เลขานุการผู้บริหาร

ส่วนงานปฏิบัติการ (สายผลิตและวิศวกรรม)

รวม

17

6

17

1

2

4

30

77

รายงานประจำาปี 2561 
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คณะกรรมการบริษัท 

16 5 28 37 4

1.นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร
ประธำนกรรมกำร

2.นายทวีป สุนทรสิงห์ 
•	รองประธำนกรรมกำร
•	กรรมกำรอิสระ
•	กรรมกำรตรวจสอบ
•	ประธำนกรรมกำรสรรหำ	
		ก�ำหนดค่ำตอบแทน	
		และก�ำกับดูแลกิจกำร

3.รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 
•	กรรมกำรอิสระ
•	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

4.ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
•	กรรมกำรอิสระ
•	กรรมกำรตรวจสอบ
•	กรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	
		และก�ำกับดูแลกิจกำร

5.นายสุรพล มีเสถียร 
•	กรรมกำร
•	กรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	
		และก�ำกับดูแลกิจกำร

6.นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
•	กรรมกำร
•	กรรมกำรบริหำร

7.นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
•	กรรมกำร
•	ประธำนกรรมกำรบริหำร
•	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
		กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

8.นางสุธิดา คฤเดชโกศล
•	กรรมกำร
•	กรรมกำรบริหำร
•	รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร
อายุ	73	ปี
ต�าแหน่ง	ประธำนกรรมกำร
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง	28	กรกฎำคม	2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ	2.93	(จ�ำนวน	16,235,000	หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	Civil	Engineering	Lamar	University,	Texas,	USA
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัย	ขอนแก่น
หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	166/2012
หลักสูตร	The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	26/2011
หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	22/2008
หลักสูตร	Understanding	the	Fundamental	of	Financial	
Statements	Program	(UFS)	รุ่นที่	5/2006
หลกัสตูร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	รุน่ที	่24/2005
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	27/2004	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	(ไม่มี)	
ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2560 - ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	 บมจ.ลำวอะโกรเทค
2557 - ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	 บมจ.เอเชีย	ไบโอแมส	
2557 - ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	/	กรรมกำรอสิระ	บมจ.เอเชยี	กรนี	เอนเนอจี
2551 - ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	/	กรรมกำรอิสระ	บมจ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์
2554 - 2557	 กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	บมจ.ไทยออยล์
2552 - 2556	 กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	บมจ.ไทยโรตำรี่	เอ็นจิเนียริ่ง
2551 - 2556	 ประธำนกรรมกำร	บมจ.พีเออี
2549 - 2556	 กรรมกำร		บมจ.ไทยลู้บเบส
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2560 - ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บจก.โกลบอลเฮ้ำส์
2558 - ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บจก.ดี	ที	ซี	เอ็นเตอร์ไพรส์
2558 - ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บจก.โอ	พี	จี	เทค
2554 - ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำร	บจก.อีโค่ไลท์ติ้ง
2557 - 2561	 ประธำนกรรมกำร	บจก.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์	อินเตอร์เนชั่นแนล
2552 - 2557	 กรรมกำร		บจก.ซำกำรี	รีซอร์เซส
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ	(ไม่มี)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 
อายุ 51	ปี
ต�าแหน่ง	กรรมกำรอิสระ	/	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง	28	กรกฎำคม	2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ไม่มี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก	โลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ,Cardiff	University,	Wales,	
United	Kingdom
ประกำศนียบัตรระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์,	Cardiff	University,	
Wales,	United	Kingdom
ปริญญาโท	กฏหมำยธุรกิจระหว่ำงประเทศ	Universite	de	Paris	I,	
Pantheon-Sorbonne,	France	
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงในกำรแปลค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษและภำษำ
ฝรั่งเศษทำงกฎหมำย	Paris	Institute	of	Comparative	Law,	France
ปริญญาตรี	กฎหมำยระหว่ำงประเทศ,	Universite	de	Paris	I,	
Pantheon-Sorbonne,	France
ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์	Lycee	Michelet,	France
หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	103/2008
หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	13/2006
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	44/2005	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	(ไม่มี)	
ประสบการณ์ท�างาน   
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2559 - ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	/	กรรมกำรอิสระ	
	 	 บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊พ
2557 - ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	/	กรรมกำรอิสระ	
	 	 บมจ.ไวส์	โลจิสติกส์
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
2559 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.โกลบอล	ออลไซท์	
2539 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.ลีฟวิ่ง	เฮดควอเตอร์
2556 - 2558		 กรรมกำร	บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส	
2554 - 2556	 กรรมกำรอิสระ	บจก.	เจริญสินพร็อพเพอร์ตี้	
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ
2536 - ปัจจุบัน	 อำจำรย์ประจ�ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	
	 	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

นาย ทวีป สุนทรสิงห์ 
อายุ			68	ปี
ต�าแหน่ง	รองประธำนกรรมกำร	/	กรรมกำรอสิระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ 
/	ประธำนกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง	28	กรกฎำคม	2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ไม่มี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	นิติศำสตร์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	97/2012
หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	42/2013
หลักสูตร	Financial	Statements	of	Director	(FSD)	รุ่น	20/2013
หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	
รุ่น	17/2015
หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	
รุ่น	20/2015
หลักสูตร	แนวคิดของกำรปรับปรุงมำตรฐำนรำยงำนของผู้สอบบัญชี
แบบใหม่	(The	New	Auditor	Report:	Understanding	Key	Audit	
Matters)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	(ไม่มี)	 	
ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2535 – 2553	ผู้จัดกำร	บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน	(ไม่มี)	
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ	(ไม่มี)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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นายสุรพล มีเสถียร 
อายุ		65	ปี
ต�าแหน่ง	กรรมกำร	/	กรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทนและ
ก�ำกับดูแลกิจกำร
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง		28	กรกฎำคม	2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ	0.53	(2,933,329	หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท	รัฐประศำสนศำสตร์	สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
ปริญญำตรี	วิทยำศำสตร์บัณฑิต	โรงเรียนนำยเรือ
ประกำศนียบัตร	วิทยำลัยกำรทัพเรือ
หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	155/2012
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	92/2011
หลกัสตูร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุน่	20/2015
หลักสูตร	กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร	รุ่นที่	10	ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
หลักสูตร	กำรก�ำกับดูแลกำรป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์	
หลักสูตร	Anti-corruption:	The	practical	guide
หลักสูตร	ISO	27001:2013	Internal	Auditor
หลักสูตร	Change	Management
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 	ไม่มี	
ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2550 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บมจ.พริมำ	มำรีน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
2561 – ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.	บิ๊กซี	
2550 - ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บจก.นทลิน
2557 - 2559	 กรรมกำร	บจก.เอ็น.ที.แอล.	มำรีน
2554 - 2561	 กรรมกำร	Nathalin	Shipping	Pte.	Ltd.	
2554 - 2560	 กรรมกำร	บจก.คุณนที
2554 - 2559	 กรรมกำร	บจก.บทด
2549 - 2559	 กรรมกำร	บจก.โกลเด้นชิพ	ซัพพลำย	
องค์กรอืน่ / กจิกรรมพเิศษทีส่�าคญั 
2552 - ปัจจุบัน	 รองประธำนกรรมกำร	สมำคมเจ้ำของเรือไทย	
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)

ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 
อายุ 	69	ปี
ต�าแหน่ง	กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	/	กรรมกำรสรรหำ	
ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง	28	กรกฎำคม	2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท			(ไม่มี)	
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก	กำรบริหำรกำรศึกษำและภำวะผู้น�ำ	มหำวิทยำลัย
เซนต์จอห์น
ปริญญาโท	ครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ปริญญาตรี กำรศึกษำ	มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร
หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	158/2012
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	92/2011
หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	42/2013
หลักสูตร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD)	รุ่น	23/2014
หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุ่น	
17/2015
หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุ่น	
20/2015	
หลักสูตร	กำรก�ำกับดูแลกำรป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์
หลักสูตร	Cybercrime	-	The	Looming	Threat	to	Global	
Economy
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี	
ประสบการณ์ท�างาน
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	/	ผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน	(ไม่มี)
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ
2552 – ปัจจุบัน ประธำนโครงกำรพัฒนำผู้บริหำร	ครูและบุคลำกร	
	 	 ทำงกำรศึกษำ		หลักสูตรศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต	
	 	 สถำบันรัชต์ภำคย์
2549 – ปัจจุบัน		ผู้ทรงคุณวุฒิ	อำจำรย์พิเศษ	ที่ปรึกษำ	วิทยำนิพนธ์- 
	 	 สำรนิพนธ์	มหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน	
	 	 ปริญญำโท	ปริญญำเอก			
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
อายุ	37	ปี
ต�าแหน่ง	กรรมกำร	/	ประธำนกรรมกำรบริหำร	/	ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง	28	กรกฎำคม	2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ	0.79(4,400,000	หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	บริหำรธุรกิจ	RMIT	University,	Melbourne,	Australia
ปริญญาตรี	บริหำรธุรกิจมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	92/2011
หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	170/2013
หลักสูตร	Masterclass	in	Private	Equity	จำก	London	Business	
School	(LBS)	ปี	2014
หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง	ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำร
ลงทุน	(วธอ.รุ่นที่	2/2558)
หลักสูตร	Risk	Management	program	for	Corporate	Leader	
(RCL)	รุ่นที่	4/2016	
หลักสูตร	Anti-corruption:	The	practical	guide
หลักสูตร	Fundamentals	of	petroleum	economics
หลักสูตร	Aligning	Risk	with	Strategy	and	Performance
หลักสูตร	Change	Management
หลักสูตรกำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดสมัยใหม่รุ่นที่	40
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		(ไม่มี)	
ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
2560 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.ลีฟวิง	เอ็นเนอร์จีและบริษัทย่อย*
2559 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.ซีออยล์	ปิโตรเคมีคอล		
2558 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	/	กรรมกำรผู้จัดกำร	Sea	Oil	Petroleum	 
	 	 PTE.	LTD.	 
2558 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	Sea	Oil	Offshore	Limited	
2557 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	/	กรรมกำรผู้จัดกำรSea	Oil	Energy	 
	 	 Limited
2555 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.นทลิน
2555 - 2558	 กรรมกำร	บจก.ยูไนเต็ด	ออฟชอร์	เอวิเอชั่น		
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ	(ไม่มี)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)
*หมำยเหต	ุบรษิทัย่อย	ได้แก่	บจก.ซนันี	่โซล่ำ,	บจก.ซนั	ลงิค์	พำวเวอร์,	บจก.โซล่ำร์ 
ทำวน์,	บจก.สกำย	โซล่ำร์	พำวเวอร์,	บจก.สกำย	โซล่ำร์	รฟู,	บจก.เอน็	ดบัเบลิย	ูกรีน 
พำวเวอร์,	บจก.เอ็น	ดบัเบลิย	ูโซล่ำร์	และบจก.เอ็น	ดบัเบลิย	ูเอ็นเนอร์ยี

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
อายุ	52	ปี
ต�าแหน่ง	กรรมกำร	/	กรรมกำรบริหำร
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง	28	กรกฎำคม	2554
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		ร้อยละ	0.53	(2,933,329	หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	กำรเงิน	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญาตรี	วิศวกรรมศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	97/2012	
หลักสูตร	Anti-corruption:	The	practical	guide
หลักสูตร	Aligning	Risk	with	Strategy	and	Performance
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		(ไม่มี)	
ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2558 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	/กรรมกำรบริหำร	/	กรรมกำรบริหำร	
	 	 ควำมเสี่ยง	บมจ.พริมำ	มำรีน	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
2559 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.วินชัย
2555 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.นทลิน
2555 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	TATE	Offshore	Co.,Ltd
2554 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	Nathalin	Shipping	Pte.	Ltd.	
2555 - 2559	 กรรมกำร	Top-NTL	PTE	Ltd.	
2548 - 2557	 กรรมกำร	บจก.คุณนที
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ	(ไม่มี)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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นางกุสุมา วรรณพฤกษ์
อายุ	51	ปี
ต�าแหน่ง	กรรมกำรบริหำร	/	ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงิน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ไม่มี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	คณะรัฐศำสตร์	สำขำบริหำรรัฐกิจ	มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์	
ปริญญาโท	คณะบริหำรธุรกิจ	(MBA	Executive)	จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
หลักสูตร	CFO	Certification	Program	รุ่นที่	17/2013
หลักสูตร	Investment	Consultant	Refresher	
หลักสูตร	Basis	Merger	&	Acquisition	and	Joint	Venture	
หลักสูตร	CFO	Current	Issue	:	Forward	looking	
หลักสูตร	Strategic	CFO	in	Capital	Market	Program	5/2560
หลักสูตร	Orientation	Course	CFO
หลักสูตร	Anti-corruption:	The	practical	guide
หลักสูตร	People	Management	for	Highest	Performance
หลักสูตร	Aligning	Risk	with	Strategy	and	Performance
หลักสูตร	บัญชีที่ผู้บริหำรต้องรู้
หลักสูตร	Change	Management
ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2550 - 2555	 ผู้จัดกำรธนำคำร	ธนำคำรกรุงเทพ	จ�ำกัด	(มหำชน)	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
2560 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.ลีฟวิง	เอ็นเนอร์จีและบริษัทย่อย	
2559 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.	ซีออยล์	ปิโตรเคมีคอล	จ�ำกัด	
2559 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	Sea	Oil	Energy	Ltd.
2558 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	Sea	Oil	Petroleum	PTE.	LTD.		
2558 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	Sea	Oil	Offshore	Limited	
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ	(ไม่มี)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

นางสุธิดา  คฤเดชโกศล
อายุ	37	ปี
ต�าแหน่ง	กรรมกำร	/	กรรมกำรบริหำร	/	รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
วันที่เข้ารับต�าแหน่ง	12	พฤษภำคม	2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ	0.02		(100,570	หุ้น)	
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	บริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ	London	South	Bank	
University,	London,	UK
ปริญญาตรี	บริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
หลกัสตูร	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	รุ่นที	่6	/	2016
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	132	/	2016
หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	245/2017	
หลักสูตร	Risk	Management	program	for	Corporate	Leader	
(RCL)	รุ่นที่	4/2016
หลักสูตร	Anti-corruption:	The	practical	guide	
หลักสูตร	People	Management	for	Highest	Performance	
หลกัสูตร	Cybercrime	-	The	Looming	Threat	to	Global	Economy	
หลักสูตร	Fundamentals	of	petroleum	economics	
หลักสูตร	Aligning	Risk	with	Strategy	and	Performance	
หลักสูตร	IT	Security	Awareness	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		(ไม่มี)	
ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
2560 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บจก.ลีฟวิง	เอ็นเนอร์จีและบริษัทย่อย		
2559 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	Sea	Oil	Petroleum	PTE.	LTD.		
2559 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	Sea	Oil	Offshore	Ltd.
2559 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	Sea	Oil	Energy	Ltd.	
2559 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	/	รักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร	 	
	 	 บจก.ซีออยล์	ปิโตรเคมีคอล	จ�ำกัด		 	
2557 - 2559	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บจก.ศรีไทย	แคปปิตอล	
2557 - 2559	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ	บจก.นทลิน	
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ	(ไม่มี)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)
*หมำยเหตุ	บรษิทัย่อย	ได้แก่	บจก.ซนันี	่โซล่ำ,	บจก.ซนั	ลงิค์	พำวเวอร์,	บจก.โซล่ำร์	ทำวน์,	
บจก.สกำย	โซล่ำร์	พำวเวอร์,	บจก.สกำย	โซล่ำร์	รูฟ,	บจก.เอน็	ดับเบลิย	ูกรนี	พำวเวอร์,	
บจก.เอน็	ดับเบลิย	ูโซล่ำร์	และบจก.เอน็	ดบัเบลิย	ูเอ็นเนอร์ยี

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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นางสิราณี โกมินทรชาติ 
อายุ	45	ปี
ต�าแหน่ง	กรรมกำรบริหำร	/	ผู้จัดกำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ	0.07	(360,000	หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	สังคมสงเครำะห์	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญาตรี	บริหำรธุรกิจ/กำรจัดกำร		มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
หลักสูตร	HR	For	Non	HR	For	Manager
หลักสูตร	Strategic	Thinking	and	Planning
หลักสูตร	Anti-corruption:	The	practical	guide
หลักสูตร	Legal	Compliance	of	export	transport	by	truck
หลักสูตร	5ส	กับกำรเพิ่มผลิตภำพ
หลักสูตร	กำรตรวจประเมินระบบคุณภำพภำยใน	ISO9001:2015
หลักสูตร	กำรเงินส�ำหรับผู้บริหำรที่ไม่ใช่นักกำรเงิน
หลักสูตร	People	management	for	highest	performance
หลักสูตร	Aligning	Risk	with	Strategy	and	Performance
หลักสูตร	Change	Management
ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน
2558 - 2559	 กรรมกำร	Sea	Oil	Offshore	Ltd.	
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ	(ไม่มี)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)

นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี
อายุ		48	ปี
ต�าแหน่ง	กรรมกำรบริหำร	/	ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ	0.01	(69,250	หุ้น)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท	บริหำรธุรกิจ	/กำรตลำด	มหำวิทยำลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี	วทิยำศำสตร์	สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำพระนครเหนอื
หลักสูตร	Project	Management	Professional	Training	
หลักสูตร	Strategic	Thinking	and	Planning
หลักสูตร	Energy	Outlook	and	Smart	Energy
หลักสูตร	Anti-corruption:	The	practical	guide
หลักสูตร	Legal	Compliance	of	export	transport	by	truck
หลักสูตร	กำรบัญชีส�ำหรับผู้บริหำรที่ไม่ใช่นักบัญชีเพื่อกำรวำงแผน
ควบคุมและตัดสินใจ
หลักสูตร	Aligning	Risk	with	Strategy	and	Performance
หลักสูตร	Modern	Presentation	Design
หลักสูตร	Change	Management
ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บรหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
2558 - ปัจจุบัน	 กรรมกำร	/	กรรมกำรผู้จัดกำร
	 	 Sea	Oil	Offshore	Limited	
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ	(ไม่มี)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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นางเสาวณีย์  สุทธิธรรม
อายุ	44	ปี
ต�าแหน่ง	ผู้จัดกำรส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ไม่มี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	คณะบริหำรธุรกิจ	/	กำรบัญชี	มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	
หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP)	รุ่นที่	46/2012	
หลักสูตร	Advance	Corporate	Secretary	รุ่นที่	1/2015
หลักสูตร	Anti-Corruption	:	The	Practical	Guide	(ACPG)	รุ่นที่	
31/2016
หลักสูตร	Basic	Merger	&	Acquisition	and	Joint	Venture
หลักสูตร	Software	IT	Asset	&	Cyber	Incident	Management
หลักสูตร	5ส	กับกำรเพิ่มผลิตภำพ
หลักสูตร	People	management	for	highest	performance
หลักสูตร	Aligning	Risk	with	Strategy	and	Performance
หลักสูตร	Change	Management
ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2547 – 2549 	 หัวหน้ำส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภำยใน		
	 	 บมจ.ธนมิตร	แฟคตอริ่ง
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
2552 - 2555	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน	บจก.เอ็ดดูเคชั่นแนล		
	 	 ทรำเวล	เซนเตอร์
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ (ไม่มี)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)

นายวัชระ วุฒิพุธนันท์ 
อายุ	53	ปี
ต�าแหน่ง	ผู้จัดกำรฝ่ำยประกันคุณภำพและลูกค้ำสัมพันธ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ไม่มี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี	บริหำรธุรกิจ	สำขำกำรตลำด,	Assumption	Business	
Administration	College	(ABAC)
หลักสูตร	Interpretation	of	Haccp	/	GMP	Requirement	
หลักสูตร	PSM	Internal	Audit	of	Chemical	Hazard	Management
หลักสูตร	Change	Management
หลักสูตร	Anti-Corruption:	The	practical	guide
หลักสูตร	IT	Security	Awareness
หลักสูตร	People	management	for	highest	performance
หลักสูตร	Aligning	Risk	with	Strategy	and	Performance
ประสบการณ์ท�างาน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน
2540 - 2557	 Area	Manager,	Business	Consultant,	
	 	 OE/HES	Specialist,	
	 	 บจก.	เชฟรอน	Asset	Transaction	Specialist,		
	 	 Maintenance	&	Construction	Specialist	
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่ส�าคัญ	(ไม่มี)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 )

ร�ยชื่อกรรมก�ร/ผู้บริห�ร
สัดส่วนหุ้น (%)
ณ 31 ธันว�คม 

2561

สัดส่วนก�รถือหุ้น
ของคู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ

จำ�นวนหุ้น

ณ 31 
ธันว�คม 

2560

เปลี่ยนแปลง
ระหว่�งปี 2561 

(ได้ม� /
จำ�หน่�ย)

ณ 31 
ธันว�คม 

2561

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร 15,426,900 808,100 16,235,000 2.93 ไม่มี

2. นายทวีป สุนทรสิงห์ - - - - ไม่มี

3. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ - - - - ไม่มี

4. ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล - - - - ไม่มี

5. นายสุรพล มีเสถียร 2,933,329 0 2,933,329 0.53 ไม่มี

6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 2,933,329 0 2,933,329 0.53 ไม่มี

7. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 4,400,000 0 4,400,000 0.79 ไม่มี

8. นางสุธิดา  คฤเดชโกศล 100,570 0 100,570 0.02 ไม่มี

9. นางกุสุมา วรรณพฤกษ์ 293,329 (293,329) 0 0.00 ไม่มี

10. นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี 109,250 (40,000) 69,250 0.01 ไม่มี

11. นางสิราณี โกมินทรชาติ 371,000 (11,000) 360,000 0.07 ไม่มี

12. นายวัชระ วุฒิพุธนันท์ - - - - ไม่มี

13. นางเสาวณีย์  สุทธิธรรม - - - - ไม่มี

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และก�ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ได้รับกำรแต่งตั้งจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมกำรอิสระ	 2	 ท่ำนและ
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	1	ท่ำน	ดังนี้
	 1)	นำยทวีป	สุนทรสิงห์	ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนด
ค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร	(กรรมกำรอิสระ)
	 2)	ดร.เฉลมิวทิย์	ฉมิตระกลู	กรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน 
และก�ำกับดูแลกิจกำร	(กรรมกำรอิสระ)
	 3)	 นำยสุรพล	 มีเสถียร	 กรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	
และก�ำกับดูแลกิจกำร	(กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร)
 
	 โดยคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแล
กิจกำรมีหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท	 
ในกำรส่งเสริมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 พิจำรณำกำรก�ำหนด
หลักเกณฑ์และนโยบำยเก่ียวกับกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	
และก�ำกับดูแลกิจกำรของกรรมกำรบริษัท	 และกรรมกำรชุดย่อย		
รวมทั้งสรรหำ	 คัดเลือก	 และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสม 
ตำมหลักเกณฑ์และกระบวนกำรที่ก�ำหนดไว้	 เพื่อเสนอเข้ำรับกำร 
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท 
นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรยงัมหีน้ำท่ีก�ำหนดหลกัเกณฑ์	และแนวทำง
ในกำรปฏิบัติที่ดีในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ	ของกลุ่มบริษัท	 ให้เป็นไปตำม
นโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร	และสอดคล้องกบัหลกักำรก�ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ขีองบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับของบริษัทฯ	 
ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมทำง
ธุรกิจ	เพื่อให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน		
	 โดยในปี	 2561	 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดูแลกิจกำร	จ�ำนวน	2	ครัง้	ซ่ึงกรรมกำรทกุท่ำน 
ได้เข้ำร่วมประชมุครบทัง้	2	ครัง้		โดยมรีำยละเอยีดส�ำคญัสรปุได้	ดงันี้
	 1.	 พิจำรณำกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก�ำหนด
ออกตำมวำระ	 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 และที่ประชุม
สำมัญผู ้ถือหุ ้น	 โดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำแล้วว่ำ
กรรมกำรที่น�ำเสนอนั้น	 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ�ำกัด	 พ.ศ.2535	 มีควำมรู ้	 ควำมสำมำรถ	 และ 
ประสบกำรณ์ในธรุกจิทีเ่กีย่วข้องท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิงำน 
ของบริษัทและส�ำหรับกรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบนั้น	 มี
คณุสมบตัคิรบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบั
ตลำดทุน	สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
	 2.	พจิำรณำกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและกรรมกำร
ชุดย่อย	ประจ�ำปี	2562	ตำมนโยบำยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน	เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 และท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งในกำร
พจิำรณำค่ำตอบแทนได้ค�ำนงึถงึหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของกรรมกำร		

ขนำดของธุรกิจ	สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ	ผลกำรด�ำเนินงำน	รวมทั้ง 
พิจำรณำเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำตอบแทนของบริษัท	 ในกลุ ่ม
อุตสำหกรรมเดียวกัน	ที่มีขนำดธุรกิจใกล้เคียงกัน		
	 3.	พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรพิจำรณำค่ำ
ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 4.	พิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทและบริษัท
ย่อย	เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต
	 5.	 พิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง	 (Succession	
Plan)	ฉบับปรับปรุงปี	2561	ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น
	 6.	 พิจำรณำกำรจัดท�ำแผนงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 ส�ำหรับ
ปี	 2562	 เพื่อน�ำมำก�ำหนดแนวทำงพัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรใน 
ด้ำนต่ำงๆ	ให้ครอบคลมุกำรดแูลผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุม่	ตำมหลกักำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี		
	 7.	 พิจำรณำแผนงำนกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�ำปี	
2562	เพือ่ให้กำรจัดประชมุมีควำมโปร่งใส	และมปีระสทิธภิำพ	ตลอด
จนกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มีควำมเท่ำเทียมกัน
	 8.	พจิำรณำทบทวน	ประเดน็กำรพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำร
เพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร	ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
	 9.	พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ	กำรก�ำหนดมำตรกำร
และแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น	 เพื่อยืนยันใน
เจตนำรมย์กำรเข้ำร่วมเป็นส่วนหนึง่ของโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	
	 10.	 รับทรำบควำมคืบหน้ำของกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย 
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น	ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ
	 11.	 พิจำรณำกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและ
จรรยำบรรณธุรกิจ	 ให้มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ	
เพื่อน�ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
	 12.	 ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้	 กำรจัดอบรมแก่พนักงำน	 เพ่ือให้
ตระหนักถึงกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม	 และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง 
คุ้มค่ำและให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	
	 คณะกรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และก�ำกับดูแล
กิจกำร	 จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนำกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร	 เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
และนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 และเชื่อมั่นว่ำกำรบริหำร
จัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล	 รวมถึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำร 
รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย	จะท�ำให้องค์กรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื	
สร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	

(นำยทวีป		สุนทรสิงห์)
ประธำนกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดูแลกจิกำร 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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การกำากับดูแลกิจการ 

	 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรให้ควำมส�ำคัญของกำร
บรหิำรงำนตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีำมแนวทำงปฏิบตัขิอง
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์ 
และตลำดหลกัทรพัย์ก�ำหนด	คณะกรรมกำรบรษิทั	มุง่มัน่ท่ีจะพฒันำ
และยกระดบักำรก�ำกับดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ	ให้สอดคล้องตำมหลัก
สำกล	 และเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ขององค์กร		เพ่ือให้บริษทัฯ	มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ	
โปร่งใส	และเป็นธรรม	เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันและเพิ่มมูลค่ำให้
แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว	ภำยใต้กรอบกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงมจีริยธรรม	
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ซึ่งเป็นกำร
สร้ำงคุณค่ำให้กับองค์กรเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน	
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนด
ค่ำตอบแทน	และก�ำกับดูแลกิจกำร	(Nomination	Remuneration	
and	Corporate	Governance	Committee	:	NRCGC)		เพื่อเข้ำ
มำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร	 ด้ำนกำรสรรหำผู้ที่
เหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั	กรรมกำรชดุย่อย	และ
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท	ตลอดจนก�ำหนดค่ำตอบแทนให้มีควำม
เหมำะสม	 โปร่งใสสอดคล้องตำมนโยบำยกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน	และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท	
ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ที่ดีของบริษัท	และสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับของบริษัท	ยึดมั่น
และปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมทำงธุรกิจ	
เพื่อให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน	 ด้วยกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
	 ในปี	 2561	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้มีกำรพิจำรณำ	ทบทวน	
และอนุมตักิำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรเพือ่ให้สอดคล้อง
กับหลักปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท 
จดทะเบียน	ปี	2560	ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์มำปรับใช้อย่ำงเหมำะสม	รวมถึงได้มอบหมำย
ให้คณะกรรมกำรก�ำหนดสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแล

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

กจิกำร	ก�ำกบัดแูลและตดิตำมให้มกีำรปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ดงักล่ำว	
และทบทวนหลักเกณฑ์หรือปรับปรุงนโยบำยที่เก่ียวข้องเพื่อให้
สอดคล้องกัน	 อำทิ	 กำรปรับปรุงกฎบัตร	 จรรยำบรรณกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ	 โครงสร้ำงกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 และแนวปฏิบัติด้ำน
อืน่ๆ	รวมถงึส่ือสำรไปยงักรรมกำร	ผู้บรหิำร	และพนกังำนของบรษัิท	
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร	ดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือห้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ		ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น	และ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐำนของตน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
ส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท	 ผ่ำนกำรประชุม 
ผู้ถอืหุน้		โดยกำรใช้สทิธต่ิำงๆ	ดงันี	้	สิทธใินกำรเสนอวำระกำรประชมุ
ผู้ถือหุ้น	 สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น	 	 สิทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทน	 	 สิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท	 	 สิทธิในกำรเลือกตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล	 สิทธิในกำรรับข้อมูลสำรสนเทศ
อย่ำงเพยีงพอ	และทนัเวลำ	สทิธใินกำรแต่งตัง้และก�ำหนดค่ำตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี	สิทธิในกำรลงมติก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี	
สทิธใินกำรมส่ีวนร่วมและรบัทรำบเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงทีส่�ำคญัใน
บริษัท	สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น	สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัท	เป็นต้น		
	 เพือ่เป็นกำรปกป้องสิทธขิองผู้ถอืหุน้และส่งเสรมิให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้
สิทธขิองตน	รวมถงึสิทธใินกำรได้รบักำรปฏิบตัใินฐำนะผู้ถอืหุ้นอย่ำง
เท่ำเทียมกัน	 คณะกรรมกำรบริษัท	 จึงได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้
ดังนี้
1.การประชุมผู้ถือหุ้น 
	 1.1	บรษิทัฯ	ก�ำหนดให้กำรประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	(“กำรประชุม
สำมัญ”)	จะจัดขึ้นภำยใน	120	วัน	นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของ
บริษัทหรือตำมแต่ที่กฏหมำยก�ำหนด	 ซึ่งบริษัทอำจเรียกประชุม
วสิำมญัผู้ถอืหุน้ได้หำกคณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำมคีวำมจ�ำเป็นตำม
แต่ละกรณี	
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	 1.2	หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้จะระบขุ้อมลูทีเ่กีย่วกบั	วนั	เวลำ	
สถำนที่และวำระประชุมซ่ึงจะมีกำรระบุอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทรำบ	 เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี	 รวมถึง
ข้อมลูส�ำคญัและจ�ำเป็น	พร้อมทัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทั
ในเรื่องที่เสนออย่ำงครบถ้วนเพียงพอ	รวมทั้งระบุหลักเกณฑ์และวิธี
กำรในกำรเข้ำร่วมประชุมและกำรออกเสียงลงมติในแต่ละวำระ
	 1.3	 บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 และข้อมูล 
เกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 บนเว็บไซต์ของบริษัท 
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	30	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อเปิดโอกำสให้
ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนได้รับ
หนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสำรซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ำตำมระยะเวลำทีก่ฎหมำยก�ำหนด	(ไม่น้อยกว่ำ	7	วนั)	ก่อนวัน 
ประชุมผู้ถือหุ้น	
	 1.4	 เผยแพร่ค�ำบอกกล่ำวนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนหนังสือพิมพ ์
รำยวนัฉบบัใดฉบบัหนึง่ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำ	3	วนัเป็น
เวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ	3	วัน
	 1.5	ในกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครำว	บรษิทัจะจดัให้มกีำรใช้
สถำนทีจ่ดัประชมุในเขตกรงุเทพมหำนคร	ซึง่เป็นทีต่ัง้ของส�ำนกังำน
ใหญ่ของบริษัท	โดยสถำนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น	ต้องมีขนำดเพียงพอ
รองรับกับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น	 และไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำง	 มี 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เดินทำง	มีกำรรักษำควำมปลอดภัยและ
พร้อมรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินอย่ำงเหมำะสม
	 1.6	 กรณีผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเองสำมำรถใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนได้	 และบริษัทจะเสนอชื่อกรรมกำรอิสระของ
บริษัทอย่ำงน้อย	1	ท่ำนเป็นทำงเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
	 1.7	 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับทรำบกฏเกณฑ์และวิธีกำร
ในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทจะชี้แจงวิธีกำรลงคะแนน
และวิธีกำรนับคะแนนอย่ำงชัดเจนก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง
	 1.8		บรษัิทจะจดัให้มบีตัรลงคะแนนในทกุวำระทีต้่องมกีำรลงมติ
กำรนับคะแนนเสียง	 ในแต่ละวำระเป็นไปอย่ำงเปิดเผยและโปร่งใส		
ภำยในเวลำอนัเหมำะสม	และเกบ็บตัรลงคะแนนไว้ส�ำหรบักำรตรวจ
สอบในภำยหลงัเป็นระยะเวลำตำมทีเ่หน็สมควร	และจะจดัให้มบีคุคล
ภำยนอกทีเ่ป็นอสิระเป็นผูส้งัเกตกำรณ์ในกำรตรวจนบัหรอืตรวจสอบ
คะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น	
	 1.9	 เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมกำรเป็นรำยบุคคล
	 1.10	 ในระหว่ำงกำรประชุม	ประธำนในที่ประชุมจะเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น
และซักถำมในระยะเวลำที่เหมำะสม	 และให้กรรมกำรหรือผู้บริหำร
ที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่ำงๆ	แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วน
	 1.11	 เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นทุกคนมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องที่
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำส�ำคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็นวำระเพื่อให้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำป ี
รวมถึงกำรเสนอช่ือผู้ที่ผู ้ถือหุ้น	 พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีคุณสมบัต ิ
เหมำะสม	เพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท		เพื่อน�ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 เพื่อพิจำรณำและด�ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนต่อไป	
	 1.12	คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส�ำคัญต่อกำรประชมุผูถ้อืหุ้น
จึงได้สนับสนุนให้กรรมกำรของบริษัท	 กรรมกำรในคณะกรรมกำร 
ชดุย่อยต่ำงๆ	ตลอดจนผูบ้รหิำรและฝ่ำยงำนทีเ่กีย่วข้องรวมทัง้ผูส้อบ
บัญชีเข้ำร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นอย่ำงพร้อมเพรียงกันโดยผู ้ถือหุ ้น
สำมำรถซักถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ	 ในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องได้
	 1.13		บรษิทัจะเปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	และผลกำรออกเสยีง
ลงคะแนนแต่ละวำระกำรประชมุ	ภำยในวนัท�ำกำรถดัไป		ผ่ำนระบบ
ข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และบนเวบ็ไซด์ของบรษิทั
	 1.14	บรษิทัจะจดัให้มกีำรบนัทกึรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุ้นอย่ำง
ครบถ้วน	 และแล้วเสร็จภำยใน	 14	 วัน	 	 โดยมีกำรบันทึกจ�ำนวน 
ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง	 และมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน 
เข้ำร่วมประชุม	จ�ำนวนรำยและจ�ำนวนหุ้น	สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่
เข้ำร่วมประชุมเทยีบกบัจ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด		รำยชือ่
กรรมกำรที่เข้ำและไม่เข้ำร่วมประชุม	 วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน 
วิธีกำรนับคะแนน	 ค�ำชี้แจงที่เป็นสำระส�ำคัญ	 ค�ำถำม	 ค�ำตอบหรือ
ควำมคิดเห็นของที่ประชุมและมติของท่ีประชุมโดยกำรแยกเป็น
จ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวำระ		
2.การจ่ายเงินปันผล
	 2.1	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ	
30	 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล	 และหลังหักส�ำรอง
ต่ำงๆ	 ทุกประเภทตำมที่กฏหมำยก�ำหนดและตำมที่ก�ำหนดไว้ใน 
ข้อบังคับของบริษัท	 ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีอ�ำนำจอนุมัติ
ในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผล	 โดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ	 เพื่อก่อ
ให้เกดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้	เช่น	เงนิส�ำรองเพือ่จ่ำยช�ำระหนีเ้งนิกูย้มื	
แผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิจกำร	 หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ	 ในกรณีที่มีผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำวะ
ตลำด	เป็นต้น	โดยมติคณะกรรมกำรบริษัท	ที่พิจำรณำเรื่องดังกล่ำว
นั้น	 จะต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่เป็นกำรจ่ำย
เงนิปันผลระหว่ำงกำล	ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัมอี�ำนำจอนมุตัใิห้จ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลได้	 แล้วให้รำยงำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบใน
กำรประชุมครำวถัดไป
	 2.2	 บริษัทฯ	 จะก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล	 โดยจะ
พิจำรณำจำกฐำนะกำรด�ำเนินงำนและควำมต้องกำรใช้เงินทุนโดย
กำรจ่ำยเงินปันผลจะก�ำหนดจ่ำยจำกก�ำไรสุทธิภำยหลังจำกกำรหัก
ทุนส�ำรองต่ำงๆ	 ทุกประเภทตำมกฏหมำย	 โดยนโยบำยกำรจ่ำย
เงนิปันผลจะรวมถงึกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ�ำปีและเงนิปันผลระหว่ำง
กำลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย	 กำรจ่ำยเงินปันผลนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึ้น
อยูก่บัแผนกำรลงทนุควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมอืน่ๆ	ในอนำคต 
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	 2.3	แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทเกีย่วกบักำรจ่ำยเงนิปันผลผ่ำนช่องทำง
ของตลำดหลักทรัพย์	 และเว็บไซต์ของบริษัท	 และจ่ำยเงินปันผล
ภำยใน	 1	 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
	 ที่ประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ�ำปีเป็นผู ้แต่งตั้งและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี	 โดยผู้สอบบัญชีได้รับกำร
เสนอชื่อและค่ำตอบแทนผู ้สอบบัญชีเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น
พจิำรณำอนมุติัต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัท
4. การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
	 จัดให้มีช่องทำงท่ีผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อขอข้อมูลเก่ียวกับบริษัท
ได้โดยตรงจำกส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท	 หรือส่วนงำน
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท	

					บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่	ผูถ้อืหุน้รำยย่อย	นกัลงทนุสถำบนั	หรอืผูถ้อืหุน้ชำวต่ำงชำติ		
มีสิทธิพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน		โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
	 1.	กำรปฏิบัติและอ�ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม
กัน	 และไม่กระท�ำกำรใดๆท่ีเป็นกำรจ�ำกัด	 ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น	 ผู้ถือหุ้นทุกรำยย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสำรเป็น
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษส�ำหรับผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ	
	 2.	กำรก�ำหนดให้สทิธิออกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตำมจ�ำนวนหุน้
ทีผู่ถ้อืหุน้อยู	่โดยหนึง่หุน้มสีทิธเิท่ำกบัหนึง่เสยีง	ผูถื้อหุน้รำยใดมส่ีวน
ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด	 ผู้ถือหุ้นรำยน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องนั้น
	 3.	กำรก�ำหนดให้กรรมกำรอสิระเป็นผูท้ีม่หีน้ำทีด่แูลผูถ้อืหุน้ส่วน
น้อย	 โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรือส่งข้อ 
ร้องเรียนไปยงักรรมกำรอสิระ	ให้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและหำวธิกีำร
แก้ไข	 กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่ำวถ้ำเห็นว่ำมีสำระส�ำคัญ
กับบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อพิจำรณำก�ำหนดเป็นวำระกำร
ประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 และในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำ
ร่วมประชมุด้วยตนเอง	ผูถ้อืหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอสิระ
หรือบุคคลใดๆที่เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้	
	 4.	กำรด�ำเนินกำรประชุมจะเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทตำม
ล�ำดับวำระกำรประชุม	 ซึ่งมีกำรเสนอรำยละเอียดในแต่ละวำระ 
ครบถ้วน	มกีำรแสดงข้อมลูประกอบกำรพจิำรณำอย่ำงชัดเจน	รวมทัง้ 
จะไม่เพิ่มวำระกำรประชุม	 โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำโดย
ไม่จ�ำเป็น	โดยเฉพำะวำระทีม่คีวำมส�ำคัญทีผู่ถ้อืหุน้ต้องใช้เวลำในกำร
ศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ
	 5.	คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลู
ภำยในโดยมชิอบ	(Insider	Trading)	ของบคุคลทีเ่ก่ียวข้องซ่ึงรวมถงึ	
กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และลูกจ้ำงของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูล	 (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคล
ดงักล่ำว)	รวมถงึได้ก�ำหนดโทษเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั
หรือกำรน�ำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้แล้วตำม
นโยบำยกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์	
	 6.	ก�ำหนดระเบียบกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท	และวิธีกำร
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์	 เพื่อให้	 กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และ
พนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ข้อมูลภำยในใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ	
และก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร	 มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์	ต่อเลขำนุกำรบริษัท	เพื่อด�ำเนินกำรตำมข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ทุก
ครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลและค�ำนึงสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภำยใน	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	 ผู้
บริหำรและพนักงำน	หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก	ได้แก่	ลูกค้ำ		คู่ค้ำ
และเจ้ำหนี้	 คู่แข่งทำงกำรค้ำ	 ภำครัฐ	 ตลอดจน	 ชุมชน	 สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	และไม่กระท�ำกำรใดๆ	เป็นกำรละเมิดสิทธิของ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	นอกจำกนี	้บริษทัยงัได้สนบัสนนุให้มกีำรคุม้ครอง
และรกัษำสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่ำงๆ	อย่ำงยตุธิรรมตำมสทิธิที่
มีตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องหรือตำมข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	 โดย
ก�ำหนดบทบำทของบริษัทที่พึงกระท�ำต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้
	 1.	บทบำทต่อผู้ถือหุ้น
	 บรษัิทฯ	ด�ำเนนิธรุกจิโดยมุง่เน้นกำรเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่ำง
ต่อเน่ืองในระยะยำวเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น	 และ
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ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส	 โดยจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิภำพและไม่ด�ำเนินกำรใดๆท่ีจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน	
	 2.	บทบำทต่อพนักงำน
	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพนักงำน	 ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริม
และผลักดันให้องค์กรบรรลุถงึเปำ้หมำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ	บรษิัทมี
กำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล	 ท้ังในเรื่องกำร
สรรหำบุคลำกร	 กำรบริหำรค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรม	
กำรให้สวสัดกิำรด้ำนต่ำงๆ	เพ่ือคุณภำพชีวติทีด่ขีึน้ของพนกังำน		สรปุ
ดังนี้
	 •	 กำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกรที่มีคุณภำพให้เข้ำมำร่วมงำนกับ
องค์กรได้ตรงตำมคุณสมบัติในต�ำแหน่งงำน	 โดยผ่ำนกระบวนกำรที่
ยุติธรรมและโปร่งใส	 ผู ้ ท่ีผ ่ำนกำรคัดเลือกคุณสมบัติจำกฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย์	จะต้องผ่ำนกำรกำรพิจำรณำคุณสมบัติที่เหมำะสม 
ในต�ำแหน่งงำนจำกต้นสังกัด	 ก่อนท่ีจะเข้ำรับกำรทดสอบควำม
สำมำรถตำมมำตรฐำนของบริษัท	 และเข้ำรับกำรสัมภำษณ์งำนจำก
คณะกรรมกำรต่อไป	
	 •	 โครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำ	 มีกำรก�ำหนดขอบเขตควำม 
รบัผดิชอบและสำยกำรบงัคบับญัชำไว้อย่ำงชัดเจน	โดยมกีำรทบทวน
อย่ำงสม�่ำเสมอ
	 •	 กำรบริหำรค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร	 มีควำมเป็นธรรมและ 
มีกำรเปรียบเทียบกับอุตสำหกรรมลักษณะเดียวกัน	 รวมถึงมีกำร
ปรับปรุงสวัสดิกำรอย่ำงต่อเน่ือง	 เพื่อส่งเสริมสวัสดิภำพและควำม
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงำน	อำทิ	อำทิ	สวัสดิกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ		
สวัสดิกำรอำหำรกลำงวัน	 กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี	 ด้ำนกีฬำ	
ประกันสุขภำพกลุ่ม	 ทุนเรียนดีส�ำหรับบุตรพนักงำน	 เงินกู้ยืมเพื่อ 
กำรศึกษำ	เป็นต้น
	 •	สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีด่	ีมคีวำมเหมำะสม	ปลอดภยัใน
กำรท�ำงำน
	 •	กำรพฒันำบคุลำกร	มกีำรก�ำหนดแผนกำรฝึกอบรมและพฒันำ
ประจ�ำปีอย่ำงเป็นรูปธรรมในทุกระดับ	 ทั้งกำรฝึกอบรมภำยในที่ 
คัดเลือกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ำมำให้ควำมรู้,	 กำรฝึกบุคลำกร
ภำยในให้เป็นวิทยำกรภำยใน,	 กำรส่งพนักงำนไปอบรมกับสถำบัน
ชั้นน�ำนอกส�ำนักงำนตำมแผนของฝ่ำย	เป็นต้น
	 •	กำรเลื่อนต�ำแหน่งบุคลำกรในองค์กร	มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนและยุติธรรม	 เน่ืองจำกต้องผ่ำนกระบวนกำรประเมินผล	
สมัภำษณ์และคัดเลอืกตำมขัน้ตอน	เพือ่ให้ได้บุคลำกรทีม่คีวำมพร้อม	
มีศักยภำพและเหมำะสมในกำรเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง
	 •	 เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแจ้งเร่ือง	 เสนอแนะ	 หรือ 
ร้องเรียน	เกีย่วกบักำรกระท�ำทีผ่ดิกฎหมำย	หรือกำรทจุรติคอร์รปัชัน่	
ผ่ำนช่องทำงกำรรับเรื่องที่สะดวกเหมำะสม	และปลอดภัย
	 3.	บทบำทต่อลูกค้ำ	
	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้แก่
ลกูค้ำเป็นส�ำคัญ	ปฏบิตัต่ิอลกูค้ำทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค	

มุ่งเน้นกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ	 จัดส่งสินค้ำทันเวลำ	
ปฏิบัติตำมสัญญำ	ข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ	อย่ำงเคร่งครัด	พร้อม
รับฟังข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นของลูกค้ำ	 และน�ำมำพัฒนำ
ปรบัปรงุกำรให้บรกิำรเพือ่ให้ลกูค้ำได้รับประโยชน์และควำมพงึพอใจ
สูงสุด	 ทั้งนี้	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำข้อมูลควำมลับของ
ลูกค้ำ	ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้ำ	ยกเว้นได้รับอนุญำตหรือมีหน้ำที่
ต้องเปิดเผยตำมที่กฏหมำยก�ำหนด
	 4.	บทบำทเจ้ำหนี้และคู่ค้ำ
	 บรษิทัฯ	ปฏิบตัต่ิอเจ้ำหนีแ้ละคู่ค้ำด้วยควำมซือ่สัตย์	โดยค�ำนงึถงึ
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัเจ้ำหนีแ้ละคู่ค้ำเป็นส�ำคัญปฏิบตัติำมเง่ือนไข
และข้อตกลงทีก่�ำหนดไว้ต่อเจ้ำหนีแ้ละคูค้่ำทกุรำย	ภำยใต้หลกัเกณฑ์
และที่กฏหมำยก�ำหนด	 เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรจัดหำและแนว
ปฏิบัติต่อคู่ค้ำธุรกิจ	 มีกำรคัดเลือกคู่ค้ำ	 ผู้ส่งมอบสินค้ำและบริกำร	
ตลอดจนผู้รับจ้ำงช่วงเป็นไปอย่ำงมีระบบ	 	 โปร่งใส	 เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้	 รวมถึงนโยบำยกำรจ่ำยช�ำระหนี้เจ้ำหนี้และคู่ค้ำอย่ำง
ตรงเวลำเพื่อรักษำมำตรฐำนควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและรักษำ
สัมพันธภำพที่ยั่งยืนกับเจ้ำหนี้และคู่ค้ำ
	 5.	บทบำทต่อคู่แข่ง
	 บริษัทฯ	 ด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กฏหมำยและกติกำต่ำงๆ	 และไม่
ด�ำเนินกำรใดๆที่ไม่สุจริตเพื่อสร้ำงควำมเสียหำยให้กับคู่แข่ง	 ไม่
แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่
สุจริต
	 6.	บทบำทต่อภำครัฐ
	 บริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อภำครัฐ	 เพื่อ 
หลกีเลีย่งกำรด�ำเนนิกำรทีไ่ม่เหมำะสมและเพือ่ป้องกนักำรเกดิทจุรติ
คอร์รัปชั่น		
	 7.	บทบำทต่อชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำม
รบัผดิชอบต่อชมุชน	สงัคมและสิง่แวดล้อม		มุง่ม่ันในกำรด�ำเนนิธรุกจิ
อย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรม	 ด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	โดย
เคร่งครัด	 ไม่กระท�ำกำรใดๆ	 อันเป็นกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มี
กำรปฏิบัติที่ผิดกฎหมำยหรือหลีกเลี่ยงกฎหมำย	 ไม่สนับสนุนกำร
ด�ำเนินกำรที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือ
ลขิสทิธิ	์	และต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ	บรษิทัฯให้ควำมส�ำคัญ
ต่อกำรเสรมิสร้ำงชมุชนและสงัคมให้เข้มแขง็	สนบัสนนุกจิกรรมและ
โครงกำรต่ำงๆ	 ที่สนับสนุนชุมชนและส่งเสริมกำรศึกษำ	 เพื่อสร้ำง 
พื้นฐำนกำรศึกษำให้แก่เยำวชนของชำติในอนำคต	 	 บริษัทฯ	 ให ้
ควำมส�ำคัญและค�ำนึงผลกระทบต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมใน
กิจกรรมต่ำงๆ	 ขององค์กร	 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร	 ด้วยกำรสร้ำง
จติส�ำนกึของพนกังำนทุกระดับ	ในกำรปฎิบตัหิน้ำทีด้่วยควำมรบัผิดชอบ 
ต่อสงัคม	และสิง่แวดล้อม	ตลอดจนกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและ
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 บริษัทฯ	จดัให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคญัทัง้ข้อมูลทำงกำรเงนิและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องครบถ้วน	 ทันเวลำและ
โปร่งใส	 ตำมหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูลของ	 ก.ล.ต.	 และตลำด 
หลกัทรัพย์ฯ	ตลอดจนข้อมลูทีส่�ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อรำคำหลักทรพัย์ 
ของบริษัทฯ	ซึง่เป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันแก่นกัลงทนุ
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ในกำรด�ำเนินงำนที่โปร่งใส	และเป็น
กลไกในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำน	โดยบริษทัฯ	จะเผยแพร่ข้อมลู
ข่ำวสำรสนเทศของบริษทัต่อผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	และสำธำรณชน	ผ่ำน
ช่องทำงกำรสือ่สำรของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	แบบแสดงข้อมลูประจ�ำปี	
รำยงำนประจ�ำปี	รวมถงึเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	www.seaoilthailand.
com	ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ	 รวมทั้งบริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดให้	
เลขำนุกำรบริษัท	 ท�ำหน้ำท่ีนักลงทุนสัมพันธ์	 ในกำรสื่อสำรกับผู้ถือ
หุ้น	 นักลงทุนนักวิเครำะห์	 ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงำนภำครัฐที่
เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ได้รับข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน
	 บรษิทัฯ	ได้มกีำรก�ำหนดนโยบำยและมำตรกำรก�ำกบัดแูลกำรใช้
ข้อมูลภำยใน	โดยก�ำหนดให้	กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของ
บริษัททุกระดับ	 ห้ำมน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้โดยมิชอบเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรอืบคุคลอืน่ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ		
งดซื้อขำยหรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วงระยะเวลำห้ำม 
ซื้อขำยหลักทรัพย์	 ตำมที่ระบุไว้ในระเบียบว่ำด้วยกำรซ้ือขำย 
หลักทรัพย์ฯ	รวมถึงกำรจ�ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูล	กำรให้หรือขอข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน		จะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำสูงสุดของ
หน่วยงำนนั้นๆ
	 ในส่วนของงำนด้ำนผู ้ลงทุนสัมพันธ์น้ัน	 บริษัทก�ำหนดให้
เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อ
สื่อสำรข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 นักวิเครำะห์	 หรือ
ภำครัฐที่ เกี่ยวข ้อง	 ได ้รับทรำบ	 ตำมระเบียบข ้อบังคับของ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์	บรษิทัจงึมอบหมำยให้นำงเสำวณย์ี	
สทุธธิรรม	เลขำนกุำรบรษิทั/นกัลงทนุสมัพนัธ์	ท�ำหน้ำทีต่ดิต่อส่ือสำร

กบัผูล้งทนุ	ผูถ้อืหุน้	นกัวเิครำะห์	และภำครฐัทีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือให้ข้อมูล
ที่ครบถ้วน	ถูกต้องและเท่ำเทียมกัน	สำมำรถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ได้	3	ช่องทำง	ดังนี้
1.	โทรศัพท์	02-398-9850-1	และ	โทรสำร	02-398-9852
2.	อีเมล์:	ir@seaoilthailand.com
3.	เว็บไซต์:	www.seaoilthailand.com

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้วำงนโยบำย	 ก�ำหนดกรอบกลยุทธ์	
ติดตำมและประเมินผลงำนของฝ่ำยบริหำร	 เพื่อให้มั่นใจว่ำนโยบำย
และกระบวนกำรที่เหมำะสมได้ถูกน�ำมำใช้ในทำงปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธผิลและเป็นประโยชน์สงูสดุของบรษัิทและของผู้มส่ีวนได้เสยี		
ซ่ึงบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทจะต้องเป็น 
ผู้มีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 ประสบกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ	 ที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	 มีควำมซ่ือสัตย์	 	 มีวิสัยทัศน์	 มีควำม
ทุ่มเทในงำนที่รับผิดชอบและมีอิสระในกำรตัดสนิใจ	เพื่อให้น�ำมำซึ่ง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม	โดยบริษัทฯได้มีกำร
ก�ำหนดองค์ประกอบ	และหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
บริษัท	ไว้ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 1.1	คณะกรรมกำรบริษทั	ประกอบด้วย	กรรมกำรอย่ำงน้อย	5	คน 
โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ต้อง
มีถ่ินที่อยู ่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	
ประกอบด้วย	กรรมกำรอสิระ	อย่ำงน้อย	1	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดแต่ต้องไม่น้อยกว่ำ	3	คน	และมคุีณสมบตัติำมหลักเกณฑ์กำร
สรรหำกรรมกำรอิสระตำมทีค่ณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุก�ำหนดไว้	
ซึง่มคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยจดักำรและไม่มผีลประโยชน์หรือส่วนได้
เสยีใดๆทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม	ไม่เป็นผูเ้กีย่วข้องหรือญำตสินทิของ
ผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ ้นรำยใหญ่ของบริษัท	 ณ	 ปัจจุบัน	 บริษัทมี 
กรรมกำรจ�ำนวน	8	คน	แบ่งเป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจ�ำนวน	3	คน 
กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน	2	คน	และกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอสิระจ�ำนวน	3	คน	ซึง่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด	และกรรมกำร
อิสระที่ท�ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบจะต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	 3	
คน	ทั้งนี้	กรรมกำรจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่กล่ำวไว้ใน	เรื่อง	
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
	 1.2	 คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย	 ประกอบ 
ไปด้วย	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 คณะกรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร	 และคณะกรรมกำรบริหำร	 เพื่อ
แบ่งเบำภำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำร	 และช่วยคณะกรรมกำรใน
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้	 โดยคณะ
กรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้ขอบเขตอ�ำนำจ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย	 และเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
หรือรับทรำบ	 (รำยละเอียดเรื่องขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะ
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กรรมกำรชดุย่อยได้กล่ำวไว้แล้วในหวัข้อ	“คณะกรรมกำรตรวจสอบ”	
“คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร”	
และหัวข้อ	“คณะกรรมกำรบริหำร”)
	 1.3	 บริษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและ 
ฝ่ำยบริหำรอย่ำงชัดเจน	 กล่ำวคือ	 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร 
ผู้จัดกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้วำง
นโยบำย	 ก�ำหนดกรอบกลยุทธ์ติดตำมและประเมินผลงำนของฝ่ำย
บริหำร	 เพื่อให้มั่นใจว่ำนโยบำยและกระบวนกำรท่ีเหมำะสมได้ถูก 
น�ำมำใช้ในทำงปฏบิตัอิย่ำงมปีระสทิธผิลและเป็นประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทและของผู้มีส่วนได้เสีย
	 1.4	 คณะกรรมกำรจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท	 เพื่อท�ำหน้ำที่
ประสำนงำนและดแูลให้มกีำรปฏบิติัตำมมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทั	
รักษำเอกสำรข้อมูล	 รวมท้ังติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงำน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
	 1.5	คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำน
กรรมกำร	และคณะกรรมกำรบรษิทัอำจจะพจิำรณำ	เลอืกกรรมกำร
คนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้
	 1.6	 บริษัทฯก�ำหนดให้ประธำนกรรมกำร	 จะต้องไม่เป็นบุคคล 
คนเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 1.7	ก�ำหนดให้กรรมกำรอิสระด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน	9	ปี	โดย
ไม่มีเงื่อนไข
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมกำรบรษิทั	มบีทบำทหน้ำทีป่รำกฏในหมวด	“โครงสร้ำง
กำรจัดกำร”	 หัวข้อ	 “ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
บริษัท”	
3. ค่าตอบแทน
	 3.1	บรษัิทมีนโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร	และกรรมกำร
ชุดย่อยที่เป็นตัวเงินอย่ำงชัดเจน	 และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนพจิำรณำก่อนขออนมุตัจิำกทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี	 โดยพิจำรณำบนพื้นฐำนควำมเป็นธรรมถึง
ควำมเหมำะสม	โดยค�ำนงึถงึประสบกำรณ์	ภำระหน้ำที	่ขอบเขต	และ
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน	 ค่ำตอบแทนอยู่ในระดับที่
สำมำรถจูงใจให้รักษำกรรมกำรท่ีมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถให้ปฏิบัติ
หน้ำที่กับบริษัทต่อไปได้			
	 3.2	 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง 
เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทนทีบ่รษิทัก�ำหนด
และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
ค่ำตอบแทน	ทั้งนี้	 กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนโบนัสและ
ผลตอบแทนจูงใจในระยะยำวควรสอดคล้องกับผลงำนของบริษัท 
และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละคน
	 3.3	กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	เป็นผูพ้จิำรณำและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประจ�ำทุกป	ี
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรพิจำรณำ
ก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรโดยใช้บรรทัดฐำนที่ได้

ตกลงร่วมกัน
4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 คณะกรรมกำรบริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรม	
และให้ควำมรู้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 เช่น	
กรรมกำร	 กรรมกำรตรวจสอบ	 ผู้บริหำร	 เลขำนุกำรบริษัท	 เพื่อให้ 
ยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถน�ำมำซึ่งกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
	 ในปี	 2561	 กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯอบรมหลักสูตร
พัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรบริหำรงำน	ดังนี้	
	 -	หลักสูตร	กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง	 (Aligning	Risk	with	
Strategy	and	Performance)	
	 -	หลกัสตูร	กำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รัปชัน่	(Anti-corruption:	The	
practical	guide)	
	 -	 หลักสูตร	 ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์ปิโตรเลียม	
(Fundamentals	of	petroleum	economics)	
	 -	หลักสูตร	IT	Security	Awareness	
	 -	หลักสูตร	People	Management	for	Highest	Performance	
	 -	หลกัสตูร	Legal	Compliance	of	export	transport	by	truck
	 -	หลักสูตร	บัญชีที่ผู้บริหำรต้องรู้	
	 -	 หลักสูตร	 กำรบัญชีส�ำหรับผู้บริหำรที่ไม่ใช่นักบัญชีเพื่อกำร
วำงแผนควบคุมและตัดสินใจ	
	 -	 หลักสูตร	 กำรตรวจประเมินระบบคุณภำพภำยใน	 ISO	
9001:2015	
	 -	หลักสูตร	กำรตรวจสอบภำยใน	ISO	27001:2013
	 -	หลักสูตร	กำรก�ำหนดควำมเส่ียงในกำรท�ำงำน	ISO	14001:2015
	 -	หลกัสตูร	กำรเตรยีมควำมพร้อมสูร่ะบบมำตรฐำน		ISO	45001
	 -	หลักสูตร	5.ส	กับกำรเพิ่มผลิตภำพ
	 -	หลักสูตร	กำรจัดกำรควำมปลอดภยักระบวนกำรผลิต	(Process	
Safety	Management)
	 -	 หลักสูตร	 ข้อก�ำหนดระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย	 	 อำชีว
อนำมัย		และสภำพแวดล้อม
	 -	หลักสตูร	กำรบรหิำรจดักำรสำรเคม	ีและกำรป้องกนัและระงับ
อัคคีภัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 รวมถึงมีกำรจัดอบรมกรรมกำรบริษัททุกท่ำนในหัวข ้อที่
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สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์โลกในปัจจบุนั	ทัง้นี	้เพือ่น�ำควำมรูจ้ำกกำร
อบรมมำบรหิำรจดักำรองค์กร	ปรบัปรงุปฏบัิตงิำนและพฒันำองค์กร
ให้มีกำรพัฒนำก้ำวไกลอย่ำงยั่งยืน	 (ข้อมูลกำรอบรมของกรรมกำร	
ปรำกฏตำมเอกสำรรำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และ
เลขำนุกำรบริษัท)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำ	
ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และก�ำกับดูแลกิจกำร	 เพื่อพิจำรณำสรรหำ	 
คดัเลอืก	และเสนอบคุคลทีเ่หมำะสม	ในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
บรษัิท	เมือ่กรรมกำรทีด่�ำรงต�ำแหน่งครบวำระ	หรอืมเีหตจุ�ำเป็นทีจ่ะ
ต้องแต่งตั้งกรรมกำรหรือผู้บริหำรเพิ่ม	โดยใช้หลักเกณฑ์กำรสรรหำ
กรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท		ทั้งนี้	
บคุคลทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรของ
บรษัิท	จะต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตำมมำตรำ	68	แห่งพระรำชบญัญตัิ 
บริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)	และ
ประกำศคณะกรรมกำร	 ก.ล.ต.	 และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมพ.ร.บ.	 หลักทรัพย์	 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)	 กฎหมำยอื่น	
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โดยมีหลักเกณฑ์กำรสรรหำดังต่อไปนี้	
กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท	
	 -	มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ
	 -	มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม
	 -	สำมำรถระบุและจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท
	 -	มีควำมทุ่มเทและอุทิศเวลำให้กับงำนที่รับผิดชอบอย่ำงเต็มที่
	 กรรมกำรบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมที่ก�ำหนดโดยกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด	
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	ประกำศของหน่วยงำน 
รำชกำรที่ก�ำกับดูแลบริษัท	และกรณีกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระ
จะต้องมีคุณสมบัติตำมที่บริษัทและคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
ประกำศก�ำหนดด้วย
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้
1.	 คณะกรรมกำรบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมกำรอย่ำงน้อย	 5	 คน	
โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง	(1/2)	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด
นั้นต้องมีถิ่นที่อยู ่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำย
ก�ำหนด	 ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
	 1)	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม	 (1)	 
เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด้	ในกรณทีีเ่ลือกตัง้ 
บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร	จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ดมำกน้อย
เพียงใดไม่ได้
	 3)	 บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือก
เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้

นั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนน
เสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน 
ครั้งนั้น	ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด
2.	วำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง	กรรมกำรต้อง
ออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวน	1	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	ถ้ำ
จ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น	3	ส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดย
จ�ำนวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วน	1	ใน	3	กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต�ำแหน่ง	
และกรรมกำรที่จะต้องออกในวำระนี้อำจเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง
ใหม่ได้อีก	 ทั้งนี้	 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปี
ที่สองภำยหลังจดทะเบียนนั้น	 ให ้จับสลำกกัน	 ส ่วนปีหลังๆ	 
ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำก
ต�ำแหน่ง	
3.	นอกจำกพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว	กรรมกำรจะพ้นจำกต�ำแหน่ง
เมือ่ตำย	ลำออก	ขำดคณุสมบตั	ิหรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย	
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก	หรือศำลมีค�ำสั่งให้ออก
4.	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่ง
ก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่	
(3/4)	ของจ�ำนวนผูถ้อืหุ้นซึง่มำประชมุและมสิีทธอิอกเสียง	และมหีุน้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง	 (1/2)	ของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือ
หุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
5.	ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำว
ออกตำมวำระ	 ให้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 
คัดเลือกบคุคลซึง่มคุีณสมบตัแิละไม่มลัีกษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัดและกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์	เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำร
ครำวถดัไป	เว้นแต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลือน้อยกว่ำสองเดอืน	
โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้
เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน	 ท้ังนี้	 มติ
ของคณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำม
ในสี่	(3/4)	ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่
การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระมีดังนี้		
	 1.	ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ	1	ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมด
ของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	หรอื
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท	ทั้งนี้	ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ	ด้วย
	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	 ลูกจ้ำง	
พนักงำน	ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	 2	 ปีก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ำมไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร	 หรือที่ปรึกษำ	 ของส่วน
รำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
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	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	 หรือโดยกำร 
จดทะเบียนตำมกฎหมำย	 ในลักษณะที่เป็น	บิดำมำรดำ	คู่สมรส	พี่
น้อง	และบตุร	รวมท้ังคู่สมรสของบตุร	ของผู้บรหิำร	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	
ผูม้อี�ำนำจควบคมุ	หรอืบคุคลท่ีจะได้รบักำรเสนอให้เป็นผูบ้รหิำรหรือ
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย
	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัท	 ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำง
อสิระของตน	รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	หรอืผูม้อี�ำนำจ
ควบคมุของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทั
ย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	 2	 ปี
ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
	 5.	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทั
ย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	
และไม่เป็นผู ้ถือหุ ้นที่มีนัย	 ผู ้มีอ�ำนำจควบคุม	 หรือหุ ้นส่วนของ
ส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัท
ย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ	2	ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�ำขออนญุำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ
	 6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงกำร
ให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน	 ซึ่งได้รับ
ค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ	2	ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษัิท	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	
บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�ำนำจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิำร
ทำงวชิำชพีนัน้ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ	 2	 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุน
	 7.	 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมกำรของบริษัท	 ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่	 หรือผู ้ถือหุ ้นซ่ึงเป็นผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
	 8.	ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนั
ทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย	หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียั
ในห้ำงหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	 ลูกจ้ำง	
พนักงำน	 ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ	 หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	 1	
ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น	 ซ่ึงประกอบ
กิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำร
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
	 9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็น
อิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
	 ซึ่งคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระข้ำงต้นเป็นไปตำมนิยำมที่
ก�ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
1.	 ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ	
2.	เป็นกรรมกำรอิสระ	และต้อง	
	 2.1	 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร	 ให้
ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	
บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั	ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่	หรอืนติบิคุคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง	และ	
	 2.2	ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือบริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3.	มหีน้ำทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่�ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลกัทรพัย์	
ว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ
4.	มคีวำมรู้และประสบกำรณ์เพยีงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นฐำนะ
กรรมกำรตรวจสอบ	ทั้งนี้	ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	1	คน	
ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะ
สำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได	้
นอกจำกนี้	 บริษัทจะพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนอื่นๆ	 ประกอบด้วย	
เช่น	ประสบกำรณ์ในธรุกจิ	ควำมเชีย่วชำญเฉพำะทำงทีเ่กีย่วข้องกบั
ธุรกิจ	และควำมมีจริยธรรม	เป็นต้น
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่
ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท	 โดยกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกคณะ
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน	 ซ่ึงมีคุณสมบัติควำมเป็น
อสิระตำมประกำศคณะกรรมกำร	ก.ล.ต.และตำมหลกักำรก�ำกบัดแูล
กิจกำรของบริษัท	กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	1	คนต้องมีควำมรู้
ด้ำนบัญชีและ/หรือกำรเงิน	 เพื่อท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและก�ำกับดูแล
กำรด�ำเนนิงำนของบรษัิท	รวมถงึก�ำกบัดแูลรำยงำนทำงกำรเงนิระบบ
ควบคุมภำยในกำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและกำรพิจำรณำข้อ 
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 กรรมกำรตรวจสอบซ่ึงพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำร
แต่งตัง้ให้กลับมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้	กรณทีีต่�ำแหน่งกรรมกำรตรวจ
สอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ	 ให้ 
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมกำรตรวจสอบเพ่ือให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตำม 
ที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด	โดยบุคคลที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบ
แทนจะอยูใ่นต�ำแหน่งได้เพียงวำระทีเ่หลอือยูข่องกรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งตนทดแทน	 เมื่อกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงจนมีจ�ำนวนต�่ำกว่ำ	 
3	 คน	 ให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ ้นแต่งตั้งให้ 
ครบจ�ำนวนภำยในระยะเวลำไม่เกินกว่ำ	 3	 เดือนนับจำกวันที ่
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวนน้อยกว่ำ	3	คน
การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
	 คณะกรรมกำรบริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรท่ีผ่ำน
กำรพจิำรณำคดัเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน
และก�ำกบัดแูลกจิกำร	 โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรหรอืผู้บรหิำรระดบัสงู 
ของบริษัท	 หรือบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ	 และ
ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง	 ที่สำมำรถบริหำรงำนใน
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เรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ	 เพื่อท�ำหน้ำที่บริหำร
จดักำรงำนประจ�ำทีเ่กนิอ�ำนำจหน้ำทีข่องต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 และกลั่นกรองดูแลงำนบริหำร
เพื่อน�ำเสนอเรื่องที่มีสำระส�ำคัญต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 กำรสรรหำและแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่
	 คณะกรรมกำรของบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำแต่งต้ังประธำน 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 โดยผ่ำนกำรพิจำรณำ
คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และก�ำกับ
ดูแลกิจกำร	ตำมหลักเกณฑ์	ดังนี้
	 •	 เป็นกรรมกำรของบริษัท	 ตำมข้อบังคับของบริษัทและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	ควำมรู้ควำมสำมำรถ	และ
มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท		
	 •	ประสบกำรณ์ในกำรเป็นผูน้�ำขององค์กร	มภีำวะควำมเป็นผูน้�ำสงู
	 •	ได้รับกำรยอมรับจำกองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	
	 •	พิจำรณำเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 •	สำมำรถอุทิศเวลำเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มที่
แผนพัฒนาและสืบทอดต�าแหน่งงาน
	 บริษัทมีหลักกำรและแนวทำงในกำรวำงแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง	
เพื่อคัดเลือกผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญของค์กร	 เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ให้สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งภำยในเวลำที่ก�ำหนด	 ซึ่งมีกำรคัดเลือก 
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งและพัฒนำศักยภำพและติดตำมผลผู้สืบทอด
ต�ำแหน่ง	โดยก�ำหนดมีแนวทำงไว้ดังนี้
	 1.	 ระบุต�ำแหน่งส�ำคัญขององค์กรและจัดท�ำประวัติกำรท�ำงำน	 
(Profile)	ของต�ำแหน่งส�ำคัญของค์กร	ซึ่งต้องระบุคุณสมบัติ	หน้ำที่
ควำมรบัผดิชอบ	กำรศึกษำ	ทกัษะ	หรอืประสบกำรณ์ทีจ่�ำเป็น	รวมถงึ 
คุณลักษณะ/สมรรถนะ	(Competency)	ของต�ำแหน่งนั้น
	 2.	 ประเมินศักยภำพของบุคลำกร	 โดยกำรพิจำรณำจำกผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ�ำปี	(Performance	Appraisal)	ติดต่อกัน	2	ปี	โดย
น�ำคะแนนเฉลี่ยไปใช้เป็นเกณฑ์พิจำรณำ	 และกำรพิจำรณำด้วย 
ผลกำรประเมิน	Competency	และ	Personality	ด้วยเครือ่งมือของ
ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จำกผู้บังคับบัญชำ	 และผู้บังคับบัญชำล�ำดับ 
ถัดไป
	 3.	 จัดกลุ่มผู้สืบทอดต�ำแหน่ง	 โดยกำรวัดผลกำรประเมินควำม 
เข้ำกัน	(Profile	matching)	ของผู้สืบทอดต�ำแหน่งที่พร้อมเข้ำด�ำรง
ต�ำแหน่ง
	 4.	จัดท�ำแผนพัฒนำศักยภำพรำยบุคคล	โดยพนักงำนที่ผ่ำนกำร
พิจำรณำวำงแผนร่วมกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบันซ่ึงให้สอดคล้อง
กับต�ำแหน่งงำน	และติดตำมกำรพัฒนำศักยภำพตำมแผนเป็นระยะ	
โดยมีฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ท่ีให้ค�ำแนะน�ำวิธีกำรและติดตำมกำร
พัฒนำศักยภำพของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง	
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนชุดย่อย	 เพื่อช่วย
ก�ำกับดูแลกิจกำรในด้ำนต่ำงๆ	โดยมีคณะท�ำงำนฯ	ดังนี้	
	 •	 คณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร	ประกอบด้วย	ประธำน

กรรมกำรบริหำร	 ท�ำหน้ำที่	 หัวหน้ำคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง	
และมผีูบ้รหิำรจำกทกุฝ่ำยงำนร่วมเป็นคณะท�ำงำน	โดยมหีน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบในกำรพจิำรณำระบปัุจจยัเสีย่งทีอ่ำจมผีลกระทบต่อ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท	ประเมินผลกระทบ	และก�ำหนดแนวทำง
ป้องกันควำมเส่ียง	 ตลอดจนกำรพิจำรณำทบทวนปัจจัยเสี่ยงของ
องค์กรเป็นประจ�ำทกุปี	หรอืกรณทีีพ่บปัจจยัทีจ่ะก่อให้เกดิควำมเสีย่ง
สูงก็สำมำรถน�ำเข้ำสู่กระบวนบริหำรควำมเสี่ยงได้ทันที	 ทั้งน้ี	 คณะ
ท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรจะรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบในทุกไตรมำส
	 •	คณะท�ำงำนกิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR)	ประกอบด้วย	
	 เลขำนกุำรบรษิทั	ท�ำหน้ำทีห่วัหน้ำคณะท�ำงำนกจิกรรมเพ่ือสงัคม	
และตัวแทนจำกฝ่ำยงำนต่ำงๆ	(อย่ำงน้อยฝ่ำยงำนละ	1	คน)
	 โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรก�ำหนดแนวทำง 
กำรด�ำเนินงำนของคณะท�ำงำนกิจกรรมเพื่อสังคมภำยใต้นโยบำย 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และยึดถือปฏิบัติตำม
นโยบำยอย่ำงเคร่งครัด	 อีกทั้งคณะท�ำงำนกิจกรรมเพื่อสังคมจะ
ก�ำหนดแผนงำนจดักจิกรรมประจ�ำปี	และเข้ำสนบัสนุนกจิกรรมตำม
แผนงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย	 รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผล
จำกกิจกรรมนั้น	 หำกคณะท�ำงำนกิจกรรมเพื่อสังคมพบสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงจำกกำรจัดกิจกรรม	จะมีกระบวนกำรแก้ไขโดยทันที	
	 ทั้งน้ี	 คณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียงองค์กร	 และคณะท�ำงำน
กิจกรรมเพ่ือสังคม	 ไม่มีกำรรับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด
จำกบริษัท	 และยึดถือปฏิบัติหน้ำที่ตำมนโยบำยของบริษัทเป็น
ประกำรส�ำคัญ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
	 คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดให้มกีำรปฐมนเิทศกรรมกำรใหม่	
เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร	 โดย 
คณะกรรมกำรจะมุ่งเน้นสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำในบทบำทหน้ำที่ของ
กรรมกำร	ลักษณะของธุรกิจ	และภำพรวมขององค์กร	นโยบำยและ
หลักเกณฑ์ส�ำคัญต่ำงๆ	ของบริษัท	 รวมถึงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	
ทั้งนี้	 คณะกรรมกำรบริษัทยังก�ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทช่วย
สนับสนุนกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่	เพื่อให้กรรมกำรใหม่สำมำรถ
เข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้	และมีประสิทธิผลมำกที่สุด		ดังนี้
	 •	 ข้อมูลที่ควรทรำบ	 ส�ำหรับกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่	 ผ่ำน
คู ่มือกรรมกำร	 เช่น	 ประวัติบริษัท	 ข้อบังคับ	 โครงสร้ำงธุรกิจ	
โครงสร้ำงกรรมกำร	กฎบตัรคณะกรรมกำร	กรรมกำรชดุย่อย	ตำรำง
อ�ำนำจอนมุตั	ินโยบำยและกฎระเบยีบทเีกีย่วข้อง	แผนกำรจดัประชุม
และวิธีกำรด�ำเนินกำรประชุม
	 •	 กำรน�ำเสนอข้อมูลสรุปโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 เกี่ยวกับ	 แนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 กำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ	 โครงสร้ำงกำรจัดกำร	
แนะน�ำผู้บรหิำรองค์กรในด้ำนต่ำงๆ	ตลอดจนเยีย่มชมสถำนทีป่ฏบิตัิ
งำนของบริษัทและบริษัทย่อย
	 •	 จัดให้มีกำรพบปะหำรือกับประธำนกรรมกำร	 และกรรมกำร
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บริษัท	และผู้บริหำรระดับสูง
	 กำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท	 คณะกรรมกำร
ชุดย่อย	และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลตนเองเป็น
ประจ�ำทุกปี	 ทั้งคณะกรรมกำรบริษัท	 คณะกรรมกำรชุดย่อยและ	
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 โดยผ่ำนกำร
พิจำรณำจำก	คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกับ
ดแูลกจิกำรเพือ่น�ำผลกำรประเมนิตนเองไปปรบัปรงุกำรปฏบิติัหน้ำที่
ให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลมำกขึน้	โดยน�ำแบบประเมนิตนเอง
ของคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ	และประเมนิ
ตนเองแบบรำยบุคคลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มำ
ประยุกต์ใช้เพ่ือควำมเหมำะสมกับองค์กร	 โดยมีหัวข้อกำรประเมิน	
ดังนี้	
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ  
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
1)		โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร	
2)		บทบำท	หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	
3)		กำรประชุมคณะกรรมกำร	
4)		กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร	
5)		ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร	
6)		กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร	

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้
1)	 โครงสร้ำงและคณุสมบัตขิองคณะกรรมกำร	ท�ำให้กำรท�ำงำนของ
คณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ
2)	 กำรประชมุของคณะกรรมกำรชดุย่อย	ท�ำให้คณะกรรมกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่กำรประชุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3)	 บทบำท	หน้ำที่	 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย	 ให้
ควำมส�ำคัญ	 ใช้เวลำในกำรพิจำรณำ	 ทบทวนและปฏิบัติตำมอย่ำง
เพียงพอ

การประเมินตนเองแบบรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้
1)	 โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2)	 กำรประชุมของคณะกรรมกำร
3)	 บทบำท	หน้ำที่	ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ส�าหรับผลการประเมินในภาพรวม สรุปได้ดังนี้
คณะกรรมกำรบริษัท	 คะแนนเฉลี่ยรวม	 เท่ำกับ	 	 94.68%	 	 อยู่ใน
เกณฑ์	ดีมำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คะแนนเฉลี่ยรวม	เท่ำกับ	100.00%		อยู่
ในเกณฑ์	ดีมำก
คณะกรรมกำรสรรหำ	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน	 และก�ำกับดูแลกิจกำร	
คะแนนเฉลี่ยรวม	เท่ำกับ	90.28%	อยู่ในเกณฑ์	ดีมำก

คณะกรรมกำรบรหิำร	คะแนนเฉลีย่รวมเท่ำกบั	91.67%	อยูใ่นเกณฑ์	
ดีมำก
กำรประเมินตนเองกรรมกำรรำยบุคคล	 คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับ	
89.06%	อยู่ในเกณฑ์	ดี
 
แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ดังนี้
1)	ควำมคืบหน้ำของแผนงำน		
2)	กำรวดัผลกำรปฏิบตังิำน	ซึง่แบ่งกำรวดัผลออกเป็นเรือ่งควำมเป็น
ผู้น�ำ	 กำรก�ำหนดกลยุทธ์	 กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์	 กำรวำงแผนและ 
ผลปฏบิตัทิำงกำรเงนิ	ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร	ควำมสมัพนัธ์
กับภำยนอก	 กำรบริหำรงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร	 กำร
สืบทอดต�ำแหน่ง	ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร	และคุณลักษณะ
ส่วนตัว
3)	กำรพัฒนำ	CEO	
ส�ำหรับผลกำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่	คะแนนเฉลี่ยรวม	เท่ำกับ	87.90%	อยู่ในเกณฑ์	ดี	โดย
คณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน	และก�ำกบัดแูลกจิกำร	จะ
เป็นผู้ประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พจิำรณำให้ควำมเห็นชอบ	เพือ่พจิำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำปี 
และเพื่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให ้ ดียิ่ งขึ้นและบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมำย	
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	
และนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทดังกล่ำว
1.	 เพื่อให้กำรลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีหลักกำรที่เหมำะสม	
บริษัทจึงเห็นควรก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนเพื่อใช้เป็นแนวทำงใน 
กำรด�ำเนินงำนดังต่อไปนี้
	 1.1	ธรุกจิทีจ่ะลงทนุนัน้เป็นธรุกิจทีม่ศีกัยภำพท�ำรำยได้และก�ำไร
ที่สม�่ำเสมอ	และผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้แล้ว
	 1.2	ธรุกจิทีจ่ะลงทุนมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ำยช�ำระภำระ
หนี้และดอกเบี้ยจ่ำย
	 1.3	 ธุรกิจที่จะลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมในควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้
	 1.4	 จัดให้มีผู ้บริหำรและบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำธุรกิจนั้นๆ
	 1.5	ไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมำยหรือผิดหลักศีลธรรม
	 1.6	 ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หรือข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้
	 1.7	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
ที่เข้ำไปลงทุนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบทุกไตรมำส
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2.	ในกำรพิจำรณำจ�ำนวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	จะ
ขึน้อยูกั่บควำมสมัพันธ์ทำงธุรกจิ	โดยหำกเป็นกจิกำรทีมี่ควำมสมัพนัธ์
กับธุรกิจมำก	บริษัทอำจมีกำรลงทุนเกินกว่ำร้อยละ	50	และถือเป็น
บรษัิทย่อยของบรษัิท	ส่วนกำรลงทนุในกจิกำรอืน่ๆ	บรษิทัอำจมกีำร
ลงทนุตัง้แต่ร้อยละ	20	จนถงึร้อยละ	49.99	ซึง่ถอืเป็นบรษิทัร่วมของ
บรษิทั	อย่ำงไรกต็ำม	บรษิทัอำจพจิำรณำทบทวนกำรลงทนุในบรษิทั
ย่อย	 และบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมำะสมกับสภำพธุรกิจของ
บริษัท
	 ในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ 
บรษัิทจะส่งตวัแทนของบรษิทัเป็นกรรมกำรในบริษทัย่อยและบรษิทั
ร่วมของบริษัทดังกล่ำว	 โดยตัวแทนอำจเป็นประธำนกรรมกำร	
กรรมกำร	 ผู้บริหำรระดับสูง	 หรือบุคคลใดๆ	 ซ่ึงมีคุณสมบัติและ
ประสบกำรณ์เหมำะสมในธุรกิจดังกล่ำว	โดยปรำศจำกผลประโยชน์
ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่ำนั้น	 ตัวแทนจะ
ต้องบริหำรและจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำม 
กฎเกณฑ์	 และระเบียบตำมท่ีก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ
กฎหมำยของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูล
ภำยในโดยมชิอบ	(Insider	Trading)	ของบคุคลทีเ่ก่ียวข้องซ่ึงรวมถงึ	
กรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และลูกจ้ำงของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล	 (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคล
ดงักล่ำว)	รวมถงึได้ก�ำหนดโทษเกีย่วกบักำรเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั	
หรือกำรน�ำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตำม
นโยบำยกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์	ดังนี้
	 1.	 บริษัทก�ำหนดให้มีกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลของบริษัทไปใช้	
โดยก�ำหนดข้อห้ำมไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท�ำงำนไม่ให้
กรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทน�ำข้อมูลภำยในที่มีสำระ
ส�ำคัญของบริษัทไปเปิดเผย	หรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
	 2.	 กรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทควรหลีกเลี่ยงกำร
ใช้ข้อมลูภำยในเพือ่ประโยชน์ของตนในกำรซ้ือหรอืขำยหุน้ของบรษิทั	
หรอืให้ข้อมลูภำยในแก่บคุคลอืน่เพือ่ประโยชน์ในกำรซือ้หรอืขำยหุน้
ของบรษัิท	ดงันัน้	จงึควรหลกีเลีย่งและงดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวลำ	1	เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงิน	รวมถึง
ควรรออย่ำงน้อย	24	-	48	ชั่วโมง	ภำยหลังกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อรำคำหุน้ของบรษิทัให้แก่สำธำรณชนแล้ว	ก่อน
ที่จะซื้อหรือขำยหุ้นของบริษัท		
	 3.	 บริษัทได้ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่กรรมกำรและผู้บริหำรของ
บริษัท	 เกี่ยวกับหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน	 คู่
สมรส	และบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภำวะ	ต่อส�ำนกังำน	ก.ล.ต.	ตำมมำตรำ	
59	 และบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(“พรบ.หลักทรัพย์”)	และกฎเกณฑ์ข้อ
ก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	รวมทั้งหน้ำที่รำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
ของกรรมกำรและผู้บริหำร	 และข้อห้ำมในกำรใช้ข้อมูลภำยในที่มี

สำระส�ำคัญของบริษัทในกำรซ้ือขำยหุ้นรวมทั้งบทก�ำหนดโทษท่ี
เกี่ยวข้องตำมพรบ.	หลักทรัพย์
	 4.	 ก�ำหนดให้มีกำรจ�ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูล	 (Need-to-Know	
Basis)	 เช่น	กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนกำรเข้ำพื้นที่กำรให้
หรอืขอข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำนจะต้องได้รบัอนมุตัจิำกผู้บงัคบับญัชำ
สูงสุดของหน่วยงำนนั้นๆ
	 5.	ก�ำหนดให้มกีำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัทฯ	 ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุก
ไตรมำส
มาตรการลงโทษ
	 บริษัทมีบทก�ำหนดโทษทำงวินัย	 กรณีที่ผู้บริหำร	 และพนักงำน
ได้ฝ่ำฝืนกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกำศ	 หรือค�ำสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมำยของบริษัทไว้อย่ำงชัดเจนในข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท�ำงำน	
ตำมหลักเกณฑ์ที่ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลก�ำหนดไว้และได้ประกำศให้
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับรับทรำบ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 (1)	ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช	ี(Audit	Fee)	บรษิทัและบรษิทั
ย่อยได้จ่ำยค่ำสอบบัญชี	ประจ�ำปี	2561	ให้แก่บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์คูปเปอร์	 เอบีเอเอส	 จ�ำกัด	 และไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูปเปอร์ใน
ต่ำงประเทศ	รวมเป็นจ�ำนวนเงิน		8.11ล้ำนบำท	ซึ่งเป็นค่ำสอบบัญชี
ของบริษัทฯ	 จ�ำนวน	 3.6	 ล้ำนบำทและของบริษัทย่อยทั้งในและ 
ต่ำงประเทศ	จ�ำนวน		4.51	ล้ำนบำท
	 (2)	ค่ำบริกำรอื่น	 (Non-audit	Fee)	บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทน
ของงำนบรกิำรคอื	ค่ำใช้จ่ำยเบด็เตล็ดทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงกำรปฏบิตังิำน	
เช่น	ค่ำเดนิทำง	ค่ำไปรษณย์ี	ค่ำอำกรแสตมป์	ค่ำถ่ำยเอกสำร	เป็นต้น	
ให้แก่บริษัทในกลุ่มไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูปเปอร์ท้ังในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ	รวมเป็นจ�ำนวนเงิน	0.14	ล้ำนบำท

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรในปี	2561
	 1.	บรษิทัได้ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดแูลกจิกำรและหลกัเกณฑ์
นโยบำยอื่นๆ	 เพื่อกำรบริหำรงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์และ
พนัธกจิทีมุ่ง่พัฒนำองค์กร	บคุลำกร	และส่งเสรมิคูค้่ำให้ไปสูม่ำตรฐำน
สำกล	ด้วยกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล	รวมถึงกำรส่งเสริม
สนบัสนนุนโยบำยต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่	และนโยบำยควำมรับผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 2.	 บริษัทฯ	 ได้มีกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 
จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 กฎบัตรคณะกรรมกำร	 คณะ
กรรมกำรชุดย่อย	 และหลักเกณฑ์ต่ำงๆให้สอดคล้องตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2560	 ของ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์	ทัง้นี้
เพื่อให้องค์กรมีแนวปฏิบัติในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรตำมแนวทำงกำร
พัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
	 3.	 บริษัทได้ปฏิบัติตำมสิทธิของผู้ถือหุ้นตำมนโยบำยกำรก�ำกับ
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ดูแลกิจกำร	เช่น	กำรเปิดโอกำสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม	
หรือเสนอบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งกรรมกำรส�ำหรับกำรประชุม 
ผูถ้อืหุ้น	บรษัิทได้เน้นเรือ่งกำรเปิดเผยข้อมลูและแจ้งข่ำวสำรผ่ำนบน
เว็บไซต์ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเว็บไซต์ของบริษัท	
เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นเข้ำถึงข้อมูลและข่ำวสำรได้สะดวกมำกขึ้น	 	 ซึ่ง
สอดคล้องกบัหมวดที	่1	สทิธขิองผูถื้อหุ้น	และหมวดที	่4	กำรเปิดเผย
ข้อมลูและควำมโปร่งใส	ตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร	บรษิทัได้
เน้นเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและแจ้งข่ำวสำรผ่ำนบนเว็บไซต์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเว็บไซต์ของบริษัท	 เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นเข้ำถึงข้อมูลและข่ำวสำรได้สะดวกมำกขึ้น		ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวดที่	 1	 และ	 2	 สิทธิของผู ้ถือหุ ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ ้น 
อย่ำงเท่ำเทยีมกนัและหมวดที	่4	กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส	
ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
	 4.	 บริษัทได้ส่งเสริมเรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงเป็น 
รูปธรรม	 และยกระดับนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตให้มีควำมชัดเจน	
สร้ำงมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติในกำรด�ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำร
ต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่	อำท	ิกำรทบทวนและประเมนิควำมเสีย่งใน
กระบวนกำรปฏิบัติอันอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่นตำมแต่ละ
กระบวนกำรปฏิบัติงำน	 ของแต่ละกลุ่มธุรกิจพร้อมหำแนวทำงและ
มำตรกำรป้องกัน	 กำรก�ำหนดให้มีแผนกำรตรวจติดตำมกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยต ่อต ้ำนกำรทุจริตคอร ์รัปชั่น	 และรำยงำนต ่อ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบในทุกไตรมำส	 กำรปรับปรุงนโยบำย 
กำรก�ำกับดูแล	 นโยบำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและคัดเลือกคู่ค้ำ	 ตำรำง
อ�ำนำจอนุมัติเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ	 ท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด 
ทุจริตคอร์รัปชั่น	 อำทิ	 กำรเบิกจ่ำยค่ำรับรอง	 เงินบริจำค	 และเงิน
สนับสนุนต่ำงๆ	 ตลอดจนแนวทำงปฏิบัติท่ีเก่ียวกับจรรยำบรรณใน
กำรด�ำเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่		
กำรอบรมและสื่อสำรนโยบำยและเพิ่มช่องทำงรับข้อเสนอแนะ	ข้อ
ร้องเรยีน	ตลอดจนกำรแจ้งเบำะแสกำรทจุรติตคอร์รปัชัน่ขององค์กร
ให้หลำกหลำยช่องทำง	 ซ่ึงสอดคล้องกับหมวดท่ี	 3	 บทบำทของผู้มี
ส่วนได้เสีย
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 กลุ่มบริษัทฯ	ได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดีเพื่อแสดงเจตนำรมณ์
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และให้ยดึถอืเป็นหน้ำที่
ของกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มี
ควำมสมัพันธ์	จะต้องหลกีเลีย่งกำรเข้ำไปเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหรอื
เป็นบคุคลเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิกำรในลกัษณะทีอ่ำจก่อให้เกิดกำร
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์	จึงก�ำหนดข้อควรปฏิบัติไว้	ดังนี้
	 1.	 กรรมกำรบริษัท	 กรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำร	 ต้อง
พจิำรณำควำมขดัแย้งของผลประโยชน์เก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั
ตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์	 ข้อบังคับ	 ประกำศ	 ค�ำสั่ง	 หรือข้อ
ก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงรอบคอบ	 ด้วย
ควำมซือ่สตัย์	สจุรติ	โดยค�ำนงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	เป็นส�ำคญั	

โดยผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในเรือ่งใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำร
อนุมัติรำยกำรดังกล่ำว
	 2.	ไม่กระท�ำกำรใดๆ	อันเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ
	 3.	ห้ำมมใิห้บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษัิทฯ	แสวงหำผลประโยชน์
ในกิจกำรส่วนตัวกับบริษัทฯ	 เช่นกำรกระท�ำใด	 เพื่อขำยสินค้ำและ
บริกำรให้กับบริษัทฯ	 หำกมีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรน้ันๆ	 ต้อง
กระท�ำให้เสมือนว่ำกระท�ำกับบุคคลภำยนอก	โดยมีเงื่อนไขทำงกำร
ค้ำทั่วไปที่เสมือนกระท�ำกับคู่ค้ำทั่วไป	 โดยปรำศจำกอ�ำนำจต่อรอง
ทำงกำรค้ำจำกกรรมกำรบรษิทั	ผูบ้รหิำร	หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	และ
ต้องท�ำเอกสำรชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้บริษัทฯ	ทรำบทุกกรณี
	 4.	 ในกรณีที่กำรกระท�ำใดหรืออยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์ท่ีสงสัยว่ำ	
หรอืเป็นบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบักลุ่มบรษิทัฯ	
จะต้องท�ำรำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรเปิดเผยรำยกำรท่ีสงสัย 
ดังกล่ำวตำมแบบฟอร์มท่ีก�ำหนด	 โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชำตำม 
ล�ำดับชั้น	 และน�ำส่งที่ส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท	 เพื่อ 
เข้ำสูก่ระบวนกำรพจิำรณำว่ำ	มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบักลุม่
บริษัทฯหรือไม่	และควรด�ำเนินกำรอย่ำงไร
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บริษัทมุ่งมั่นในกำร	ด�ำเนินธุรกิจ	อย่ำงมีคุณธรรม	ภำยใต้กรอบ
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่	ีโดยยดึหลักธรรมำภิบำล	จรรยำบรรณและ
จรยิธรรมในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	ด�ำเนินธุรกิจด้วย	ควำมโปร่งใส	เป็นธรรม	
และสำมำรถตรวจสอบได้	 บริษัทได้เข้ำร่วมเป็น	 “แนวร่วมปฏิบัต ิ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”	เพื่อแสดงเจตนำรมย์และ
ควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	บริษัทจึงได้ก�ำหนด
ค�ำนิยำม	 นโยบำย	 และแนวทำงกำรปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำร 
ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นกำรด�ำเนินธุรกิจ	ดังนี้
	 กำรทุจริตคอร์รัปช่ัน	 หรือ	 คอร์รัปช่ัน	 (Corruption)	 หมำยถึง	
กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติในต�ำแหน่งหน้ำที่	 หรือใช้อ�ำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ	 เพื่อแสวงหำประโยชน์อันมิควรในรูปแบบต่ำงๆ	 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้หรอืรับ	สนิบน	กำรน�ำเสนอ	กำรให้ค�ำมัน่ว่ำจะให้	
กำรขอ	หรือ	เรียกร้อง	ซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใด	ซึ่ง
ไม่เหมำะสม	กบัเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั	หน่วยงำนของรฐั	หน่วยงำนเอกชน	
หรือบุคคลอื่นใดที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัท	 เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระ
ท�ำหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่	 อันเป็นกำรให้ได้มำซึ่งธุรกิจ	 หรือ 
เพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ	 เว้นแต่กรณีที่
กฎหมำย	 ระเบียบ	 ประกำศ	 ข้อบังคับ	 ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ท้องถิ่นหรือจำรีตทำงกำรค้ำให้กระท�ำได้
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	 บริษัท	 ไม่ยอมรับกำรคอร์รัปชั่นใดๆ	 ทั้งสิ้น	 โดยครอบคลุมถึง
ธรุกิจและรำยกำรทัง้หมดในทกุประเทศและทุกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	
คณะกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนของบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	และบริษัทย่อย	ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด	ห้ำมเข้ำไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นทุก 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)

56



รูปแบบทั้ง	 ทำงตรง	 และทำงอ้อมในกำรด�ำเนินกำรในเรื่องที่มี 
ควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดคอร์รัปชั่น	 กรรมกำรบริษัท	 ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกระดับของบริษัท	ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวัง
ในเรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง	 (Political	 Contribu-
tions)	 	 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล	 (Donation)	 และเงินสนับสนุน	 
(	 Sponsorships	 )	 ของขวัญ	 และค่ำใช้จ่ำยเลี้ยงรับรอง	 (Gift,	 
Entertainment)	
แนวปฏิบัติในการให้ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง 
(Gift, Entertainment)  
	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่ำกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับพันธมิตร 
ทำงธุรกิจเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะน�ำมำซึ่งควำมส�ำเร็จอย่ำงต่อเน่ืองของ
บริษัท		บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติดังนี้					
1.	กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	สำมำรถให้ของขวัญและเลี้ยง
รับรองพันธมิตรทำงธุรกิจได้	หำกเข้ำเงื่อนไขทุกข้อ	ดังนี้
	 1.1	ไม่เป็นกำรกระท�ำเพื่อครอบง�ำ	ชักน�ำหรือ	ตอบแทนบุคคล
ใดๆเพื่อได้มำซึ่งควำมได้เปรียบ	ผ่ำนกำรกระท�ำที่ไม่เหมำะสม	หรือ
แอบแฝงเพื่อให้ได้มำซึ่งกำรช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
	 1.2	 เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	 ระเบียบ	 และหลักเกณฑ์ 
ของบริษัทตำมที่ก�ำหนดไว้
	 1.3	 เป็นกำรให้ในนำมบริษัท	 ไม่ใช่ในนำมของพนักงำน	 และ
กระท�ำอย่ำงเปิดเผย	ไม่ปกปิด
	 1.4	 ประเภทและมูลค่ำมีควำมเหมำะสม	 ถูกต้องตำมกำลเทศะ	
เช่น	 กรณีที่อยู่ระหว่ำงกำรประกวดรำคำ	 งดกำรให้ของขวัญ	 หรือ
เลี้ยงรับรองกับเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ	 พนักงำนของบริษัทหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
	 1.5	 เหมำะสมกับสถำนกำรณ์	 เช่นกำรให้ของขวัญเล็กๆ	น้อยๆ	
ในช่วงเทศกำลส�ำคัญซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
2.	 กรรมกำรบริษัท	ผูบ้รหิำรและพนกังำนบรษิทั	สำมำรถรบัของขวญั 
หรือผลประโยชน์ใดๆ	ตำมเทศกำล	หรือธรรมเนียมปฏิบัติปกติ	โดย
จะต้องมีมูลค่ำไม่เกิน	 3,000	 บำท	 (สำมพันบำท)	 ทั้งนี้ของขวัญที่ 
รบัได้จะต้องไม่เป็นเงนิสด	หรอืเทยีบเท่ำเงนิสด	เช่น	บตัรก�ำนลั	บตัร
ของขวัญ	เป็นต้น	
	 หำกอยู ่ในสถำนกำรณ์ท่ีไม่อำจปฏิเสธกำรรับของขวัญหรือ 
ผลประโยชน์ดังกล่ำวได้ในขณะนั้น	ผู้รับต้องแจ้งผู้บังคับบัญชำทันที	
และจดัท�ำรำยงำนกำรรบัของขวญั	และส่งของขวญัดงักล่ำวให้ส�ำนกั
ก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท	 เพื่อน�ำไปเป็นของรำงวัลให้กับ
พนักงำนในเทศกำลส�ำคัญ	หรือ	ขออนุมัติน�ำไปบริจำคเพื่อสำธำรณ
กุศลต่อไปตำมควำมเหมำะสม
มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
	 บริษัทจัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน	 
เก่ียวกบั	กำรกระท�ำผดิกฎหมำย	จรรยำบรรณทำงธรุกจิหรอื	พฤตกิรรม 
ทีอ่ำจส่อถงึกำรทจุริตคอร์รปัชัน่ของกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	หรอืพนกังำน
ในองค์กร	โดยจัดช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยช่องทำง	เพื่อเปิด
โอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย	 สำมำรถแจ้งเบำะแส	 หรือข้อ

ร้องเรยีนมำยงับรษิทั	ได้สะดวกและเหมำะสม	โดยผูแ้จ้งเบำะแสหรอื
ผูร้้องเรยีนจะต้องระบรุำยละเอยีดของเรือ่งทีแ่จ้งเบำะแสหรอืข้อร้อง
เรียน	 พร้อมช่ือ	 ที่อยู่	 หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้	 ส่งมำ 
ยังช่องทำงกำรรับเรื่อง	 ตำมที่บริษัทก�ำหนด	 โดยบริษัทได้ก�ำหนด 
ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือรับข้อร้องเรียนไว้ดังนี้
•	 ทำงไปรษณีย์น�ำส่งที่	 ประธำนกรรมกำรบริษัท	 หรือ	 ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	
	 88	ซอยบำงนำ-ตรำด	30	ถนนบำงนำ-ตรำด	แขวงบำงนำใต้	เขต
บำงนำ	กรุงเทพ	10260
•	ทำงอเีมล์	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ:	ruth@banomyong.com	
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	/	กรรมกำรอิสระ	/	กรรมกำร
ตรวจสอบ:	pongandeat@hotmail.com
	 กรรมกำรอสิระ	/	กรรมกำรตรวจสอบ	:	drwit777@gmail.com
	 ส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท	 :	 compliance@seao-
ilthailand.com
•	ทำงเว็บไซต์ของบริษัท	www.seaoilthailand.com
•	กล่องรับข้อเสนอแนะ	/	ควำมคิดเห็น	/	ข้อร้องเรียนภำยในบริษัท
มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับ	
	 เพือ่เป็นกำรคุม้ครองสทิธขิองผูร้้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมลูท่ีกระท�ำ
โดยเจตนำสุจริต	บริษัท	จะปกปิดชื่อ	ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ	ที่สำมำรถ
ระบุตวัผู้ร้องเรยีนหรอืผู้ให้ข้อมลู	และเกบ็รกัษำข้อมูลของผูร้้องเรยีน
และผู ้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	 โดยจะจ�ำกัดเฉพำะผู ้ที่มีหน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบเรือ่งร้องเรียนเท่ำนัน้	ที่
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ในกรณีที่มีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นของผู้บริหำร	ผู้บริหำรระดับสูง	คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะท�ำหน้ำทีใ่นกำรคุม้ครองผูแ้จ้งเบำะแสหรอืผูร้้องเรยีน	พยำน	และ
บคุคลทีใ่ห้ข้อมลูในกำรสบืสวนข้อเทจ็จรงิ	ไม่ให้ได้รบัควำมเดือดร้อน	
อันตรำยใด	หรือ	ควำมไม่ชอบธรรม	อันเกิดมำจำกกำรแจ้งเบำะแส	
ร้องเรียน	 กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูลผู้ที่มีหน้ำ	 ที่รับผิดชอบ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน	มีหน้ำที่เก็บรักษำ
ข้อมูล	 ข้อร้องเรียนและเอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้
ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ	 ห้ำมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่
เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยหน้ำที่ที่กฎหมำยก�ำหนด
ขั้นตอนการด�าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
	 พนักงำนที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัย
ตำมคู่มือนโยบำยและระเบียบข้อบังคับของบริษัท	ส�ำหรับพนักงำน
ว่ำด้วยเรื่องวินัยและโทษทำงวินัย	 กรรมกำรหรือพนักงำนจะได้รับ
โทษตำมกฏหมำย	หำกกำรกระท�ำนัน้ผดิกฏหมำย	โดยมขีัน้ตอนกำร
ด�ำเนินกำรสืบสวนดังนี้
	 1)	 เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส	 คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ 
มอบหมำยให้ผู้ตรวจสอบภำยใน	หรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวน
ข้อเท็จจริง	 เป็นผู้กล่ันกรองสืบสวนข้อเท็จจริง	 และแจ้งผลกำร 
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ตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทรำบ
	 2)	 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ	 ข้อมูลหรือหลักฐำน 
ที่มี	 มีเหตุผลอันควรเช่ือได้ว่ำผู้ท่ีถูกกล่ำวหำได้กระท�ำกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่จริง	บรษัิทฯ	จะให้สทิธผิูถู้กกล่ำวหำได้รบัทรำบข้อกล่ำวหำ 
และพิสูจน์ตนเอง	โดยกำรหำข้อมูลหรือหลักฐำนเพิ่มเติม	ที่แสดงให้
เห็นว่ำตนเองไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรกระท�ำอันทุจริตนั้นตำมที่ 
ถูกกล่ำวหำ
	 3)	หำกผู้ถูกกล่ำวหำ	 ได้กระท�ำกำรทุจริตนั้นจริง	 กำรทุจริตนั้น	
ถอืว่ำเป็นกำรกระท�ำผดินโยบำยต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัช่ัน	จรรยำบรรณ 
ทำงธุรกิจของบริษัท	 จะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัย	 ตำม
ระเบียบที่บริษัทก�ำหนดไว้	 และหำกกำรกระท�ำทุจริตน้ันเป็นกำร
กระท�ำที่ผิดต่อกฎหมำย	 ผู้กระท�ำผิดนั้นอำจจะต้องได้รับโทษทำง
กฎหมำย	ทั้งนี้	โทษทำงวินัยตำมระเบียบของบริษัทฯ	ค�ำตัดสินของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ถือเป็นอันสิ้นสุด
	 บริษัทฯ	 ไม่มีนโยบำยลดต�ำแหน่ง	 ลงโทษ	 หรือผลทำงลบต่อ
พนักงำนทีป่ฏเิสธกำรคอร์รปัชัน่	แม้ว่ำกำรกระท�ำน้ันจะท�ำให้บรษิทั
สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม	
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับบุคลำกร	ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญของ
บรษัิท	บรษัิทจงึตระหนกัถงึและมุง่ม่ันทีจ่ะสร้ำงและพฒันำบคุลำกร
ให้มีควำมรู้	 มีทักษะงำน	 ควำมสำมำรถและทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร	 
รวมทั้งมีกำรส่งเสริมให้มีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำนอย่ำงมี
คุณภำพ	 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนทุกด้ำนของบุคลำกร
และส่งผลให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้เทียบเท่ำหรือสูงกว่ำ
มำตรฐำน	 บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติและนโยบำยทรัพยำกรบุคคลและ
กำรพัฒนำบุคลำกรเกี่ยวกับกำรว่ำจ้ำงและกำรสรรหำบุคลำกร	
โครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำ	 กำรบริหำรค่ำจ้ำงและผลตอบแทน		
สวัสดิกำร	สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน	กำรเลื่อนต�ำแหน่งบุคลำกร
ในองค์กร	และกำรพัฒนำบุคลำกร		
	 กำรพัฒนำบุคคลกรในปี	2561	บริษัทได้ส่งเสริมกำรฝึกอบรมให้
แก่พนักงำนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร	 โดยบริษัทได้เลือกสรร	
วิทยำกรที่มีประสบกำรณ์ควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำให้ควำมรู้แก่
พนกังำนภำยในองค์กร	ซึง่อำจคดิเป็นชัว่โมงกำรฝึกอบรมรวมทัง้หมด	
1,893.5	ชัว่โมง	หรอืคดิเฉลีย่เป็นชัว่โมงกำรอบรม	จ�ำนวน	49	ชัว่โมง
ต่อคนต่อปี	 และมีกำรติดตำมประเมินผลของหลักสูตรกำรอบรม	 
และให้พนักงำนทุกคนประมวลควำมรู้และทักษะท่ีได้รับจำกกำร 
ฝึกอบรมที่ผ่ำนมำ	 เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจและน�ำไปปรับใช้
ในกำรงำนที่ปฏิบัติได้	 ตลอดจนกำรอบรมปลูกฝังจิตส�ำนึกของ 
ผู้บริหำรและพนักงำนเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น	และกำร
ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
	 ในปัจจุบัน	 บริษัทส่งเสริมโครงกำร/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนำ
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่องตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำน	ISO	9001	เพื่อ
พฒันำบคุลำกรด้ำนควำมรูค้วำมสำมำรถ	และบรษิทัได้ว่ำจ้ำงบรษิทั	
นทลิน	 จ�ำกัด	 ดูแลจัดกำรเรื่องกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้

สอดคล้องตำมนโยบำยทรัพยำกรบุคคลและกำรพัฒนำบุคลำกร	
ตลอดจนกำรวำงแผนกำรฝึกอบรมประจ�ำปีให้กับพนักงำนของกลุ่ม
บริษัท
	 บรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยทรพัยำกรบคุคลและกำรพัฒนำบคุลำกร	
เพื่อให้พนักงำนมีควำมพร้อมในกำรท�ำงำนและมีพัฒนำกำรทักษะ
ควำมรู้ที่ยกระดับไปสู่มำตรฐำนสำกลตำมพันธกิจขององค์กร	 ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวดที่	3	บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย	(พนักงำน)	ตำม
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคู่ค้า 
	 ในกำรด�ำเนินกำรคัดเลือกและประเมินคู่ค้ำ	 บริษัท	 ได้มีกำร
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกคู ่ค ้ำที่ มีประสิทธิภำพใน
กระบวนกำรจัดซ้ือ	 จัดจ้ำงอย่ำงชัดเจน	 ประกอบด้วยคู่ค้ำในด้ำน
ธุรกิจจัดซ้ือน�้ำมันเพื่อจ�ำหน่ำย	 ด้วยพื้นฐำนของคุณภำพของ
สนิค้ำ,ควำมครบถ้วนถกูต้องของกำรส่งมอบสนิค้ำ	รวมถงึกำรเปรยีบ
เทยีบรำคำ	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท	ในส่วนของธรุกจิด้ำนกำร
จัดหำวัสดุสิ้นเปลือง	 และกำรให้บริกำรด้ำนจัดเตรียมอำหำร	 ท�ำ 
ควำมสะอำดและซักรีด	 ได้มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ตำมมำตรฐำน	
GMP,	 HACCP,	 สุขลักษณะของกำรบริกำร	 และกระบวนกำร 
ให้บริกำรที่ตระหนักถึงควำมปลอดภัยด้ำนอำชีวอนำมัย	 และ 
สิ่งแวดล้อม,	เป็นต้น	
	 ส่วนหลักกำรพิจำรณำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง	 บริษัท	 จะพิจำรณำ
ด้ำนคณุภำพ	ด้ำนปรมิำณและจ�ำนวน	ด้ำนเวลำ	ด้ำนรำคำทีย่ติุธรรม
เหมำะสม	ด้ำนสถำนที่กำรจัดส่ง	ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือของแหล่งขำย	
และด้ำนบรกิำรทีน่่ำเชือ่ถอื	เป็นหลกักำรพจิำรณำคดัเลอืกผูข้ำยหรอื
ผู้รับจ้ำง	 ก่อนท่ีจะน�ำมำจัดท�ำเป็นรำยชื่อผู้ขำยและผู้ให้บริกำร	
(Vendor	 List)	 เพื่อให้ได้คู่ค้ำท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและเหมำะสมกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมำกที่สุด
	 หลังจำกกำรได้รับสินค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำ	 บริษัท	 จะท�ำ 
กำรประเมินคู่ค้ำในด้ำนคุณภำพของสินค้ำและกำรบริกำร	 รวมถึง 
มีกำรรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อรับทรำบผลของกำรปฎิบัติงำน 
ดงักล่ำวอย่ำงต่อเนือ่ง	เพ่ือสร้ำงควำมพงึพอใจต่อลกูค้ำ	รวมถงึพฒันำ
ควำมสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอคูค้่ำในกำรยกระดบัประสทิธผิลในกำรด�ำเนนิกำร
ร่วมกันบนหลักธรรมำภิบำล	 ที่บริษัทจะพึงปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	
ซึ่งด�ำเนินกำรเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของระบบกำรจัดกำรคุณภำพ	
ISO	และนโยบำยของบรษิทั	เป็นสำระส�ำคญั	และสอดคล้องกบัหมวด
ที	่3	บทบำทผูม้ส่ีวนได้เสยี	(คูค้่ำ)	ตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกิจกำร
มำตรฐำนกำรจัดส่งสินค้ำและกำรให้บริกำร
	 บริษัท	 มุ่งเน้นกำรจัดส่งน�้ำมันให้เป็นไปตำมนโยบำยควบคุม 
กำรจดัส่งสนิค้ำทีก่�ำหนดไว้	ตัง้แต่มกีำรคดัเลอืกในกำรจดัจ้ำงผูข้นส่ง
ที่ได้รับมำตรฐำนด้ำนตัวเรือและบุคคลำกรที่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด
ทำงกฎหมำย	โดยยึดถือข้อบังคับตำมกฎหมำย	เช่น	พระรำชบัญญัติ
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กำรเดินเรือในน่ำนน�้ำไทยว่ำด้วยเรื่องกำรควบคุมมลพิษทำงทะเล	มี
แผนปฎิบัติกำรรับ	-	ส่ง	สินค้ำ	(Loading	–	Discharge	Cargo	Plan)
เพื่อเตรียมควำมพร้อมทุกครั้งที่ด�ำเนินกำรขนส่งน�้ำมัน
	 รวมถึงในกระบวนกำรกำรจัดส่งน�้ำมัน	 มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่
ควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมัน	 (Inspector)	 ก�ำกับดูแลกำรจัดส่งตั้งแต่
ต้นทำงจนถงึสถำนทีจ่ดัส่งน�ำ้มนัปลำยทำงและควบคมุกำรปฎบิตังิำน
ของผู้ขนส่งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ถูกต้องในด้ำนควำมปลอดภัย
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 หำกเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฎิบัติตำม
มำตรฐำนสำกล	เช่น	แผนฉุกเฉินส�ำหรับกำรขจัดมลภำวะจำกน�้ำมัน
บนเรือ	(Shipboard	Oil	Pollution	Emergency	Plan	:	SOPEP)	
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ	 อนุสัญญำว่ำด้วยกำรป้องกันมลภำวะจำกเรือ	
(International	Convention	for	the	Prevention	of	Pollution	
from	 Ships	 :	MARPOL)	 และได้ก�ำหนดเป็นคู่มือในกำรปฎิบัติไว้
อย่ำงชัดเจน	 เพื่อให้ลูกค้ำได้ม่ันใจว่ำกำรจัดส่งเป็นไปอย่ำงถูกต้อง
ปลอดภัยและมีคุณภำพตรงตำมที่ลูกค้ำต้องกำร	 ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวดที	่3	บทบำทผูม้ส่ีวนได้เสยี	(ลกูค้ำ)	ตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูล
กิจกำร
	 ทั้งนี้	 บริษัทยังได้รับรำงวัลในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจให้บริกำร
โลจสิตกิส์	จำกกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ	กระทรวงพำณชิย์	ซึง่เกีย่วกบั
ระบบเอกสำรและขัน้ตอนในกำรบรหิำรงำนรบัสนิค้ำต้นทำงจำกคู่ค้ำ	
ตลอดจนกำรขนส่งสินค้ำไปส่งให้แก่ลูกค้ำปลำยทำง
	 ส่วนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดหำอำหำร	
วัตถุดิบ	 และให้บริกำรอื่นๆ	 บริษัทได้เลือกผู้ให้บริกำรที่มำตรฐำน
สำกลในกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร	 โดยค�ำนึงถึงด้ำนควำมปลอดภัย
และสุขลักษณะอนำมัยเป็นส�ำคัญ	 ซึ่งในกำรเตรียมอำหำร	 จะใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภำพสูงและถูกต้องตำมหลักอนำมัยที่ผ่ำนกำรรับรอง
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	และมีกำรควบคุมตั้งแต่
กำรจดัซือ้วตัถดุบิจนถงึขัน้ตอนของกำรปรงุอำหำร	เพือ่บรกิำรลูกค้ำ
ให้เกิอควำมพึงพอใจสูงสุด	
	 บริษัทได้รับรำงวัล	SSHE	Performance	Excellence	ปี	2556	
และปี	 2559	 จำกบริษัท	 ปตท.	 ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	 ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนกำรจัดเตรียม
อำหำร	วตัถดุบิ	และให้บรกิำรอืน่ๆ	ซึง่ไม่ปรำกฏพบอบุตัเิหตุจำกกำร
ท�ำงำน	 และสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตอบสนองต่อด้ำนควำมปลอดภัย	
มั่นคง	อำชีวอนำมัย	และสิ่งแวดล้อมที่ลูกค้ำ	(ปตท.สผ.)	ได้ก�ำหนด
ไว้
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทได้ยึดมั่นกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 และบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล	 โดย
ตระหนักถึงกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อมเป็นส�ำคญั	จงึได้ก�ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม	 	 เพื่อส่งเสริมให้กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำน
บริษัทได้รับทรำบเกี่ยวกับ	นโยบำยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	กำร
ด�ำเนนิธรุกิจอย่ำงเป็นธรรม	ตลอดจนกำรมส่ีวนรวมพฒันำชุมชน	และ

ส่งเสริมกำรศึกษำ	และค�ำถึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม
ต่ำงๆ	ขององค์กร	สร้ำงวฒันธรรมองค์กรให้มจีติส�ำนกึในกำรอนรุกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละรักษำสิง่แวดล้อม	ให้คงอยูต่่อไป	เพือ่ให้บรรลุ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้	 และสอดคล้องกับนโยบำย
กำรก�ำกับดูแลกิจกำร	หมวดที่	3	บทบำทผู้มีส่วนได้เสีย	(สังคม)
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
	 ก�ำหนดให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำนของบรษัิทและบรษัิท
ย่อยยึดถือปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน	แบ่งออกเป็น	8	แนว	ปฏิบัติ	
ได้แก่
	 1)	 บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมนโยบำย
คุณภำพ	ยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย	นโยบำย	ข้อก�ำหนด	และคู่มือ
ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
	 2)	 ส ่งเสริมกำรพัฒนำงำนบริกำรให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล	 ยกระดับด้ำนคุณภำพและกำรให้บริกำร	 เพื่อให้เป็น
มำตรฐำนสำกลที่ยอมรับโดยทั่วไป
	 3)	 ส่งเสริมกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพและ	 ขีดควำม
สำมำรถของบุคลำกร	 ให้ตระหนักและเห็นผลกระทบต่อควำมเสี่ยง
ในกำรปฏิบัติงำน	พร้อมทั้งเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกกำรมีส่วนร่วมในกำร
รับผิดชอบต่อสังคม	ด้ำนคุณภำพ	ควำมปลอดภัย	อำชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม	 โดยใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงรู้ค่ำและเกิดประโยชน์
สูงสุด
	 4)	ก�ำหนดให้มกีำรวำงแผน	กำรบรหิำรควำมเส่ียงอย่ำงเป็นระบบ	
เพ่ือควบคุมและป้องกันควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำงๆ	 จัดให้มีแผน
ควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินและสภำวะวิกฤตขององค์กร	และจัด
ให้มีทรัพยำกรให้เหมำะสมและเพียงพอ
	 5)	 ก�ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรขนส่งสินค้ำให้มีมำตรฐำน
ปลอดภยัต่อชวีติและส่ิงแวดล้อม	เพือ่รกัษำคณุภำพและปรมิำณของ
สินค้ำ	และป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 6)	 ส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภำพของบุคลำกร	 โดยมุ่งเน้นให้
บคุลำกรมีควำมเคำรพซึง่กันและกนั	สร้ำงควำมสัมพนัธ์ในกำรท�ำงำน
โดยปรำศจำกกำรข่มขู่คุกคำมด้วยวำจำหรือกำรกระท�ำ	คุมคำมทำง
เพศและกำรเหยียดหยำมเชื้อชำติ	 ศำสนำ	 สีผิวหรือกำรกระท�ำใดๆ	
ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน	
	 7)	 บริษัทฯได้ก�ำหนดใช้มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรมี
ไว้ในครอบครองสำรเสพติดทุกชนิดเพื่อกำรเสพหรือจ�ำหน่ำย 
สำรเสพติดทุกชนิด	 รวมถึงกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถำนที่
ท�ำงำน	 หรือขณะปฏิบัติอยู่ในพื้นที่ท�ำงำน	 หำกผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม
นโยบำยอำจให้พักงำนหรือให้ออกจำกงำนได้ทันที
	 หำกมเีหตุสงสยัว่ำบคุคลใดในองค์กรเสพตดิแอลกอฮอลล์หรอืใช้
สำรเสพติด	 บริษัทฯจะส่งบุคคลนั้นไปพบแพทย์เพื่อตรวจหำ 
สำรเสพตดิ	หำกพบว่ำมสีำรเสพตดิหรอืปรมิำณแอลกอฮอล์ในระดบั
สูงอันขัดต่อกฎหมำย	 บริษัทฯจะพิจำรณำลงโทษทำงวินัยและ 
เลิกจ้ำงได้
	 8)	 ก�ำหนดให้มีกำรเผยแพร่นโยบำยคุณภำพ	 ควำมปลอดภัย	
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อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจต่อบคุลำกร	รวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร	
โดยเปิดช่องทำงรับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
กำรด�ำเนินงำนให้เหมำะสม
นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
	 บริษัทฯ	 ก�ำหนดให้กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือ
ลิขสิทธิ์เป็นนโยบำยส�ำคัญที่	 ซึ่งกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำน 
ทุกคนต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด	 และก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำร
จัดกำรสำรสนเทศ	 ตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์	 ใน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
	 1)	พนักงำนต้องไม่น�ำข้อมูล	และควำมลับของบริษัท	เช่น	ข้อมูล
ที่มำจำกควำมคิด	ควำมรู้เทคนิคต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรงำน	
ทกุกรณใีห้ถือเป็นทรพัย์สนิทำงปัญญำของบรษิทัฯ	ทัง้นีห้้ำมเผยแพร่
โดยมิได้รับอนุญำตจำกบริษัทฯ	 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมำยเป็นลำย
ลักษณ์อักษร
	 2)	พนักงำน	มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรป้องกันและดูแลให้ระบบ
สำรสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ	 อยู่ในควำมครอบครองหรือหน้ำที่ 
รับผิดชอบของตน	 ไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำถึงข้อมูลโดยมิชอบ	
และไม่เปิดเผยสำรสนเทศที่มีควำมส�ำคัญทำงธุรกิจกับผู้ไม่เกี่ยวข้อง
	 3)	 พนักงำน	 ต้องมีวินัยในกำรใช้ระบบสำรสนเทศและอุปกรณ์
สื่อสำรของกลุ่มบริษัทฯ	 ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อกลุ่มบริษัทฯ	
และผู้อื่น	 เช่นใช้เป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศโดย 
มิชอบ	สร้ำงควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน	รบกวนหรือก่อ
ควำมร�ำคำญต่อกำรท�ำงำนของระบบสำรสนเทศ	 รวมทั้งไม่ใช้ใน 
เชิงธุรกิจหรือท�ำผิดกฏมำย
	 4)	พนกังำนต้องไม่ละเมดิสทิธิซ์อฟต์แวร์หรอืทรพัย์สนิทำงปัญญำ
ของผู้อื่น	โดยกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
	 5)	พนกังำนต้องไม่ละเมดิข้อมลูของบริษทัฯ	หรอืข้อมลูส่วนบคุคล
ของผู้อื่น	เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูลเท่ำนั้น
	 6)	 พนักงำนต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนเองไว้เป็นควำมลับ	
รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้ำไปยังเว็บไซต์ท่ีไม่คุ้นเคย	 เว็บไซต์ที่ไม่มี
ระบบป้องกันควำมปลอดภัยของข้อมูล	และอำจจะเป็นอันตรำยต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัทฯ
	 7)	กรณีพนักงำนขออนุญำตให้ผู้ปฏิบัติงำนสมทบ	หรือพนักงำน
ของผู้รับจ้ำงใช้ระบบสำรสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ	พนักงำนผู้ขอต้อง
ควบคุมกำรใช้งำนของผู้ปฏิบัติงำนสมทบ	พนักงำนของผู้จ้ำง	 และ
ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น
	 8)	 หำกพบข้อสงสัยว่ำพนักงำนคนใดใช้งำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรในทำงท่ีไม่เหมำะสม	 หรือมีเหตุอันควร
เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สือ่สำรของกลุม่บริษัทฯ	หน่วยงำนท่ีได้รบัมอบหมำยจะเข้ำตรวจสอบ	
ค้นหำ	ตดิตำม	สอบสวนและควบคมุกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของพนักงำนนั้นๆ

	 9)	 หำกพบว่ำพนักงำนคนใดมีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร	 และผลกำรสอบสวน
อย่ำงเป็นธรรม	ปรำกฏว่ำมคีวำมผดิจรงิ	จะได้รบักำรพิจำรณำลงโทษ
ทำงวินัย	และ/หรือกฏหมำยตำมควำมเหมำะสมแล้วแต่กรณี
	 พนกังำนมหีน้ำทีร่ำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำ	กรณพีบกำรกระท�ำที่
เห็นว่ำเป็นกำรละเมิดลิขสิทธิ์	 หรือกำรกระท�ำที่อำจท�ำให้เกิดข้อ
พิพำทเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บริษัทมุ่งมั่นในกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำร
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน	 โดยยึดหลักธรรมำภิบำล	 	 ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม	 โดยกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง	 รอบคอบ	 ยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุกิจ	 ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	ภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	มีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงภำยในองค์กร	กำรตรวจสอบภำยในทุกกระบวนกำร	เพื่อ
ให้องค์กรมกีำรปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพ	สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้ำ	 ลูกค้ำ	 ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ำย	 รวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม	 และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ	 ตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิง
แวดล้อม	 เพื่อสร้ำงควำมสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ที่จะช่วย

สรุปประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย

พฒันำและน�ำองค์กรไปสูค่วำมยัง่ยนืต่อไปในอนำคต	และสอดคล้อง
ตำมวิสัยทัศน์	พันธกิจของบริษัท
 
กรอบกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนของบริษัท	 มุ่งเน้นควำมรับผิด
ชอบทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียทั้งภำยในและภำยนอก	ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้
ถือหุ้น	นักลงทุน	พนักงำน	 เจ้ำหนี้	 คู่ค้ำ	ลูกค้ำ	ชุมชน	สังคม	หรือ
บุคคลภำยนอกที่มีส่วนได้เสีย	 โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์ประเด็นควำม
เสี่ยงที่ส�ำคัญ	ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน	และน�ำ
มำเป็นกลยทุธ์ในกำรบรหิำรจดักำร	เพือ่ให้บรษิทัได้มส่ีวนร่วมในกำร
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

หัวข้อร�ยง�น ประเด็นสำ�คัญ
ต่อก�รพัฒน�คว�มยั่งยืน

กลยุทธ์ก�รบริห�รจัดก�ร ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสังคม

• รักษาความเป็นเลิศในการดำาเนินงาน 

• การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์

• สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

• กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อ

  ส่ิงแวดล้อม

• สร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์

  สิ่งแวดล้อม

• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ

  ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และ    

  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

• การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า 

  และผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

• นโยบายคุณภาพ

• นโยบายการพัฒนาบุคลากร

• นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

• นโยบายด้านความปลอดภัย       

  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

  และสิ่งแวดล้อม

• นโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี

• จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

• นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

• นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• นโยบายการทำารายการระหว่างกัน

• นโยบายทรัพยากรบุคคลและ

  การพัฒนาบุคลากร

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 

พนักงาน

สถาบันการเงิน

สังคมและชุมชน

สังคมและชุมชน

ลูกค้า คู่ค้า

เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน

สังคมและชุมชน

พนักงาน

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
1.1  รักษาความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน
	 บริษัทประกอบธุรกิจด้ำนกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงมำกว่ำ	
20	 ปี	 มีประสบกำรณ์	 ช่ือเสียง	 และมีบุคลำกรท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ
และรู้จักตลำดกำรซื้อขำยน�้ำมันเช้ือเพลิงเป็นอย่ำงดี	 ท�ำให้บริษัทมี
รำยได้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 จนท�ำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในตลำดกำร
ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่งบริษัทมีคู่ค้ำเป็น 
ผูผ้ลิตและจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเช้ือเพลงิชัน้น�ำของประเทศไทย	จงึสำมำรถ
สนับสนุนกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้ำได้ครบถ้วน	 และ
ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
	 บริษัท	มีคู่ค้ำที่เป็นกลุ่มเรือขนส่งน�้ำมันทำงทะเล	และกลุ่มเรือ
หรือรถขนส่งน�้ำมันอีกหลำยรำยที่มีมำตรฐำนกำรให้บริกำรระดับสูง	
ท�ำให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่ำบริษัทมีศักยภำพในกำรขนส่งให้แก่ลูกค้ำได้
ตรงตำมก�ำหนดเวลำและตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 อีกทั้งผู้
ขนส่งทุกรำยมีกำรท�ำประกันภัยสินค้ำและบุคคลท่ีสำมไว้ครบถ้วน	
และกระบวนกำรขนส่งสินค้ำท่ีมีมำตรฐำน	 ปลอดภัยไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้ำง
							บริษัทได้รับมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพ	ISO	9001	ที่
แสดงถึงควำมน่ำเชื่อถือในกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่กำรสั่งซื้อสินค้ำ	กำร
รับสินค้ำ	 จนถึงขั้นตอนกำรจัดส่งสินค้ำไปให้แก่ลูกค้ำ	 อีกทั้งยังมี
ระบบรักษำควำมปลอดภัยในกำรส่งสินค้ำประเภทน�้ำมันเชื้อเพลิง
ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง	 เพื่อให้ลูกค้ำได้รับสินค้ำท่ีมีคุณภำพ	
และมีควำมถูกต้องครบถ้วน	ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	
						ส่วนด้ำนกำรให้บริกำรจัดหำอำหำร	วัตถุดิบและกำรให้บริกำร
อืน่ๆ	(Supply	Management)	บรษิทัเป็นผูใ้ห้บรกิำรทีม่รีะบบควำม
ปลอดภัย	อำชีวอนำมัย	และสิ่งแวดล้อมที่มีมำตรฐำนสำกล	มีคู่ค้ำที่
มีศักยภำพ	 และมีทรัพยำกรบุคคลท่ีเพียงพอต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำ	
จนท�ำให้บริษัทได้รับรำงวัลด้ำนควำมปลอดภัย	มั่นคง	อำชีวอนำมัย	
และสิ่งแวดล้อมของบริษัท	 ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	ทัง้ในปี	2556	และปี	2559	ซึง่เป็นสิง่ทีย่นืยนัในควำมส�ำเรจ็ 
ของบริษัท
	 จำกกำรด�ำเนินธุรกิจหลักท้ังหมด	 ท�ำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือ	มีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	
มรีะบบเอกสำรและระบบปฏบิตักิำรทีด่ใีนระดบัสำกล	และมคีูค้่ำทีม่ี
มำตรฐำน	ส่งมอบสนิค้ำทีม่คีณุภำพ	ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ	
จำกสิ่งที่กล่ำวมำข้ำงต้น	 ส่งผลให้องค์กรมีกำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจ
อย่ำงต่อเนื่อง	และท�ำให้มีจ�ำนวนลูกค้ำเพิ่มขึ้นทุกปี	
	 ทั้งนี้	บริษัทมีนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยเน้นกำร
ปฏิบัติงำนที่ปรำศจำกกำรทุจริตในทุกขั้นตอน	ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร
จนถึงระดับพนักงำน	ส่งผลให้บริษัทสำมำรถจัดเก็บรำยได้ครบถ้วน	
บริษัท	 ยังมีพันธกิจที่ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ	 ซึ่งจะสร้ำงผล
ก�ำไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นในอนำคตและลดควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบ
ธุรกิจหลัก	 	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กร	 และส่งคืน 
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	

1.2  ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
	 ในช่วงปลำยปี	2557	จนถงึปี	2559	บรษัิทอยูใ่นกลุม่อตุสำหกรรม
ด้ำนปิโตรเลยีม	ปิโตรเคม	ีซึง่ประสบปัญหำ	สภำวะรำคำน�ำ้มนัดบิใน
ตลำดปรับตัวลดลงอย่ำงมำก	ส่งผลให้รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจ
ด้ำนกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงได้รับผลกระทบโดยตรง	 จำกรำคำ
น�้ำมันที่ผันผวน	 ท�ำให้ผู้บริหำรต้องมีกำรปรับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง	 และลด 
ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจหลักขององค์กร	 โดยกำรขยำยกำร
ลงทุนไปยังธุรกิจอื่น	 ทั้งที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก	 เช่น	
ธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท	 ที่ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์	 และในป ี
2560	 บริษัทได้เข้ำท�ำธุรกิจด้ำนพลังงำนทดแทน	 เช่น	 โครงกำร
พลังงำนไฟฟ้ำแสงอำทิตย์	 (Solar	 Rooftop)	 ที่ผลิตและจ�ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำนครหลวงและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค	ซึง่จะสร้ำง
ศักยภำพด้ำนกำรเติบโตและเพิ่มเสถียรภำพทำงรำยได้และก�ำไรให้
กับองค์กรในระยะยำว
1.3  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
	 บริษัทขยำยกำรลงทุนในธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน
บรษิทั	แพน	โอเรยีนท์	เอน็เนอร์ยี	่(สยำม)	ลมิเิตด็	(“POES”)	ซึง่ได้รบั
สัมปทำนกำรส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่พื้นที่อ�ำเภอก�ำแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม	 ซ่ึง	 POES	 ได้เข้ำไปท�ำกิจกรรมเพ่ือสังคมให้แก่
ชมุชนและสงัคมในพืน้ทีบ่รเิวณทีไ่ด้รบัสมัปทำน	เช่น	บรจิำคอปุกรณ์ 
กำรเรยีน	กฬีำ	ให้แก่โรงเรยีนและหน่วยงำนต่ำงๆ	ทัง้ในพืน้ท่ีจงัหวดั
นครปฐมและจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีและบรษิทั	นครชยัปรำกำร	เคมภีณัฑ์	
จ�ำกัด	(ปัจจุบันชื่อนิติบุคคล	“บริษัท	ซีออยล์	ปิโตรเคมีคอล	จ�ำกัด”)	
ประกอบธรุกิจโรงแยกคอนเดนเสท	ซึง่จดัตัง้อยูใ่นนคิมอตุสำหกรรม
อมตะนคร	อ�ำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	กลุ่มบริษัทมีแผนงำนที่
จะเข้ำไปสนบัสนนุส่งเสรมิกำรพฒันำชมุชนและสงัคมในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชลบุรี	เช่น	กำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่เด็กนักเรียนที่ขำดแคลนทุน
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	
1.4  พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นน�า
	 บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำควำมรู ้	 ควำม
สำมำรถ	และศกัยภำพของบคุลำกรในองค์กรทกุระดบั	โดยได้ก�ำหนด
นโยบำยทรพัยำกรบคุคลและกำรพฒันำบคุลำกร		ได้แก่		กำรพฒันำ
ทักษะที่จ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน	 กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ	 กำรจัดท�ำ
แผนกำรฝึกอบรม	กำรสอนงำน	กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ	
	 ส่งเสริมให้พนักงำนแสดงควำมเห็น	 หรือเสนอแนวทำงกำร
พัฒนำองค์กรร่วมกับบริษัทได้	 ซ่ึงเปิดกล่องรับควำมคิดเห็น	 ข้อ
เสนอแนะ	และข้อร้องเรียนไว้ภำยในบริษัท	และผลักดันให้พนักงำน
น�ำทักษะ	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถมำปรับใช้ในกำรท�ำงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
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2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทมีกำรคัดเลือกในกำรจัดจ้ำงผู ้ขนส่งทำงทะเลที่ได้รับ
มำตรฐำนด้ำนตัวเรือและบุคลำกรท่ีเป็นไปตำมข้อก�ำหนดทำง
กฎหมำย	และยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด	และมีระบบ
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัย	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่ง 
ผู้ขนส่งของบริษัทจะมีแผนปฎิบัติกำรรับส่งสินค้ำประเภทน�้ำมัน 
เชื้อเพลิงทำงทะเล	 ส�ำหรับเตรียมควำมพร้อมทุกครั้งที่ด�ำเนินกำร
ขนส่งน�้ำมัน	 โดยยึดหลักกฎหมำยแห่งพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ
ในน่ำนน�้ำไทยว่ำด้วยเรื่องกำรควบคุมมลพิษทำงทะเล	อีกทั้ง	บริษัท
มีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมัน	 (Inspector)	 ก�ำกับดูแลกำร
จัดส่งตั้งแต่ต้นทำงจนถึงสถำนที่จัดส่งน�้ำมันปลำยทำงและควบคุม 
กำรปฎิบัติงำนของผู้ขนส่งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ถูกต้องในด้ำน
ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 หำกเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธี
ปฎบิติัตำมมำตรฐำนสำกล	เช่น	กรณมีนี�ำ้มนัรัว่ไหลระหว่ำงกำรรบัส่ง
น�ำ้มนัทำงทะเล	ผูข้นส่งจะมกีำรล้อมทุน่ลอยน�ำ้	(Boom	Oil)	ป้องกนั
น�ำ้มนัทีร่ัว่ไหลในระดบัหนึง่	และมกีำรขจดัครำบน�ำ้มนับนท้องทะเล
ให้หมดสิน้ได้	จนสำมำรถท�ำให้เกดิควำมมัน่ใจได้ว่ำจะไม่มมีลพษิออก
ไปสู่สิ่งแวดล้อมเป็นแน่แท้	
2.2 การสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทได้ส่งเสริมให้ภำยในองค์กรมีกำรอบรมเกี่ยวกับนโยบำย 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ตั้งแต่กำรปฐมนิเทศ
กรรมกำรและพนักงำนใหม่ที่เข้ำมำภำยในองค์กร	 และมีกำร
ปลูกฝังให้ผู ้บริหำรและพนักงำนมีจิตส�ำนึกที่ดีต ่อกำรอนุรักษ์
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละรักษำสิง่แวดล้อมทุกระบบนเิวศ	ในผู้บรหิำร
และพนกังำนภำยในองค์กรมกีจิกรรมปรบัปรงุคณุภำพอย่ำงต่อเนือ่ง
จ�ำนวนหลำยกิจกำรที่ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม	 เช่น	 กิจกรรมกำรท�ำลำยน�้ำมันตัวอย่ำงและขวด 
บรรจุภัณฑ์	 กิจกรรมประหยัดพลังงำน	 กิจกรรมลดกำรใช้กระดำษ	
เป็นต้น	ซึง่จำกกิจกรรมกำรท�ำลำยน�ำ้มนัตัวอย่ำงและขวดบรรจภุณัฑ์		
บริษัทได้จัดท�ำเป็นวิธีปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรก�ำจัดน�้ำมันอย่ำงเป็น
ระบบและคัดเลือกผู้ก�ำจัดน�้ำมันท่ีมีมำตรฐำนระดับสูง	 เพื่อป้องกัน
น�้ำมันกลับมำสร้ำงมลภำวะสู่สิ่งแวดล้อม	ส่วนขวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
พลำสติกจะน�ำไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตำมหลักมำตรฐำน
อุตสำหกรรม	 และไม่เป็นกำรเพิ่มปริมำณขยะกลับมำท�ำลำย 
สิ่งแวดล้อม	 ซึ่งทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนหรือของบริษัทจะ
ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ	
	 บริษัทลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์	 (Solar	
Rooftop)	 ที่ติดตั้งบนหลังคำของโรงงำน	 โกดังขำยสินค้ำ	 หรือชั้น
ดำดฟ้ำอำคำร	 ซึ่งเป็นกิจกำรท่ีไม่ท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและ
สร้ำงมลภำวะให้แก่สังคม	 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 อีกท้ังแผงโซล่ำร ์
ที่ติดตั้งบนโรงงำน	 โกดัง	 หรืออำคำรจะช่วยลดควำมร้อนจำก 
แสงอำทิตย์ที่ส่องกระทบบนวัตถุโดยตรง	จึงท�ำให้ลดกำรใช้พลังงำน
จ�ำพวกเครื่องปรับอำกำศหรือพัดลมระบำยอำกำศได้เป็นอย่ำงด ี

เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีควำมยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่อไป
3. การพัตนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม
3.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
						บริษัทมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรม	
ด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด	 ไม่กระท�ำกำรใดๆ	 อัน
เป็นกำรส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุให้มกีำรปฏิบตัทิีผิ่ดกฎหมำยหรอืหลกี
เลีย่งกฎหมำย	ไม่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรทีม่ลีกัษณะเป็นกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์	 	 และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นทุก 
รูปแบบ	 จึงได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยต่ำงๆ	 เพื่อเป็นกรอบแนวทำง
ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม	 เช่น	 นโยบำยควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์	 	 นโยบำยแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 นโยบำยต่อ
ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บริษัทได้เปิดช่องทำงให้ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 คู่ค้ำ	 ลูกค้ำ	 ชุมชน	
พนกังำน	หรือผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ำยสำมำรถแสดงควำมคิดเหน็	เสนอ
แนะ	ตลอดจนกำรร้องเรยีน	และกำรแจ้งเบำะแสกำรทจุรติคอร์รปัช่ัน 
ของคณะกรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนบริษัท	 ไว้หลำกหลำย 
ช่องทำง	เช่น	ทำงโทรศัพท์	ทำงไปรษณีย์	ทำงอีเมล์	หรือทำงเว็บไซต์	
เป็นต้น	ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น	บริษัทมีมำตรกำร
รักษำควำมลับของผู้ร้องเรียน	 และมีกระบวนกำรน�ำข้อร้องเรียน 
ดงักล่ำวเสนอต่อประธำนกรรมกำรบรษัิท	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 โดยจะพิจำรณำ	 ไต่สวน	
ออกมำตรกำรลงโทษทำงวินัยหรือทำงกฎหมำยต่อบุคคลที่ทุจริต
หรือกระท�ำควำมผิดต่อไป	 และจะแจ้งกลับผลกำรพิจำรณำหรือ
รำยงำนควำมคบืหน้ำให้แก่ผูร้้องเรยีนได้รบัทรำบจนกระทัง่เสรจ็สิน้
กระบวน	ซึง่มำตรกำรกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นกลไกหนึง่	ทีจ่ะ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับองค์กรในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส	 
เป็นธรรม	และตรวจสอบได้
3.2  การเคารพสทิธมินษุยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับด้ำนแรงงำน	 และกำรส่งเสริมให้
มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบทุกกระบวนกำร	 เพื่อ
น�ำไปสู่กำรขับเคลื่อนองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด	 ให้ควำม
ส�ำคัญและส่งเสรมิกำรพฒันำควำมรู	้ควำมสำมำรถของพนกังำน	กำร
จัดสวัสดิกำรและผลตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่พนักงำน	
และสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงำน	ทั้งนี้	บริษัทได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยคุณภำพ	
ควำมปลอดภัย	 อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อม	 เพื่อให้มีระบบกำร
ท�ำงำนทีมุ่ง่เน้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนทีท่�ำงำน	และ
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม	
	 ทั้งนี้	 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีกำรจัดท�ำรำยงำนสถิติกำรเกิด
อบุตัเิหตจุำกกำรท�ำงำน	ประจ�ำปี	2561	ซึง่รำยงำนไม่ปรำกฏกำรเกดิ
อบุตัเิหตจุำกกำรท�ำงำนภำยในองค์กร	จนเป็นเหตทุีต้่องปฐมพยำบำล	
(First	aid	case)	หรอืเข้ำรบักำรรกัษำฉกุเฉนิ	(Medical	treatment	
case)	หรือเกิดกำรหยุดชะงักกำรท�ำงำน	 (Lost	work	day	case)	 

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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ดงันัน้	บรษัิทจงึไม่มกีำรเกดิอุบตัเิหตุจำกกำรท�ำงำน	(Zero	Incident)
บริษัทได้ให้สวัสดิกำรแก่พนักงำนและครอบครัว	เช่น	ประกันสังคม	
กองทุนเงินทดแทนและสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงำน	
กำรมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรของพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดี	 ซึ่ง
เป็นกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำให้แก่เยำวชน	กำรให้สิทธิพนักงำน
ท�ำประกันสุขภำพให้แก่สำมี/ภริยำและบุตรของพนักงำนในอัตรำ
เบี้ยประกันกลุ่ม	 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มควำมคุ้มครองด้ำนสุขภำพให้กับ
ครอบครัวพนักงำนและลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้กับพนักงำนบริษัทอีก
ทำงหนึ่ง	 และยังมีสวัสดิกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีให้แก่พนักงำน 
ทกุคน	นโยบำยควบคมุชัว่โมงกำรท�ำงำนและกำรพักผ่อน	เพือ่ป้องกนั
ควำมเหนื่อยล้ำของพนักงำนและป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน	
อีกทั้งมีนโยบำยว่ำด้วยกำรข่มขู่	คุกคำมในสถำนที่ท�ำงำน	เพื่อสร้ำง
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนและพนกังำนให้มคีวำมเคำรพซึง่กนัและ
กัน	อันเป็นหลักกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน	
	 ในปี	2561	บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพที่ดีในองค์กรซึ่ง
เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง	(CQI)	ที่สนับสนุน
ให้ผู้บรหิำร	พนกังำน	คูค้่ำ	และลกูค้ำได้มกีจิกรรมกีฬำหรอืออกก�ำลงั
กำยร่วมกนั	เพือ่สร้ำงสขุภำพทัง้ทำงกำยและจติใจ	และเป็นกำรสำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรกับคู่ค้ำและลูกค้ำ	บริษัทจึงได้กิจกรรม
กำรออกก�ำลังกำยเป็นสวัสดิกำรด้ำนสุขภำพให้แก่พนักงำนภำยใน
องค์กร
	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐำน	 ส่งเสริมกำร
เคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ	 ส่งเสริมควำม
เสมอภำค	ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น		เคำรพสิทธิในกำรแสดงควำมคิด
เห็นของพนักงำน	 ครอบคลุมถึงกำรมีอิสระในกำรให้ควำมเห็นโดย
ปรำศจำกกำรแทรกแซง	 จัดให้มีช่องทำงสื่อสำรเพ่ือรับฟังควำมคิด
เห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเสรี
3.3  ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
	 บริษัทมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ		ตลอดจนกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับลูกค้ำ	 บริษัท
ก�ำหนดนโยบำยควบคุมสินค้ำสูญหำย	 และกำรขนส่ง	 เพื่อควบคุม
คุณภำพ	 ปริมำณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่ำงกำรขนส่ง	 และ
รักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรเป็นส�ำคัญ	 	 เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำม 
พึงพอใจสูงสุด		
	 บริษัทได้เพิ่มมำตรฐำนควบคุมกำรจัดส่งสินค้ำทำงเรือและ
ทำงรถเพิ่มเติม	 มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมัน	 
(Inspector)	 ควบคุมก�ำกับดูแลกำรจัดส่งน�้ำมันตั้งแต่คลังต้นทำง
จนถงึสถำนทีจ่ดัส่งน�ำ้มนั	เพือ่ให้ลกูค้ำมัน่ใจได้ว่ำได้รบัน�ำ้มนัทีถ่กูต้อง
ครบถ้วน	และมีคุณภำพตรงตำมที่ต้องกำร	อันเป็นควำมรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค	 ตำมหลักกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม	 
ซึ่งบริษัทได้รับรำงวัล	Best	Practice	ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจให้บริกำรโลจิสติกส์	 จำกกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ	 กระทรวงพำณิชย์	 โดยบริษัทด�ำเนินกำรจัดส่งภำยใต ้
ควำมปลอดภัยและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรขนส่งน�้ำมัน	

ส�ำหรบักำรให้บรกิำรด้ำน	Catering	and	Service	บรษิทัมกีำรบรกิำร
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	และควำมประสงค์ของลูกค้ำ	ทั้งในด้ำน
คุณภำพ	ควำมสะอำด	อำชีวอนำมัย	ควำมปลอดภัย	รวมไปถึงควำม
ซื่อสัตย์ในกำรให้บริกำร	 ตำมนโยบำยคุณภำพ	 และนโยบำยควำม
ปลอดภัย	 อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมของบริษัท	 ส่งผลให้บริษัท 
ได้รับกำรยอมรับและควำมเชื่อม่ันจำกลูกค้ำ	 และได้รับรำงวัลใน 
ด้ำนควำมปลอดภัย	มั่นคง	อำชีวอนำมัย	และสิ่งแวดล้อมจำกลูกค้ำ
ด้วยเช่นกัน	ในปี	2561	บริษัทให้บริกำรด้ำน	Catering	ให้แก่ลูกค้ำ
สองรำย	โดยมีชั่วโมงกำรให้บริกำรสูงสุดถึง	68,400	ชั่วโมง	(Man-
hour)	ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	(Zero	Incident)	ทั้งอุบัติเหตุในกำร
ท�ำงำน	 เหตุกำรเจ็บป่วย	หรืออำหำรเป็นพิษที่เกิดขึ้นแก่พนักงำนที่
ให้บริกำรหรือบุคลำกรของลูกค้ำ

	 บริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ	 จึงได้ก�ำหนดให้มี
กำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำปีละ	2	ครั้ง	ซึ่งประเมิน	3	ด้ำน	
คือ	ระบบกำรสั่งซื้อสินค้ำ	มำตรฐำนกำรจัดส่งสินค้ำ	และมำตรฐำน
ระบบเอกสำร	โดยค�ำนึงถึงอัตรำกำรตอบรับแบบประเมินจำกลูกค้ำ
เป็นส�ำคัญในกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำตำมตำรำงท่ีน�ำ
เสนอ	 ซึ่งผลกำรประเมินที่ได้รับบริษัทจะน�ำมำด�ำเนินกำรพัฒนำ
ปรบัปรงุระบบกำรท�ำงำนให้ดยีิง่ข้ึน	ภำยใต้ระบบกำรจดักำรคณุภำพ	
ISO	9001	ทั้งนี้บริษัท	ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด	ซึ่งค�ำนึง
ถึงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรเป็นส�ำคัญ	 ทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรข้อ
ร้องเรยีนและน�ำไปปรบัปรงุพฒันำให้มผีลสอดคล้องกับนโยบำยของ
บริษัทเช่นกัน

หัวข้อประเมิน ปี 2561

การตอบรับประเมินจากลูกค้า   100.00%

ระบบการสั่งซื้อสินค้า   93.29%

มาตรฐานการจัดส่งสินค้า   90.52%

มาตรฐานระบบเอกสาร   94.12%

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ   92.64%

คว�มพึงพอใจปี 2561   91.82%

รายงานประจำาปี 2561 
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3.4  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	 กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจะยึดกำรปฎิบัติตำมพันธกิจเป็น
ส�ำคัญ	 ในด้ำนกำรส่งเสริมนโยบำยรักษำสิ่งแวดล้อมและมีควำม 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ได้ก�ำหนดเป็นวิสัยทัศน์และ
พันธกิจในปี	 2560	 บริษัทตระหนักถึงกำรให้ควำมส�ำคัญด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และชุมชน	 ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร	
พนักงำนหรือบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร	 เพ่ือด�ำเนิน
กิจกรรมและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในด้ำนดังกล่ำว	 เพื่อให้เกิดควำม
สอดคล้องกบันโยบำยคณุภำพและนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงปลูกฝังกำรส่งเสริมให้มีควำมใส่ใจต่อสังคม	
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่เสมอ		
	 เน่ืองด้วยบริษัทท�ำธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มันเช้ือเพลงิ	และธรุกิจให้
บริกำรในกำรจัดหำอำหำร	วัตถุดิบ	และให้บริกำรอื่นๆ	ให้แก่ลูกค้ำ
ทำงทะเลเป็นส่วนใหญ่	 บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	เพือ่ดแูลรกัษำทรพัยำกรทำงทะเล	
และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับสังคมต่อไป	โดยด�ำเนินกำรตำมนโยบำย
แนวปฏบิตัใินกำรด�ำเนนิธรุกจิ	ซึง่ผูบ้รหิำรจะไม่กระท�ำกำรใดๆ	ทีก่่อ
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม	 พร้อม
สนบัสนนุให้มกีำรจดักิจกรรมเพือ่สร้ำงสรรค์สงัคม	และปลกูจติส�ำนกึ
ให้พนักงำนทุกระดับมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม	
	 บริษัทมีนโยบำยแนวทำงปฏิบัติของผู ้บริหำรต่อสังคมโดย 
ส่วนรวมที่ก�ำหนดให้ผู้บริหำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 และกฎระเบียบ 
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ	และธรุกจิ
ให้บรกิำรทำงบกทำงทะเล	และไม่กระท�ำกำรใดๆ	อนัเป็นกำรส่งเสรมิ
หรอืสนบัสนนุให้มกีำรปฏบิตัผิดิต่อกฎหมำยหรอืหลกีเลีย่งกฎหมำย	
อันเป็นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และถือว่ำเป็น 
สิ่งส�ำคัญที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
	 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	 แบ่งออก
เป็น	 2	 ส่วนหลัก	 คือ	 ส่วนควำมรับผิดชอบในกระบวนกำร	 (CSR-
in-process)	 ซึ่งบริษัทได้มีระบบกำรจัดกำรคุณภำพก�ำหนดไว้ตำม
นโยบำยคุณภำพ	และกิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR-after-process)	ซึ่ง
บริษัทมีกำรจัดตั้งคณะท�ำงำนกิจกรรมเพื่อสังคม	 เพื่อด�ำเนินงำน 
ด้ำนกิจกรรมที่คืนประโยชน์กลับสู่สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และชุมชน	 
โดยคณะท�ำงำนได้มีกำรประชุมและเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมด้ำน
กำรศึกษำให้แก่เยำวชน	 และด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ทำงทะเลเป็นหลกั	เช่น	กำรมอบทนุกำรศกึษำให้แก่เดก็และเยำวชน
ที่ขำดแคลนทุนกำรศึกษำ	 กำรเก็บขยะริมชำยหำดบริเวณชุมชน 
ริมทะเล	กำรปล่อยพันธ์สัตว์น�้ำคืนสู่ทะเล	เป็นต้น	กิจกรรมทั้งหมด
สอดคล้องกบันโยบำยด้ำนกำรสนบัสนนุเรือ่งกำรศกึษำและกำรรกัษำ
ธรรมชำติ	 อีกท้ังบริษัทเล็งเห็นกำรปลูกจิตส�ำนึกเรื่องกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลท่ีต้องท�ำร่วมกับกำรพัฒนำชุมชน 
ริมทะเล	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยำวชนในชุมชนริมทะเลหรือ 
ส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำรู้จักดูแลรักษำทรัพยำกรทำงทะเลและ
ระบบนิเวศธรรมชำติให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป

	 บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับแนวทำงปฏิบัติกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยมีนโยบำยในกำร
ก�ำหนดกำรปฏิบัติเพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	
สังคมและส่ิงแวดล้อม	 ซึ่งบริษัทได้จัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนในป	ี
2561	 โดยจัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนขององค์กรให้มีเน้ือหำและรำย
ละเอียดสอดคล้องใกล้เคียงกับข้อก�ำหนดตำมแนวกรอบขององค์กร
แห่งควำมริเริ่มว่ำด้วยกำรรำยงำนสำกล	 (Global	 Reporting	 Ini-
tiative:	GRI)
	 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อก�ำหนด
กรอบแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนและก�ำหนดให้
กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนบริษัทปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน	
แบ่งออกเป็น	6	แนวปฏิบัติ	 ได้แก่	 1)	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 2)	
กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม	 3)	 กำรเคำรพสิทธิมนุษย
ชน/กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม	4)	กำรมีส่วนร่วมพัฒนำ
ชมุชนและกำรส่งเสรมิกำรศึกษำ	5)	กำรดูแลอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	และ	
6)	 ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ	 คู่แข่ง	 คู่ค้ำ	 เจ้ำหนี้	 ซึ่งสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์	และพันธกิจ
	 โดยมีคณะท�ำงำนกิจกรรมเพื่อสังคมเพ่ือเป็นหน่วยงำนที ่
รบัผิดชอบ	และก�ำกบัดแูลงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยควำมรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 บริษัทได้วิเครำะห์และเชื่อมโยงผู้มีส่วน
ได้เสียในกระบวนกำรธุรกิจของบริษัท	 อำทิ	 กำรจัดส่งสินค้ำ	 กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง	 กำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ	 และประเมินควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นตอน	พร้อมทั้งหำ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่ำย	
	 นโยบำยแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 (Business	 Code	 of	
Conduct)	เป็นมำตรฐำนที่ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดีของกรรมกำร	
ผู้บริหำร	 และพนักงำนในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบจริยธรรม	
คุณธรรม	 และควำมซ่ือสัตย์	 โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีและ 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเสมอและเป็นธรรม	 สรุป
รำยละเอียดที่ส�ำคัญ	ดังนี้
	 -	 มุ่งเน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 
เป็นธรรม	 และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น	 และไม่
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ด�ำเนินกำรใดๆ	 ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท	 (สอดคล้อง
กับกำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม)
	 -	 ด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด	 และไม่กระท�ำกำรใดๆ	 
อันเป็นกำรส่งเสริมหรือสนันสนุนให้มีกำรปฏิบัติท่ีผิดกฎหมำยหรือ
หลีกเลี่ยงต่อกฎหมำย	 รวมถึงกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	 และ
เปิดช่องทำงให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสเก่ียวกับกำรกระท�ำผิด
กฎหมำยของกรรมกำร	ผูบ้รหิำรและพนกังำน	(สอดคล้องกบักำรต่อ
ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น)
	 -	กรรมกำร	ผูบ้รหิำรและพนกังำน	ไม่เรยีก	รบั	หรอืยอมว่ำจะรบั 
รวมทั้งไม่ให้	 หรือว่ำจะให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต	 หรือมิใช่ใน
ทำงธรรมเนียมกำรค้ำกับคู่ค้ำ	และ/หรือ	เจ้ำหนี้	และให้ข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทที่ถูกต้อง	 และตรงกับข้อเท็จจริงเสมอ	 (สอดคล้องกับกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น)
	 -	 กำรให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนษุย์ของพนกังำน	และหลกีเลีย่งกระท�ำใดๆทีไ่ม่เป็นธรรม	
และอำจคุกคำมและสร้ำงควำมกดดันต่อสภำพจิตใจของพนักงำน	
(สอดคล้องกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)
	 -	กำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนตำมกฎหมำยแรงงำนและข้อบงัคับต่ำงๆ	
โดยจัดให้มีสวัสดิกำรและผลตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรม	 
รวมถึงกำรให้ควำมส�ำคัญและส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู ้	 ควำม
สำมำรถของพนักงำนอย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม	 (สอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม)
	 -	 จัดให้มีบริกำรท่ีมีคุณภำพและรักษำมำตรฐำนคุณภำพของ
ผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวชิำชพี	พร้อมทัง้ปฏบิตัติำมเงือ่นไข	
ค�ำมั่น	 หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้ำหรือประชำชนโดยเคร่งครัด	
(สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
	 - 	 ไม ่กระท�ำกำรใดๆ	 ที่ อำจก ่อ เ กิดควำมเสียหำยต ่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 และปลูกฝังจิตส�ำนึกให  ้
พนักงำนทุกระดับมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงจริงจัง	 และ
สม�่ำเสมอ	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงสรรค์
สังคม	 รวมถึงกำรคืนก�ำไรให้แก่สังคม	 (สอดคล้องกับกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อม	/	กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม)

กระบวนการจัดท�ารายงาน
	 บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญกับแนวทำงปฏิบัติกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยมีนโยบำยในกำร
ก�ำหนดกำรปฏิบัติเพื่อแสดงถึงควำมรับผิดชอบทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ	
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงบริษัทได้จัดท�ำรำยงำนควำมยั่งยืนให้เป็น 
รปูธรรมแล้วในปี	2561	โดยจดัท�ำรำยงำนควำมยัง่ยนืของ	องค์กรแห่ง
ควำมริเริ่มว่ำด้วยกำรรำยงำนสำกล	(Global	Reporting	Initiative:	
GRI)	ซึง่ก�ำหนดให้มีเนือ้หำและรำยละเอยีดสอดคล้องหลกัเกณฑ์	ข้อ

ก�ำหนดตำมแนวกรอบของ	GRI	
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR-After-Process)
	 บริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 เป็นบริษัทหนึ่งในเครือกลุ่ม 
นทลนิ	จงึได้ด�ำเนนิกจิกรรมร่วมกบับริษัทในกลุม่บรษัิทนทลนิเพือ่จัด
กจิกรรมทำงสงัคม	โดยมุง่เน้นประโยชน์คนืกลบัสูส่งัคม	สร้ำงพืน้ฐำน
กำรศึกษำให้แก่บุคลำกรของชำติในอนำคต	และดูแลรักษำอนุรักษ์
ทรัพยำกรทำงทะเล	รวมถึงทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆ	 ไว้ให้คงอยู่กับ
สังคมต่อไป	 ซึ่งบริษัทมีบทบำทต่อสังคมที่ชัดเจน	 ในกำรช่วยเหลือ
ด้ำนทุนกำรศึกษำให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่ำงๆ	 รวมถึงมอบ
ทุนเรียนดีให้แก่บุตรของพนักงำนบริษัท	 ซึ่งเป็นแนวทำงปฏิบัติของ
ผู้บริหำรที่จะคืนก�ำไรสู่สังคมและสร้ำงฐำนอนำคตของชำติต่อไป
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	 -	กิจกรรม	“’งำนวันเด็กแห่งชำติและกิจกรรมกีฬำสี”	ประจ�ำปี 
2561	โดยบริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน	
บริจำคเงิน	 อำหำร	 เครื่องดื่ม	 และอุปกรณ์กำรกีฬำให้แก่โรงเรียน
ผ่องพลอยอนุสรณ์	 และโรงเรียนคลองส�ำโรง	 ในวันท่ี	 12	 มกรำคม	
2561	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
	 -	 กิจกรรม	 “ส่งมอบทุนกำรศึกษำ	 เติบโตแล้วตอบแทน”	 โดย
บริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ร่วมกับชมรมกอล์ฟปลำสลิดเค็ม	ใน
วนัที	่17	มถินุำยน	2561	ณ	โรงเรยีนวดับ้ำนนำ	(ฟินวทิยำคม)	อ�ำเภอ
ศรีรำชำ	จังหวัดชลบุรี	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบทุนกำรศึกษำให้แก่
นักเรียน	นักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ในกำรเรียน
	 -	 โครงกำร	 “มอบเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์	 ใน 
พระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี”	
โดยบริษัท	ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ในวันที่	 14	กรกฎำคม	2561	
ณ	 สถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	 จังหวัดขอนแก่น	 เพ่ือเทิด
พระเกียรติและส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณในสมเด็จพระศรีนคริ
นทรำบรมรำชชนนี	 และช่วยเหลือผู้ป่วยรำยได้น้อยในโรงพยำบำล
ศรีนครินทร์
	 -	 โครงกำร	 “มอบทุนกำรศึกษำและของใช้ที่จ�ำเป็น”	 โดย
บริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน	 ในวันที่	
10	พฤศจิกำยน	2561	ณ	โรงเรียนระยองปัญญำนุกูล	ต�ำบลบ้ำงแลง	
อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดัระยอง	มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุกำรศึกษำให้
แก่เด็กพิกำร	และสร้ำงอนำคตให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกำส
	 -	โครงกำร	“สนับสนุนกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติด้ำน
กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน”	 โดยบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	 มอบเงินสนับสนุนกำรจัดโครงกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำติ	 ในวันที่	 15-16	 พฤศจิกำยน	 2561	 ซึ่งจัดประชุม	 ณ	 
โอกินำวะ	ประเทศญี่ปุ่น	วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิชำกำรและ
นกัวจิยัเผยแพร่องค์ควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรวจิยัของตนเอง	ซึง่น�ำไปสูก่ำร
ประยุกต์ใช้ผลวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
	 -	 กิจกรรม	 “เก็บขยะริมชำยหำด”	 โดยบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน	ในวันที่	10	พฤศจิกำยน	2561	
ณ	หำดน�้ำริน	อ�ำเภอบ้ำนฉำง	จังหวัดระยอง	เพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม
ชำยหำดและสร้ำงควำมสะอำดให้แก่ชุมชนที่อยู่ริมทะเล
	 -	 กิจกรรม	 “ปล่อยพันธ์สัตว์น�้ำ”	 โดยบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	
(มหำชน)	ร่วมกบักลุม่บรษิทั	พรมิำ	มำรนี	ในวนัที	่18	ธนัวำคม	2561	
ณ	หำดยำว	อ�ำเภอเหนือคลอง	จังหวัดกระบี่	 มีวัตถุประสงค์ปล่อย
พันธ์สัตว์น�้ำกลับสู่ท้องทะเลเพื่อคืนสมดุลให้แก่ท้องทะเล

กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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	 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ครั้งที่	 1/2562	 เมื่อวันที่	 
26	 กุมภำพันธ์	 2562	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและ
ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ�ำปี
ของบริษัท	 และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ประสิทธิผล
และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	
	 โดยพจิำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน	และควำมเห็น
ของผู้สอบบัญชี	 ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนและควบคุมระบบงำนที่
ส�ำคญัของบริษัทฯ	ซึง่ไม่พบจดุอ่อนหรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสำระส�ำคญั
	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 ครั้งท่ี	 1/2562	 เมื่อวันที่	 
26	 กุมภำพันธ์	 2562	 คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยสรุปได้
ว่ำ	จำกกำรประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัในด้ำนต่ำงๆ	
5	องค์ประกอบ	คือ	
	 1)	กำรควบคุมภำยในองค์กร	
	 2)	กำรประเมินควำมเสี่ยง	
	 3)	กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร	
	 4)	ระบบสำรสนเทศและสื่อสำรข้อมูล
	 5)	ระบบกำรติดตำม	
 
	 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ	 บริษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอและ 
เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 และสำมำรถสร้ำงควำม
เชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และ
บริษัทย่อย	ส�ำหรับปี	 2561	แสดงฐำนะกำรเงิน	ผลกำรด�ำเนินงำน	
และกระแสเงนิสด	โดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ในปี	2561	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม

ระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอในกำร 
แสดงควำมคิดเหน็	เพือ่ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและได้ปฏิบัตหิน้ำที่
ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบและบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับ 
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงครบถ้วนซึง่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ	 บริษัทฯมีระบบกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรและระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสมกับกำร
ด�ำเนินธุรกิจ	 ส่วนกำรจัดท�ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย	 แสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญอย่ำง 
ครบถ้วน	 ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย	 
(Thai	Financial	Reporting	Standard	–TFRS)	และมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง	 มีกำรบริหำร
จดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเพยีงพอ	มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย	ข้อก�ำหนด
และข้อผูกพันต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 มี
กำรเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้อง	รวมทั้งบริษัทฯ	และ 
บริษัทย่อย	 มีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำน	 กำรบริหำร
ควำมเส่ียงองค์กร	ให้มคุีณภำพและประสิทธภิำพทีด่ขีึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	
เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในปัจจุบัน	
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและประเมนิควำมเพยีงพอ 
ของระบบกำรควบคมุภำยในประจ�ำปี	2561	น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 
บริษทั	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำบรษิทัฯมรีะบบกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม
และเพยีงพอในกำรด�ำเนนิธุรกิจของบรษิทัโดยพจิำรณำจำกรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบภำยใน	ในกระบวนกำรปฏิบตังิำนหลักทีส่�ำคญัของ 
บริษัทฯ	

การสอบทานการบริหารความเส่ียงซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อ
บกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

1. การควบคุมภายในองค์กร
	 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทมีกำรก�ำหนดแนวทำง	
และมีกำรปฎิบัติที่อยู่บนหลักควำมซื่อตรงและจริยธรรม	(Code	of	
Conduct)	 รวมถึงส่ือสำรให้พนักงำนรับทรำบและให้ควำมส�ำคัญ

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ในด้ำนจริยธรรมเป็นหลัก	 ซ่ึงมีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผล 
กำรปฎิบตัอิยูอ่ย่ำงต่อเนือ่ง	โดยคณะกรรมกำรมคีวำมเป็นอสิระจำก
ฝ่ำยบริหำร	 โดยท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลและพัฒนำกำรด�ำเนินกำรด้ำน
กำรควบคุมภำยในที่ชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง
	 บรษัิทฯ	ได้ท�ำกำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ทัง้จำกปัจจยั
ภำยในและภำยนอก	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจทั้งระดับ
องค์กร	หน่วยธรุกจิ	และฝ่ำยงำนต่ำงๆ	โดยมกีำรพจิำรณำในส่วนของ
โอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ	อำทิ	ด้ำนกลยุทธ์,	
กำรด�ำเนินงำน,	 กำรปฎิบัติตำมกฎเกณฑ์	 รวมถึงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	ทัง้นี	้บรษิทัได้มกีำรก�ำหนดมำตรกำรและแผนกำรปฎบิตัิ
งำนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงชัดเจน

3. การควบคุมการปฎิบัติงาน
	 บริษัทฯได้มีกำรก�ำหนดกิจกรรมในกำรควบคุมกำรปฎิบัติ
งำนให้มีประสิทธิภำพ	 เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท	 ให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้	 เช่น	 กำร
ก�ำหนดนโยบำยและระเบียบปฎิบัติเก่ียวกับธุรกรรมด้ำนกำรเงิน	 
กำรจัดซื้อและกำรบริหำรงำนโดยรวม	 ตลอดจนก�ำหนดอ�ำนำจ	 
หน้ำที่และล�ำดับชั้นในกำรอนุมัติของผู ้บริหำรไว้อย่ำงชัดเจน	 
รวมถึงได้มีกำรปฎิบัติงำนให้มีควำมสอดคล้องเป็นไปตำมระบบ
กำรจัดกำรคุณภำพ	 ISO	 9001	 ซ่ึงได้ระบุกรอบกำรปฎิบัติงำนที่ 
แสดงควำมมุ่งมั่นและยึดถือปฎิบัติของพนักงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย	
คือ	นโยบำยคุณภำพของบริษัท

4. ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล
	 บริษัทฯ	เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของข้อมูลและระบบกำรสื่อสำร
ที่มีประสิทธิภำพ	 เพื่อใช้สนับสนุนในกำรควบคุมภำยในให้สำมำรถ
ด�ำเนินกำรไปได้ตำมแนวทำงที่ได้ก�ำหนดไว้	 ประกอบด้วยข้อมูล
ภำยในและภำยนอกท่ีมีคุณภำพและเกี่ยวข้องกับกำรปฎิบัติงำน 
รวมถึงด�ำเนินกำรเพ่ือให้คณะกรรมกำรมีข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
ประกอบกำรตัดสินใจในเรื่องพิจำรณำต่ำงๆ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯได้จัด 
ช่องทำงในกำรสือ่สำรข้อมลูไปยงัผูเ้กีย่วข้องและผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่ำง
เหมำะสมในสำระส�ำคญัทีเ่กีย่วกบัผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั	และ
กำรจดัช่องทำงอืน่ๆ	เพือ่รบัทรำบข้อมลูทีส่�ำคัญ	เช่น	กำรประเมนิผล
ควำมพงึพอใจจำกลกูค้ำ	อกีทัง้กำรสือ่สำรพิเศษหรือช่องทำงลบัเพือ่
ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีภำยในและภำยนอกสำมำรถแจ้งข้อมลูหรือเบำะแส
เกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทได้อย่ำงปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม
	 บริษัทฯ	 มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในเพื่อ 
สร้ำงควำมมัน่ใจว่ำระบบกำรควบคมุภำยในยงัด�ำเนนิไปอย่ำงครบถ้วน 
และเหมำะสม	 จำกกำรปฎิบัติงำนให้มีควำมสอดคล้องเป็นไปตำม

ระบบกำรจดักำรคุณภำพนัน้	ได้มกีำรแต่งตัง้คณะท�ำงำนในกำรตรวจ
ตดิตำมภำยใน	เพือ่ทวนสอบควำมถกูต้องในกระบวนกำรปฎิบตังิำน	
และรำยงำนผลกำรทวนสอบไปยังผู้บริหำรรับทรำบ	 รวมถึงมีกำร
แก้ไขและติดตำมประเด็นต่ำงๆ	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีมำตรฐำน

	 ทัง้นี	้บรษิทัฯได้มกีำรแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภำยใน	ซึง่เป็นหน่วยงำน 
อิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 เพื่อสอบทำนและประเมินประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน 
ตำมแผนกำรตรวจสอบทีไ่ด้รบักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

	 ด้ำนก�ำกบัดแูลระบบกำรตรวจสอบภำยใน	คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ได้พจิำรณำ	คดัเลอืก	แต่งตัง้ผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทัโดยพจิำรณำ
จำกควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน	 คุณภำพของงำนตรวจสอบ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ	รวมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบใน
แผนกำรตรวจสอบภำยใน	โดยใช้วธิกีำรประเมนิควำมเสีย่งและระบบ
กำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนของ	COSO
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรตรวจสอบภำยใน	
ในแต่ละไตรมำสตลอดจนก�ำกับดูแลและติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไข
กำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยในเป็นประจ�ำ
ทุกไตรมำส
	 บรษิทัฯได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทจุรติและคอร์รปัชัน่
เพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้กับกรรมกำรผู ้บริหำร 
ตลอดจนพนักงำนของบริษัท	 เพื่อให้ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส	
เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้	 และได้เปิดช่องทำงกำรสื่อสำร 
เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจำกบุคคลภำยนอกและ
พนักงำน	รวมทั้งบริษัทฯ	ได้ประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	ปัจจุบันได้มีกำร
ทบทวนควำมเส่ียงของแต่ละกระบวนกำรปฏิบัติงำนทั้งของบริษัท
และบรษิทัย่อย	ทีม่คีวำมเส่ียงทีจ่ะเกดิกำรทจุรติคอร์รปัชัน่	พร้อมทัง้ 
ก�ำหนดมำตรกำรป้องกัน	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ครั้งที่	 1	 /	 2561	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภำพันธ์	 2561	 ได้แต่งตั้งบริษัท	 
พีแอนด์แอล	 อินเทอร์นอล	 ออดิท	 จ�ำกัด	 เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยในประจ�ำปี	2561	ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน	
ประสบกำรณ์และคุณภำพของงำนตรวจสอบ	ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในวิชำชีพ	 รวมทั้งพิจำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท	 
พแีอนด์แอล	อนิเทอร์นอล	ออดทิ	จ�ำกดั	แล้วเหน็ว่ำ	มคีวำมเหมำะสม 
เพียงพอกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน
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หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	ได้จัดตั้งส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท	(Com-
pliance	 &	 Company	 Secretary	 Office)	 โดยมอบหมำยให้
เลขำนกุำรบรษัิทเป็นผูท้�ำหน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลและรำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรบรษัิทและคณะกรรมกำรสรรหำ	ก�ำหนดค่ำตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจกำร	เพื่อให้มั่นใจว่ำ	คณะกรรมกำร	ผู้บริหำรและ
พนักงำน	ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมประกำศ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือข้อกฎหมำยอื่นๆ	 ที่
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทตระหนักว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกลไกหนึ่งที่ส�ำคัญ
และจ�ำเป็น	 จึงได้ก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร
ขึน้มำ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้บรษิทัได้รบัรูถ้งึควำมเสีย่งและปัจจยั
ที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	
โดยจัดระดับควำมเสี่ยงขององค์กรไว้อย่ำงชัดเจน	 พร้อมทั้งก�ำหนด
แนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงและแก้ไขจำกควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น
	 ในปี	2561		คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ได้มกีำรตดิตำมกำรบรหิำร
ควำมเสี่ยงจำกคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงในทุกไตรมำส	 รวมถึง
กำรรำยงำนจำกผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัช	ีถงึประเดน็ควำม
เสี่ยงต่ำงๆที่ได้ตรวจพบระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำท่ี	 และได้เสนอแนะ
เพือ่ให้ฝ่ำยบรหิำรด�ำเนนิกำรจดัหำมำตรกำรเพือ่ลดควำมเสีย่งต่ำงๆ	
ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	รวมถงึได้มอบหมำยให้ฝ่ำยประกนัคณุภำพ	
ติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นและน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในทุกไตรมำส			

	 บริษัทมีกำรทบทวนควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ในกรอบกำรบริหำร 
ควำมเส่ียงขององค์กรเป็นประจ�ำทุกปี	 ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตำม 
ข้อก�ำหนดของระบบกำรจัดกำรคุณภำพ	ISO	9001:2015	ที่บริษัท
ได้รับกำรรับรองแล้ว	 พร้อมทั้งก�ำหนดให้มีกำรจัดประชุมคณะ
ท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียงเป็นประจ�ำทุกไตรมำสเพ่ือประเมินและ
ตดิตำมควำมเสีย่งอันเกดิจำกควำมเสีย่งระดบัองค์กรและควำมเสีย่ง 
จำกกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ	โดยมคีณะท�ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประกอบด้วย	ผูบ้รหิำรของทุกฝ่ำยงำน	โดยมปีระธำนกรรมกำรบรหิำร 
เป็นหัวหน้ำคณะท�ำงำน	 ซ่ึงคณะท�ำงำนได้ทบทวนปัจจัยควำมเสี่ยง 
ต่ำงๆที่เกิดจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก	 เพื่อเป็นกำรเตรียม 
ควำมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเกดิขึน้	และเข้ำแก้ไขควำมเสีย่งนัน้ 
ได้อย่ำงทนัท่วงท	ีพร้อมก�ำหนดแนวทำงป้องกนัและแก้ไขควำมเสีย่ง	
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท�ำงำน
และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ	 (รำยละเอียดปรำกฏตำมหัวข้อ	
“ปัจจัยควำมเสี่ยง”)
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รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปี 2561 สรุปได้ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้ง ลักษณะร�ยก�รคว�มสัมพันธ์

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61

คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสม

ของร�ยก�รระหว่�งกัน

1.บริษัท นทลิน จำ�กัด 

(“นทลิน”) ประกอบธุรกิจ

ขนส่งน้ำ�มันท�งเรือ 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

โดยถือหุ้นร้อยละ 45.04 ของทุน

ที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว 

- มีกรรมก�รร่วมกัน 3 ท่�น ได้แก่           

1.น�ยสุรพล มีเสถียร

2.น�ยพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

3.น�งส�วนีรช� ป�นบุญห้อม

ค่�เช่�และค่�บริก�ร

- บริษัทเช่�พื้นที่ของอ�ค�รนทลิน ชั้น 6 

อ�ค�รบี เนื้อที่รวม 406.83 ตร.ม. เพื่อใช้

เป็นสำ�นักง�นของบริษัท รวมถึงค่�บริก�ร 

มีอ�ยุสัญญ�เช่� 3 ปี ซึ่งสัญญ�เริ่ม 1 มิ.ย.

60 ถึง 31 พ.ค.63 โดยจ่�ยค่�เช่�และค่�

บริก�รเดือนละ 167,667.50 บ�ท  

- ค่�ใช้บริก�รตู้คอนเทนเนอร์ของนทลิน 

- จัดเก็บแฟ้มเอกส�รและอุปกรณ์ในตู้

คอนเทนเนอร์ขน�ดกว้�ง 2.40 ย�ว 6.05 

สูง 2.59 เมตร จำ�นวน 2 ตู้ ในอัตร�เดือน

ละ 3,500 บ�ทต่อเดือนต่อตู้ โดยสัญญ�

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 60 จนถึง 28 ก.พ. 61 

และต่อสัญญ�จนถึง 31 ธ.ค. 62

3.62

0.14

- บริษัทจ่�ยค่�เช่�และค่�บริก�รให้กับ

นทลิน ในอัตร�เช่�ที่ตกลงกันในสัญญ� 

ซึ่งอัตร�ดังกล่�วเป็นอัตร�เดียวกับที่นท

ลินคิดกับบริษัทในกลุ่มนทลิน และบุคคล

ภ�ยนอกที่เช่�พื้นที่ และส�ม�รถเทียบ

เคียงได้กับอัตร�ค่�เช่�พื้นที่บริเวณใกล้

เคียงได้

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

โดยมีอัตร�ค่�เช่�และเงื่อนไขต�มที่ตกลง

กัน ในอัตร�ที่เหม�ะสม

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

โดยมีอัตร�ค่�บริก�รและเงื่อนไขต�มที่

ตกลงกัน ในอัตร�ที่เหม�ะสม 
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บริษัท นทลิน จำ�กัด (ต่อ)

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของ

บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำ�กัด 

(“ลีฟวิง”) โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 

ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว และ 

นทลินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซี

ออยล์ จำ�กัด (มห�ชน) โดยถือหุ้น

ร้อยละ 45.04 ของทุนที่ออกและ

เรียกชำ�ระแล้ว 

ค่�เช่�รถตู้

-บริษัทเช่�รถตู้จ�กนทลิน

-บริษัทเช่�รถตู้จ�กนทลิน 

โดยบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำ�กัด

สวัสดิก�รง�นเลี้ยงปีใหม่ประจำ�ปี

- เกิดจ�กก�รจัดกิจกรรมง�นเลี้ยง

สังสรรค์ประจำ�ปี โดยคิดจ�กจำ�นวน

พนักง�นของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล 

จำ�กัด ในอัตร� 1,218 บ�ท ต่อคนต่อครั้ง

ค่�สวัสดิก�รอ�ห�รกล�งวันพนักง�น

- เกิดจ�กค่�สวัสดิก�รอ�ห�รกล�งวัน

สำ�หรับพนักง�นของบริษัท โดยคิดจ�ก

จำ�นวนพนักง�นของบริษัท ในอัตร�คนละ 

35 บ�ทต่อวัน สัญญ�เริ่ม 1 ม.ค. ถึง 31 

ธ.ค. 61

- ค่�สวัสดิก�รอ�ห�รกล�งวันสำ�หรับ

พนักง�นของลีฟวิง โดยคิดจ�กจำ�นวน

พนักง�น ในอัตร�คนละ 35 บ�ทต่อวัน 

สัญญ�เริ่ม 1 ก.ค.61 ถึง 30 มิ.ย. 62 

- ค่�ใช้บริก�รสถ�นที่ออกกำ�ลังก�ย

บริษัทจ่�ยให้แก่นทลิน ในอัตร�ค่�บริก�ร

เดือนละ 1,085 บ�ทต่อคนต่อเดือน โดย

สัญญ�ก�รใช้บริก�รตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 

ถึง 31 ธ.ค.61

0.01

0.02

0.02

0.37

0.02

0.57

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

โดยมีอัตร�ค่�เช่�และเงื่อนไขต�มที่ตกลง

กัน ในอัตร�ที่เหม�ะสม

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

และสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 

- บริษัทจ่�ยค่�อ�ห�รกล�งวันสำ�หรับ

เป็นสวัสดิก�รพนักง�นโดยจ่�ยต�ม

อัตร�ปกติต�มร�ค�ในตล�ด

- ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผล

เนื่องจ�กไม่มีร้�นอ�ห�รตั้งอยู่ในละแวก

เดียวกับสำ�นักง�นของบริษัท ซึ่งจะทำ�ให้

ทำ�ให้พนักง�นไม่ต้องเดินท�งไกลเพื่อรับ

ประท�นอ�ห�รกล�งวัน 

- บริษัทจ่�ยค่�อ�ห�รกล�งวันสำ�หรับ

เป็นสวัสดิก�รพนักง�นโดยจ่�ยต�ม

อัตร�ปกติต�มร�ค�ในตล�ด

- ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผล

เนื่องจ�กไม่มีร้�นอ�ห�รตั้งอยู่ในละแวก

เดียวกับสำ�นักง�นของบริษัท ทำ�ให้

พนักง�นไม่ต้องเดินท�งไปรับประท�น

อ�ห�รกล�งวัน โดยมีร�ค�ที่สมเหตุ

สมผล

- ร�ยก�รดังกล่�วก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อพนักง�นของบริษัท โดยมีร�ค�ค่�

บริก�รท่ีใกล้เคียงกับสถ�นออกกำ�ลังก�ย 

อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง      

  

บุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้ง ลักษณะร�ยก�รคว�มสัมพันธ์

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61

คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสม

ของร�ยก�รระหว่�งกัน

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ลีฟวิงจ่�ยให้แก่นทลิน ในอัตร�ค่�บริก�ร

เดือนละ 1,085 บ�ทต่อคนต่อเดือน โดย

สัญญ�ก�รใช้บริก�รตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 

ถึง 31 ธ.ค.61

ค่�ที่ปรึกษ�ท�งกฏหม�ย

- ค่�บริก�รที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ยให้แก่นท

ลิน มีอัตร�ค่�บริก�รชั่วโมงละ 3,500 บ�ท 

- ค่�บริก�รที่ปรึกษ�กฎหม�ยในก�ร

รับรองเอกส�รและสอบท�นสัญญ� ให้แก่

นทลิน ในอัตร�ค่�บริก�รชั่วโมงละ 3,500 

บ�ท โดยบริษัท Sea oil Offshore Ltd.

ค่�บริห�รง�นส�รสนเทศ

- บริษัทจ่�ยค่�บริห�รง�นส�รสนเทศ ให้แก่

นทลิน สัญญ�เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค.60 จนครบ

กำ�หนดอ�ยุสัญญ� 3 ปี โดยคิดค่�บริก�ร 

MIS เดือนละ 5,340 บ�ทต่อคน ปัจจุบัน 

ค่�บริก�ร 103,690.86 บ�ทต่อเดือน และ

ค่�บริก�รเดือนละ 3,142.15 บ�ทต่อคน 

และมีค่�บริก�ร โปรแกรม ERP เดือนละ 

3,938 บ�ทต่อคน โดยจ่�ยค่�บริก�รเดือน

ละ 129,954.00 บ�ท รวมเป็นค่�บริก�รต่อ

เดือน 233,644.86 บ�ท และมีเงื่อนไขปรับ

เพิ่มค่�บริก�รได้ต�มจำ�นวนคนที่เพิ่มขึ้น

ในแต่ละปี

ค่�บริห�รง�นบุคคล
- บริษัทจ่�ยค่�บริห�รง�นบุคคล ให้แก่
นทลิน ในอัตร�ค่�บริก�รเดือนละ 
3,000บ�ท ต่อคน  สัญญ�เริ่ม 1 พ.ค 59 
ถึง 30 เม.ย. 60 และมีก�รต่อสัญญ�เพิ่ม
อีก 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 60 ซึ่งมี
ก�รต่ออ�ยุสัญญ� สัญญ�เริ่ม 1 ส.ค.
60 ถึง 31 ธ.ค.60 ณ ปัจจุบันได้ขย�ยอ�ยุ
สัญญ�จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 61 โดยปัจจุบัน
บริษัทได้รับส่วนลดจ�กค่�บริก�รจ�กเดิม 
เดือนละ 3,000 บ�ท ต่อคน เป็นเดือนละ 
2,385.98 บ�ท ต่อคน สัญญ�เริ่มวันที่ 1 

เม.ย.61 ถึง 31 มี.ค. 62

0.03

0.03

0.01

3.02

1.32

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสม

ผล โดยมีอัตร�ค่�บริก�รและเงื่อนไข

ต�มที่ตกลงกัน ในอัตร�ที่เหม�ะสม เมื่อ

เปรียบเทียบอัตร�ค่�บริก�รกับบริษัท

กฎหม�ยอื่น 

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

โดยมีอัตร�ค่�บริก�รและเงื่อนไขต�มที่

ตกลงกัน ในอัตร�ที่เหม�ะสม

- บริษัทว่�จ้�งให้บริษัท นทลินบริห�ร

ง�นส�รสนเทศให้ เนื่องจ�กบริษัทได้

ใช้ระบบ ERP โปรแกรม Microsoft 

Dunamic AX เป็นระบบปฏิบัติง�นหลัก 

โดยระบบดังกล่�วถูกพัฒน�ขึ้น เพื่อใช้

สำ�หรับธุรกิจกี่ยวกับก�รขนส่งท�งเรือ

- ร�ค�ดังกล่�วมีคว�มจำ�เป็นและสม

เหตุสมผล 

- บริษัทว่�จ้�งบริห�รง�นบุคคล 

เนื่องจ�กบริษัทพิจ�รณ�ต้นทุนก�รว่�

จ้�งพนักง�นเพื่อดูแลง�นบุคคลแล้ว

เห็นว่� นทลินมีคว�มเชี่ยวช�ญในง�น

บริห�รบุคคลม�กกว่�และมีอัตร�ค่�จ้�ง

ที่ต่ำ�กว่�ห�กบริษัทว่�จ้�งบุคล�กรเพื่อ

ม�ดูแลง�นด้�นนี้

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสม

ผล โดยมีอัตร�ค่�จ้�งและเงื่อนไขก�รทำ�

ร�ยก�รที่เหม�ะสม

บริษัท นทลิน จำ�กัด (ต่อ)

บุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้ง ลักษณะร�ยก�รคว�มสัมพันธ์

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61

คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสม

ของร�ยก�รระหว่�งกัน

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ในบริษัท 

ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำ�กัด (“ลีฟวิง”) 

คิดเป็นร้อยละ 99.99 และลีฟวิงถือ

หุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้

- บริษัท ซันนี่ โซล่� จำ�กัด ร้อยละ 

99.99

- บริษัท ซัน ลิงค์ พ�วเวอร์ จำ�กัด 

ร้อยละ 99.99

- บริษัท โซล่�ร์ ท�วน์ จำ�กัด ร้อย

ละ 99.99

- บริษัท สก�ย โซล่�ร์ รูฟ จำ�กัด 

ร้อยละ 99.99

- บริษัท สก�ย โซล่�ร์ พ�วเวอร์ 

จำ�กัด ร้อยละ 99.99

- บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซล่�ร์ จำ�กัด 

ร้อยละ 99.99

- บริษัท เอ็น ดับเบิลยู กรีน 

พ�วเวอร์ จำ�กัด ร้อยละ 99.99

- บริษัท เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี่ 

จำ�กัด ร้อยละ 99.99

ค่�ภ�ษีโรงเรือน

- บริษัทเช่�พื้นที่ของอ�ค�รนทลิน ชั้น 6 

อ�ค�รบี เนื้อที่รวม 479.05 ตร.ม. เพื่อใช้

เป็นสำ�นักง�นของบริษัท ต�มเงื่อนไขของ

สัญญ� ผู้เช่�มีหน้�ที่ชำ�ระภ�ษีโรงเรือนจ�ก

ก�รประเมินจ�กสำ�นักง�นเขตในแต่ละปี 

210/ตร.ม *12.50%

ดอกเบี้ยจ่�ย

เกิดขึ้นจ�กก�รกู้ยืมเงิน จำ�นวน 300 ล้�น

บ�ท โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี มี

ระยะเวล� 2 ปี และครบกำ�หนดชำ�ระวันที่ 

31 ส.ค. 62 

(MLR-1.25 ณ วันที่ต�มสัญญ�เงินกู้)

ค่� Guarantee Fee

- เกิดจ�กภ�ระผูกพันในก�รค้ำ�ประกัน

สัญญ�กู้ยืมเงินระยะย�วจ�กสถ�บันก�ร

เงิน ในค่� Guarantee Service Rate 

0.20% ของวงเงินค้ำ�ประกัน ให้แก่

บริษัท ซันนี่ โซล่� จำ�กัด  

บริษัท ซัน ลิงค์ พ�วเวอร์ จำ�กัด  

บริษัท โซล่�ร์ ท�วน์ จำ�กัด  

บริษัท สก�ย โซล่�ร์ รูฟ จำ�กัด

บริษัท สก�ย โซล่�ร์ พ�วเวอร์ จำ�กัด

บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซล่�ร์ จำ�กัด  

บริษัท เอ็น ดับเบิ้ลยู กรีน พ�วเวอร์ จำ�กัด  

บริษัท เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

ค่�เช่�หลังค�

- เกิดขึ้นจ�กก�รเช่�หลังค�เพื่อติดตั้ง

อุปกรณ์ โซล่�ร์เซลล์ เป็นสัญญ�ระยะย�ว

ต�มของขน�ดโครงก�ร สูงสุด 0.13 เมกะ

วัตต์ เท่�กับ 13,000 บ�ท ต่อเดือน โดย 

บริษัท ซัน ลิงค์ พ�วเวอร์ จำ�กัด 

0.19

4.86

0.06

0.01

0.07

0.07

0.08

0.06

0.18

0.07

0.17

- บริษัทจ่�ยค่�เช่�และค่�บริก�รให้กับ

นทลิน ในอัตร�เช่�ที่ตกลงกันในสัญญ� 

ซึ่งอัตร�ดังกล่�วเป็นอัตร�เดียวกับที่

นทลินคิดบริษัทในกลุ่มและบุคคล

ภ�ยนอกที่เช่�พื้นที่ และส�ม�รถเทียบ

เคียงได้กับอัตร�ค่�เช่�พื้นที่บริเวณ

ใกล้เคียง

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

โดยมีอัตร�ค่�เช่�และเงื่อนไขต�มที่ตกลง

กัน ในอัตร�ที่เหม�ะสม

- ร�ยก�รดังกล่�ว  มีคว�มสมเหตุ

สมผล ของก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รมีก�ร

เรียกเก็บดอกเบี้ยจ�กเงินกู้ยืมในอัตร�

ดอกเบี้ย ต�มร�ค�ตล�ด

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสม

ผล โดยมีอัตร�ค่�จ้�งและเงื่อนไขก�รทำ�

ร�ยก�รที่เหม�ะสม

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

และมีเงื่อนไขต�มที่ตกลงกันต�มสัญญ�

บริษัท นทลิน จำ�กัด (ต่อ)

บุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้ง ลักษณะร�ยก�รคว�มสัมพันธ์

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61

คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสม

ของร�ยก�รระหว่�งกัน

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-  บริษัทจ่�ยค่�เงินประกันก�รเช่�อ�ค�ร 

ต�มสัญญ�เช่� โดยเงินประกันจะได้รับเงิน

คืนโดยไม่มีดอกเบี้ยภ�ยใน 60 วันนับจ�ก

วันที่ครบกำ�หนดในสัญญ�เช่� โดยผู้เช่�

ต้องไม่มีภ�ระ และ/หรือหนี้สินใดค้�งชำ�ระ 

รวมถึงค่�เช่�จ่�ยล่วงหน้� 1 เดือนและค่�

บริก�รอื่นๆ

ค่�บริห�รค้�งจ่�ย

- ค่�บริห�รค้�งจ่�ย ได้แก่ ค่�ไฟฟ้� ค่�

บริห�รง�นส�รสนเทศ และค่�บริห�รง�น

บุคคล ที่บริษัทต้องจ่�ยให้กับนทลิน

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย

- เกิดขึ้นจ�กก�รทำ�สัญญ�ค้ำ�ประกันเงินกู้

ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน โดย

บริษัท โซล่�ร์ ท�วน์ จำ�กัด

บริษัท สก�ย โซล่�ร์ รูฟ จำ�กัด

บริษัท สก�ย โซล่�ร์ พ�วเวอร์ จำ�กัด

บริษัท เอ็น ดับเบิ้ลยู กรีน พ�วเวอร์ จำ�กัด

บริษัท เอ็น ดับเบิ้ลยู เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด                             

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย

- เกิดจ�กก�รจัดกิจกรรมง�นเลี้ยง

สังสรรค์ประจำ�ปี โดยคิดจ�กจำ�นวน

พนักง�นของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล 

ในอัตร� 1,218 บ�ท ต่อคนต่อก�รจัดง�น 

1 ครั้ง

เงินกู้ยืมระยะย�ว

- เกิดขึ้นจ�กก�รกู้ยืมเงิน จำ�นวน 300 ล้�น

บ�ท โดยมีอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี 

โดยมีระยะเวล� 2 ปี และครบกำ�หนดชำ�ระ

วันที่ 31 ส.ค.62 (อ้�งอิงจ�ก MLR-1.25 

ณ วันที่ต�มสัญญ�เงินกู้) และบริษัทได้ชำ�ระ

เงินกู้บ�งส่วนจำ�นวน 250 ล้�นบ�ท 

เจ้�หนี้ก�รค้�

0.16

0.46

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.03

50.00

- ร�ยก�รดังกล่�วเป็นเงินประกันก�รเช่�

อ�ค�รที่เกิดขึ้นต�มสัญญ�เช่� ในกรณี

ที่บริษัทไม่มีภ�ระ และ/หรือ หนี้สินใดค้�ง

ชำ�ระ บริษัทจะได้รับเงินประกันก�รเช่�คืน 

เมื่อหมดอ�ยุสัญญ�เช่�แล้ว 

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล

- ค่�บริห�รค้�งจ่�ยเกิดขึ้นเนื่องจ�ก

ชำ�ระเงินต�มสัญญ�ไม่ตรงกับวันสิ้นงวด

บัญชี โดยบริษัทต้องชำ�ระเงินภ�ยในวันที่ 

10 ของทุกเดือน ซึ่งเป็นไปต�มเงื่อนไขที่

ระบุในสัญญ�ที่ตกลงกัน 

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

และมีเงื่อนไขต�มที่ตกลงกันต�มสัญญ�

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

และมีเงื่อนไขต�มที่ตกลงกันต�มสัญญ�

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

และมีเงื่อนไขต�มที่ตกลงกัน ในอัตร�ที่

เหม�ะสม

- ร�ยก�รดังกล่�ว  มีคว�มสมเหตุ

สมผล ของก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รมีก�ร

เรียกเก็บดอกเบี้ยจ�กเงินกู้ยืมในอัตร�

ดอกเบี้ย ต�มร�ค�ตล�ด

บริษัท นทลิน จำ�กัด (ต่อ)

บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ลักษณะร�ยก�รคว�มสัมพันธ์
มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน

 (ล้�นบ�ท)
 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61

คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสมของร�ยก�ร

ระหว่�งกัน

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

และมีเงื่อนไขต�มที่ตกลงกัน ในอัตร�ที่

เหม�ะสม

- ร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รปรับปรุง

บัญชี เรื่องก�รรับรู้ ค่�ใช้จ่�ยจ�ก

สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น โดยวิธีเส้นตรง

ตลอดอ�ยุสัญญ�เช่� และเป็นไปต�ม

ม�ตรฐ�นบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญ�

เช่�

- ก�รข�ยสินค้�ดังกล่�วเป็นก�รดำ�เนิน

ก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี

ร�ค�ข�ยและเงื่อนไขก�รค้�เช่นเดียวกัน

กับก�รข�ยสินค้�ให้กับลูกค้�ร�ยอื่น

- ก�รข�ยสินค้�ดังกล่�วเป็นก�รดำ�เนิน

ก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี

ร�ค�ข�ยและเงื่อนไขก�รค้�เช่นเดียวกัน

กับก�รข�ยสินค้�ให้กับลูกค้�ร�ยอื่น

- ก�รข�ยสินค้�ดังกล่�วเป็นก�รดำ�เนิน

ก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี

ร�ค�ข�ยและเงื่อนไขก�รค้�เช่นเดียวกัน

กับก�รข�ยสินค้�ให้กับลูกค้�ร�ยอื่น

- ร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่สมเหตุ

สมผล เนื่องจ�กเป็นร�ยก�รค้�ปกติ และ

มีก�รคิดร�ค�และเงื่อนไขก�รค้�เป็นไป

ต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป 

- ร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่สม

เหตุสมผล เนื่องจ�กเป็นร�ยก�รค้�ปกติ 

และมีก�รคิดร�ค�และเงื่อนไขก�รค้�เป็น

ไปต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป 

-   เกิดขึ้นจ�กก�รทำ�สัญญ�เช่�หลังค� 

เพื่อว�งอุปกรณ์และแผงโซล่�ร์เซลล์ โดย

บริษัท ซันลิงค์ พ�วเวอร์ จำ�กัด

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

- เกิดขึ้นจ�กก�รปรับปรุงบัญชีจ�ก

สัญญ�ค่�เช่�หลังค� รับรู้ต�มวีธีเส้นตรง

ตลอดอ�ยุสัญญ�เช่� โดยบริษัท ซันลิงค์ 

พ�วเวอร์ จำ�กัด

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�

- บริษัทข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและน้ำ�มันหล่อ

ลื่นให้แก่บริษัท เอ็น.ที.แอล.ม�รีน จำ�กัด 

โดยกำ�หนดร�ค�ข�ยต�มวิธีต้นทุนบวก

กำ�ไร (Cost Plus Pricing Method) 

- บริษัทข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและน้ำ�มันหล่อ

ลื่นให้แก่บริษัท เอ็น.ที.แอล.ม�รีน จำ�กัด 

โดยกำ�หนดร�ค�ข�ยต�มวิธีต้นทุนบวก

กำ�ไร (Cost Plus Pricing Method) โดย

บริษัท Sea oil Offshore Ltd.

- บริษัทข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและน้ำ�มัน

หล่อลื่นให้แก่บริษัท เอ็น.ที.แอล.ม�รีน 

จำ�กัด โดยกำ�หนดร�ค�ข�ยต�มวิธีต้นทุน

บวกกำ�ไร (Cost Plus Pricing Method) 

โดยบริษัท Sea Oil Petroleum PTE .

ลูกหนี้ก�รค้�

- เกิดขึ้นจ�กก�รข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและ

น้ำ�มันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขก�รชำ�ระเงิน 

(Credit term) เท่�กับ 30 วัน

- เกิดขึ้นจ�กก�รข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและ

น้ำ�มันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขก�รชำ�ระเงิน 

(Credit term) เท่�กับ 30 วัน โดยบริษัท 

Sea oil Offshore Ltd.

- ถือหุ้นโดยบริษัท 

พริม� ม�รีน จำ�กัด (มห�ชน) 

(“พริม�”) ร้อยละ 99.99 

ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระ

แล้ว ซึ่งพริม�มีผู้ถือหุ้นใหญ่

ร่วมกัน คือ นทลิน ถือหุ้น

ใน พริม� ร้อยละ 99.99 

ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระ

แล้ว และถือหุ้นในบริษัท ร้อย

ละ 45.04 ของทุนที่ออกและ

เรียกชำ�ระแล้ว 

 0.01

0.06

199.29

28.74

2.00

27.37

3.15

บริษัท นทลิน จำ�กัด (ต่อ)

2.บริษัท เอ็น.ที.แอล.ม�รีน จำ�กัด

ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำ�มันท�งเรือ

บุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้ง ลักษณะร�ยก�รคว�มสัมพันธ์

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61

คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสม

ของร�ยก�รระหว่�งกัน

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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- ก�รข�ยสินค้�ดังกล่�วเป็นก�รดำ�เนิน

ก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี

ร�ค�ข�ยและเงื่อนไขก�รค้�เช่นเดียวกัน

กับก�รข�ยสินค้�ให้กับลูกค้�ร�ยอื่น

- ร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่สมเหตุ

สมผล เนื่องจ�กเป็นร�ยก�รค้�ปกติ และ

มีก�รคิดร�ค�และเงื่อนไขก�รค้�เป็นไป

ต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป

- ร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่สมเหตุ

สมผล เนื่องจ�กเป็นร�ยก�รค้�ปกติ และ

มีก�รคิดร�ค�และเงื่อนไขก�รค้�เป็นไป

ต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป

- ก�รให้บริก�รในธุรกิจ Catering and 

Service เป็นไปต�มร�ค�และเงื่อนไขก�ร

ค้�ที่ตกลงกัน

-ร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่สมเหตุ

สมผล โดยคิดอัตร�ค่�บริก�รต่อคน

ต่อวัน ต�มอัตร�ที่ตกลงกันในสัญญ� 

ซึ่งเมื่อหักต้นทุนจ�กก�รให้บริก�รแล้ว 

บริษัทยังมีกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจดัง

กล่�วในอัตร�ที่สมเหตุสมผล 

- ร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่สมเหตุ

สมผล โดยมีอัตร�ค่�บริก�รและเงื่อนไข

เป็นไปต�มสัญญ�ที่ตกลงกัน 

- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ 

นทลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท 

ร้อยละ 45.04 ของทุนที่ออก

และเรียกชำ�ระแล้วและถือหุ้น

ในบริษัท พริม� ม�รีน จำ�กัด 

(มห�ชน) ร้อยละ 54.20 ของ

ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

- มีกรรมก�รร่วมกัน ได้แก่

1. น�ยสุรพล มีเสถียร

2. น�ยพร้อมพงษ์  ชัยศรี

สวัสดิ์สุข

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�

- บริษัทข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและน้ำ�มัน

หล่อลื่นให้แก่พริม�โดยกำ�หนดร�ค�

ข�ยต�มวิธีต้นทุนบวกกำ�ไร 

(Cost Plus Pricing Method)

- บริษัทข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและน้ำ�มัน

หล่อลื่นให้แก่พริม�โดยกำ�หนดร�ค�

ข�ยต�มวิธีต้นทุนบวกกำ�ไร 

(Cost Plus Pricing Method) 

โดย Sea Oil Petroleum PTE Ltd.

-   บริษัทข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและ

น้ำ�มันหล่อลื่นให้แก่พริม� โดยกำ�หนด

ร�ค�ข�ยต�มวิธีต้นทุนบวกกำ�ไร 

(Cost Plus Pricing Method) 

โดย Sea Oil Offshore Ltd.

 

ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร

บริษัทรับจ้�งจัดห�อ�ห�ร ทำ�คว�ม

สะอ�ด และซักรีด  ให้แก่พนักง�นประจำ�

แท่นขุดเจ�ะน้ำ�มัน บนเรือพักอ�ศัย 

(Catering and Service) โดยคิดอัตร�

ค่�บริก�รต่อคนต่อวัน ต�มอัตร�ที่

ตกลงกัน

- ลูกหนี้ก�รค้�จ�กก�รข�ยน้ำ�มันเชื้อ

เพลิงและน้ำ�มันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขก�ร

ชำ�ระเงิน (Credit term) เท่�กับ 30 วัน

- ลูกหนี้ก�รค้�จ�กธุรกิจ Catering 

and Service โดยมีเงื่อนไขก�รชำ�ระเงิน 

(Credit term) เท่�กับ 30 วันนับจ�กวัน

ที่ในใบแจ้งหนี้

13.60

7.98

0.27

36.28

1.81

0.61

3.บริษัท พริม� ม�รีน จำ�กัด 

(มห�ชน) (“พริม�”)

ประกอบธุรกิจบริก�ร 

เก็บบริห�ร ผลิต ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น

รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

ปิโตรเลียมและธุรกิจอ่ืนๆ

บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ลักษณะร�ยก�รคว�มสัมพันธ์
มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน

 (ล้�นบ�ท)
 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61

คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสมของร�ยก�ร

ระหว่�งกัน

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ น�งวิไลศรี 

ป�นบุญห้อม และน�งส�วป�ลีรัฐ

ป�นบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท สปีด 

โปรดักชั่น จำ�กัด รวมร้อยละ 60 

ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

- ถือหุ้นโดยบริษัท พริม� ม�รีน 

จำ�กัด (มห�ชน) (“พริม�”) ร้อยละ 

99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระ

แล้ว  ซึ่งพริม�มีผู้ถือหุ้นใหญ่

ร่วมกัน คือ นทลิน ถือหุ้นในพริม� 

ร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออกและ

เรียกชำ�ระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท 

ร้อยละ 45.04 ของทุนที่ออกและ

เรียกชำ�ระแล้ว

- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน 

ซึ่งถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 45.04 

ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระ

แล้ว และถือหุ้นในบริษัท ยูไนเต็ด 

ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำ�กัด 

ร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและ

เรียกชำ�ระแล้ว

ต้นทุนง�นบริก�รว่�จ้�งออกแบบ,ผลิตสื่อ

โฆษณ�ประช�สัมพันธ์

ต้นทุนค่�ตั๋วเครื่องบินเดินท�งภ�ยนอก

ประเทศ โดย Sea Oil Petroleum PTE Ltd.

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย

- เกิดจ�กก�รใช้บริก�ร บริห�รจัดก�ร

พนักง�นลูกเรือของบีเอสซี โดยมีเงื่อนไข

ก�รชำ�ระเงิน (Credit term) เท่�กับ 30 วัน 

โดย Sea Oil Petroleum PTE Ltd

ค่�บริห�รง�นบุคคล

- บริษัทว่�จ้�งบีเอสซีบริห�รจัดก�ร

พนักง�นลูกเรือ ในอัตร�ค่�บริก�รเดือนละ 

3,000 บ�ทต่อลูกเรือต่อลำ�  สัญญ�เริ่ม 24 

พ.ย. 60 จนสิ้นสุดโครงก�รต�มสัญญ�

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�

บริษัทข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและน้ำ�มันหล่อ

ลื่น ประเภท Jet A1 ให้แก่ บริษัท ยูไนเต็ด 

ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำ�กัด โดยกำ�หนดร�ค�

ข�ยต�มวิธีต้นทุนบวกกำ�ไร (Cost Plus 

Pricing Method)

ลูกหนี้ก�รค้�

เกิดขึ้นจ�กก�รข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและ

น้ำ�มันหล่อลื่น ประเภท Jet A1 โดยมีเงื่อนไข

ก�รชำ�ระเงิน (Credit term) เท่�กับ 30 วัน

0.06

0.16

0.15 

 

 0.34

6.02

0.60

- เป็นค่�บริก�รในก�รจัดทำ�

จ้�งออกแบบและผลิตสื่อโฆษณ�

ประช�สัมพันธ์ มีก�รเปรียบเทียบร�ค�

กับร�ยอื่น ซึ่งมีต้นทุนค่�ใช้จ่�ยที่ต่ำ�กว่� 

และมีสำ�นักง�นอยู่พื้นที่ใกล้เคียง และ

สะดวกในก�รติดต่อ

- เมื่อเปรียบเทียบร�ค�กับตัวแทน

จำ�หน่�ยร�ยอื่นอยู่ในอัตร�เดียวกัน แต่บี

เอสซี มีก�รให้เครดิตกับบริษัท 7 วัน ซึ่ง

ร�ยอื่นต้องจ่�ยเงินสด ร�ยก�รดังกล่�ว

มีคว�มสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขต�มที่

ตกลงกัน ในอัตร�ที่เหม�ะสม

- บริษัทว่�จ้�งบริห�รง�นบุคคล เน่ืองจ�ก 

บีเอสซีมีคว�มเชี่ยวช�ญในง�นบริห�ร

พนักง�นลูกเรือม�กกว่�และมีอัตร�ค่�

จ้�งที่ต่ำ�กว่�ห�กบริษัทว่�จ้�งบุคล�กร

เพื่อม�ดูแลง�นด้�นนี้เอง

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสม

ผล โดยมีอัตร�ค่�จ้�งและเงื่อนไขก�รทำ�

ร�ยก�รที่เหม�ะสม

- ก�รข�ยสินค้�ดังกล่�วเป็นก�รดำ�เนิน

ก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี

ร�ค�ข�ยและเงื่อนไขก�รค้�เช่นเดียวกัน

กับก�รข�ยสินค้�ให้กับลูกค้�ร�ยอื่น

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสม

ผล มีอัตร�ค่�ขนส่งในร�ค�ตล�ดและมี

เงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป

4.บริษัท สปีด โปรดักชั่นจำ�กัด 

ประกอบธุรกิจให้บริก�ร

ด้�นง�นบันเทิงทุกประเภท

5.บริษัท จัดห�ง�นบีเอสซี 

แมเนจเม้นท์ จำ�กัด (“บีเอสซี”)

“เดิมช่ือ บริษัท บีเอสซี 

แมเนจเม้นท์ จำ�กัด”

ประกอบธุรกิจ ตัวแทนจัดห�

บุคล�กรบนเรือ และข�ยต๋ัว

เคร่ืองบิน

6. บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ 

เอวิเอช่ัน จำ�กัด

ประกอบธุรกิจ

บริก�รรับขนส่งคน, 

ส่ิงของโดยเฮลิคอปเตอร์

บุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้ง ลักษณะร�ยก�รคว�มสัมพันธ์

มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน 
(ล้�นบ�ท)

 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61

คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสม

ของร�ยก�รระหว่�งกัน

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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- ถือหุ้นโดยบริษัท พริม� ม�รีน 

จำ�กัด (มห�ชน) (“พริม�”) ร้อยละ 

99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระ

แล้ว  ซึ่งพริม�มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วม

กัน คือ นทลิน ถือหุ้นใน พริม� ร้อย

ละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรียก

ชำ�ระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท ร้อย

ละ 45.04 ของทุนที่ออกและเรียก

ชำ�ระแล้ว 

- โกลบอลเฮ้�ส์ มีกรรมก�รร่วมกัน 

1 ท่�น คือ คุณอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกำ�จร

- บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ใน

บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำ�กัด 

(“ลีฟวิง”) คิดเป็นร้อยละ 99.99 และ

ลีฟวิงถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้

- บริษัท สก�ย โซล่�ร์ รูฟ จำ�กัด 

ร้อยละ 99.99

- บริษัท สก�ย โซล่�ร์ พ�วเวอร์ 

จำ�กัด ร้อยละ 99.99

- บริษัท เอ็น ดับเบิลยู กรีน พ�วเวอร์ 

จำ�กัด ร้อยละ 99.99

- บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซล่�ร์ จำ�กัด 

ร้อยละ 99.99

- บริษัท ซันนี่ โซล่� จำ�กัด 

ร้อยละ 99.99

- บริษัท โซล่�ร์ ท�วน์ จำ�กัด 

ร้อยละ 99.99

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�

-บริษัทข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและน้ำ�มันหล่อ

ลื่นให้แก่บริษัท ไทยม�รีน แทงเกอร์ จำ�กัด 

โดยกำ�หนดร�ค�ข�ยต�มวิธีต้นทุนบวก

กำ�ไร (Cost Plus Pricing Method)

- บริษัทข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและน้ำ�มันหล่อ

ลื่นให้แก่บริษัท ไทยม�รีน แทงเกอร์ จำ�กัด 

โดยกำ�หนดร�ค�ข�ยต�มวิธีต้นทุนบวก

กำ�ไร (Cost Plus Pricing Method) โดย 

บริษัท Sea Oil Offshore Ltd.

ลูกหนี้ก�รค้�

- เกิดขึ้นจ�กก�รข�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงและ

น้ำ�มันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขก�รชำ�ระเงิน 

(Credit term) เท่�กับ 30 วัน โดย บริษัท 

Sea oil offshore Ltd.

เจ้�หนี้ก�รค้�

- เกิดขึ้นจ�กก�รเช่�หลังค�เพื่อติดตั้ง

อุปกรณ์โซล่�ร์เซลล์ โดยมีเงื่อนไขก�รชำ�ระ

เงิน (Credit term) เท่�กับ 30 วัน โดย 

บริษัท สก�ย โซล่�ร์ รูฟ จำ�กัด

บริษัท สก�ย โซล่�ร์ พ�วเวอร์ จำ�กัด

บริษัท เอ็น ดับเบิลยู กรีน พ�วเวอร์ จำ�กัด

บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซล่�ร์ จำ�กัด

บริษัท ซันนี่ โซล่� จำ�กัด

บริษัท โซล่�ร์ ท�วน์ จำ�กัด

หนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

- เกิดขึ้นจ�กก�รปรับปรุงบัญชีจ�กสัญญ�

ค่�เช่�หลังค� รับรู้ต�มวีธีเส้นตรงตลอด

อ�ยุสัญญ�เช่� โดย

บริษัท สก�ย โซล่�ร์ รูฟ จำ�กัด

บริษัท สก�ย โซล่�ร์ พ�วเวอร์ จำ�กัด

บริษัท เอ็น ดับเบิลยู กรีน พ�วเวอร์ จำ�กัด

บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซล่�ร์ จำ�กัด

บริษัท ซันนี่ โซล่� จำ�กัด

บริษัท โซล่�ร์ ท�วน์ จำ�กัด

2.99

13.89

1.05

0.11

0.11

0.11

0.09

0.09

0.11

0.50

0.49

0.49

0.40

0.40

0.51

- ก�รข�ยสินค้�ดังกล่�วเป็นก�รดำ�เนิน

ก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี

ร�ค�ข�ยและเงื่อนไขก�รค้�เช่นเดียวกัน

กับก�รข�ยสินค้�ให้กับลูกค้�ร�ยอื่น

- ก�รข�ยสินค้�ดังกล่�วเป็นก�รดำ�เนิน

ก�รต�มธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี

ร�ค�ข�ยและเงื่อนไขก�รค้�เช่นเดียวกัน

กับก�รข�ยสินค้�ให้กับลูกค้�ร�ยอื่น

- ร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รที่สมเหตุ

สมผล เนื่องจ�กเป็นร�ยก�รค้�ปกติ และ

มีก�รคิดร�ค�และเงื่อนไขก�รค้�เป็นไป

ต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

และมีเงื่อนไขต�มที่ตกลงกันต�มสัญญ�

- ร�ยก�รดังกล่�วเป็นร�ยก�รปรับปรุง

บัญชี เรื่องก�รรับรู้ ค่�ใช้จ่�ยจ�ก

สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น โดยวิธีเส้นตรง

ตลอดอ�ยุสัญญ�เช่� และเป็นไปต�ม

ม�ตรฐ�นบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญ�

เช่�

7.บริษัท ไทยม�รีน 

แทงเกอร์ จำ�กัด

ประกอบธุรกิจขนส่ง

น้ำ�มันท�งเรือ

8. บริษัท สย�มโกลบอล

เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) 

“โกลบอลเฮ้�ส์”

ประกอบธุรกิจจำ�หน่�ย

วัสดุก่อสร้�งครบวงจร

บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ลักษณะร�ยก�รคว�มสัมพันธ์
มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน

 (ล้�นบ�ท)
 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61

คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสมของร�ยก�ร

ระหว่�งกัน

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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ค่�เช่�หลังค�

- เกิดขึ้นจ�กก�รเช่�หลังค�เพื่อติดตั้ง

อุปกรณ์ โซล่�ร์เซลล์ เป็นสัญญ�ระยะย�ว

ต�มของขน�ดโครงก�ร สูงสุด 1 เมกะวัตต์ 

เท่�กับ 100,000 บ�ท ต่อเดือน โดย 

บริษัท สก�ย โซล่�ร์ รูฟ จำ�กัด

บริษัท สก�ย โซล่�ร์ พ�วเวอร์ จำ�กัด

บริษัท เอ็น ดับเบิลยู กรีน พ�วเวอร์ จำ�กัด

บริษัท โซล่�ร์ ท�วน์ จำ�กัด

ค่�เช่�หลังค�

- เกิดขึ้นจ�กก�รเช่�หลังค�เพื่อติดตั้ง

อุปกรณ์ โซล่�ร์เซลล์ เป็นสัญญ�ระยะย�ว

ต�มของขน�ดโครงก�ร สูงสุด 0.80 เมกะ

วัตต์ เท่�กับ 80,000 บ�ท ต่อเดือน โดย

บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซล่�ร์ จำ�กัด

บริษัท ซันนี่ โซล่� จำ�กัด

1.33

1.33

1.33

1.33

1.06

1.06

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

และมีเงื่อนไขต�มที่ตกลงกันต�มสัญญ�

- ร�ยก�รดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผล 

และมีเงื่อนไขต�มที่ตกลงกันต�มสัญญ�

8. บริษัท สย�มโกลบอล

เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) 

“โกลบอลเฮ้�ส์”

ประกอบธุรกิจจำ�หน่�ย

วัสดุก่อสร้�งครบวงจร

(ต่อ)

บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ลักษณะร�ยก�รคว�มสัมพันธ์
มูลค่�ร�ยก�รระหว่�งกัน

 (ล้�นบ�ท)
 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61

คว�มจำ�เป็นและ
คว�มเหม�ะสมของร�ยก�ร

ระหว่�งกัน

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมกำรบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท	
ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และบริษัทย่อย	 ตลอดจนรำยงำนทำง 
กำรเงินที่เก่ียวข้อง	 ซึ่งได้จัดท�ำข้ึนและมีควำมถูกต้องตำมท่ีควร 
ในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย	 โดย 
ได้มีกำรพิจำรณำนโยบำยทำงบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำง
สม�่ำเสมอ	 รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอใน
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิและได้รบักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตจำก	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ำกัด	
และแสดงควำมเหน็ไว้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชอีย่ำงไม่มเีง่ือนไข	ซึง่
แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว
          
	 ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัท	 ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรก�ำกับดูแล 
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล	 เพื่อให้เชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อ 
ควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน	 กำรดูแลรักษำทรัพย์สินมีระบบกำร
ป้องกันที่ดีไม่มีรำยกำรทุจริตหรือมีกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมี
สำระส�ำคัญ	 รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง	

		 	 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
ประกอบด้วย	กรรมกำรอสิระจ�ำนวน	3	ท่ำน	เพือ่ท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูล
สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือและควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน	
รวมทัง้ประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่แสดง
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีแล้ว

	 คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเห็นว่ำ	ระบบกำรควบคุมภำยในของ 
บริษัทฯ	โดยรวมมีควำมเพียงพอและเหมำะสม	สำมำรถสร้ำงควำม
เชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินรวม	และงบ
กำรเงินเฉพำะบริษัท	ของบริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัท
ย่อย	 ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	 2561	 แสดงฐำนะกำรเงิน	 
ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด	 โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระ
ส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

นำยอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติก�ำจร	 											นำงสำวนีรชำ	ปำนบุญห้อม
				ประธำนกรรมกำร		 												ประธำนกรรมกำรบริหำร
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)		
ประกอบด้วย	กรรมกำรอสิระจ�ำนวน	3	ท่ำน	ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุแิละ
มีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน	 ด้ำนกฎหมำย	 และด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร	และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด	 คณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต	 และควำมรับผิด
ชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ซึ่งระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 และตำมแนวทำงปฏิบัติของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย		

	 ในปี	 2561	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมทั้งส้ินรวม		
6		ครัง้	และได้รำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็น
ประจ�ำทุกไตรมำส	 โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของ
กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน	ดังนี้
	 1.	รศ.ดร.รุธิร์	พนมยงค์	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
	 	 เข้ำร่วมประชุม	6/6	ครั้ง
	 2.	คุณทวีป	สุนทรสิงห์	 กรรมกำรตรวจสอบ		 	
	 	 เข้ำร่วมประชุม	6/6	ครั้ง	
	 3.	ดร.เฉลิมวิทย์	ฉิมตระกูล	 กรรมกำรตรวจสอบ												
	 	 เข้ำร่วมประชุม	6/6	ครั้ง

	 ซึ่งในกำรประชุมแต่ละครั้ง	 เป็นกำรประชุมร่วมกับ	ผู้สอบบัญชี	
ผู้ตรวจสอบภำยใน	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่	ผูบ้รหิำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ	และผูบ้รหิำรฝ่ำยอืน่ๆ	ตำมวำระ
ที่เกี่ยวข้อง	 และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหำร	 เข้ำ
ร่วม	1	ครั้ง	เพื่อปรึกษำหำรืออย่ำงเป็นอิสระในประเด็นส�ำคัญต่ำงๆ	
รวมถึง	 รับทรำบผลกำรปฏิบัติงำน	 ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	 ตลอดจน
ปัญหำและอปุสรรคระหว่ำงกำรปฏบิตังิำน		ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจ
สอบได้รำยงำน	 แสดงควำมเห็น	 และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะ
กรรมกำรบริษัทอย่ำงเป็นอิสระ	โดยสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนข้อมูลที่ส�ำคัญของงบ
กำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ�ำปี	2561	ตลอดจนรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย	โดยได้ประชุมร่วม
กับผู้สอบบัญชีเพื่อพิจำรณำงบกำรเงินของบริษัทฯ	และได้สอบถำม
และรบัฟังค�ำชีแ้จงจำกผูบ้รหิำรและผู้สอบบญัช	ีจำกกำรปฏิบตัหิน้ำที่
ดังกล่ำว	 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ
บัญชีว่ำ	 งบกำรเงินของบริษัทฯ	 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	
2561	ได้จัดท�ำขึน้โดยถกูต้องตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพยีงพอ 
 
 การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและประเมินควำมเพยีงพอ
ของระบบกำรควบคุมภำยในประจ�ำปีของบริษัท	 น�ำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริษัท		เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่หมำะสมและเพยีงพอในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั		โดยพจิำรณำ
จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน	ในกระบวนกำรปฏิบติังำนหลกั
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	 กำรสอบถำมจำกผู้สอบบัญชี	 รวมถึงคณะ
กรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำสอบทำนกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
องค์กรเป็นประจ�ำทุกปี	 และรับทรำบรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ของคณะท�ำงำนบรหิำรควำมเส่ียงในทกุไตรมำส		เพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำร
บริหำรควำมเส่ียงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ครอบคลุมทุกปัจจัย
เสี่ยงและอยู่ในระดับที่เหมำะสม
	 ด้ำนก�ำกับดูแลระบบกำรตรวจสอบภำยใน	คณะกรรมกำรตรวจ
สอบได้พิจำรณำ	คัดเลือก	แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท	โดย
พจิำรณำจำกควำมเป็นอสิระในกำรปฏบัิตงิำน	คณุภำพของงำนตรวจ
สอบ	 ควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ	 รวมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็น
ชอบในแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปี	 โดยใช้วิธีกำรประเมิน
ควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนของ	 COSO	
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำผลกำรตรวจสอบภำยใน	ตลอด
จนก�ำกับดูแลและติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนตำมข้อ
เสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน	 และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบในทุกไตรมำส	
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สอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ
ผ่ำนหน่วยงำนก�ำกบัดูแล	เพือ่ให้กำรปฏบิตังิำนของบรษิทัเป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		คณะ
กรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ	มรีะบบกำรควบคมุภำยใน
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอ
และมีประสิทธิผล	

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์	ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งคณะ
กรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ	 ฝ่ำยจัดกำรได้เข้ำท�ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน	
ตำมธรุกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขทำงกำรค้ำ	และรำคำทีส่มเหตสุมผลดงัเช่น
ทีท่�ำกับบคุคลภำยนอกทัว่ไป	และเพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯ	 ทั้งน้ีบริษัทฯได้ปฏิบัติตำมนโยบำยและเปิดเผย
ข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่ำง
ครบถ้วน

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และ
พิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ	
คุณภำพของงำนตรวจสอบ	ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน	ควำม
รู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ	 และประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบธุรกิจ
ในลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกันกับธุรกิจของบริษัท	 ส�ำหรับ 
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น	ได้พิจำรณำถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบ
ของผู ้สอบบัญชี	 และควำมเหมำะสมโดยเทียบเคียงกับอัตรำ 
ค่ำตอบแทนจำกผู้สอบบัญชีอื่นที่เทียบได้
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีจำก
บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ำกัด	เป็นผู้สอบบัญชี
ของบรษิทัในปี	2562		รวมทัง้พจิำรณำค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท	 เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ 
แต่งตั้งต่อไป

พิจารณารายงานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น
	 ในปี	2561	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น	 ทั้งในเรื่องกำรทบทวนควำม
เส่ียงจำกกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้กำรเกิดกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น	 ทั้งของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 พร้อมทั้งหำมำตรกำร
ควบคมุ	กำรจดัให้มรีะบบกำรตดิตำมและรำยงำนเกีย่วกบักำรปฏบิตัิ
ตำมนโยบำย	กำรจัดอบรมและให้ควำมรู้กับพนักงำน		ตลอดจนกำร
ปรับปรุงตำรำงมอบอ�ำนำจอนุมัติในหมวดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ	 เพื่อให้
สอดคล้องตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น		รวมถึงบริษัทฯ	
ได้มีกำรปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลและจรรยำบรรณธุรกิจให้มี
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน	 	 ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
ว่ำ	 บริษัทมีมำตรกำรและระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอในกำร
ต่อต้ำนและตรวจพบกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำม
ระมดัระวงั	รอบคอบ	และมคีวำมเป็นอสิระอย่ำงเพยีงพอในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	และได้
ปฏิบตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบและบทบำทหน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วน		ซึ่งคณะ
กรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ	 บริษัทฯ	 มีระบบกำร
ควบคมุภำยใน	กำรตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบักำร
ด�ำเนินธุรกิจ	 มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อให้ควำมเชื่อมั่นว่ำ	 กำร
จัดท�ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทมีควำมครบถ้วน	 ถูกต้อง	
เชื่อถือได้	สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	กำร
เปิดเผยข้อมูลเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง		มีกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย	ข้อก�ำหนด	และข้อผูกพันต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	 รวมทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำม 
มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำปรบัปรงุระบบกำรปฏบิตังิำน	กำรบรหิำรควำมเสีย่ง
องค์กรโดยรวม	 และพัฒนำบุคคลำกรให้มีคุณภำพที่ดีอยำ่งต่อเนื่อง	
เพื่อให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(รศ.ดร.รุธิร์	พนมยงค์)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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	 ภำพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี	2561	มีกำรขยำยตัวร้อยละ	4.1	
ปรับตัวดีขึ้นจำกปีก่อนเล็กน้อย	โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมำจำกกำร
บริโภคภำคเอกชน	 และกำรลงทุนโดยรวมท้ังภำครัฐและเอกชน	
มูลค่ำส่งออกสินค้ำโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกปีก่อน		กำรขยำยตัว
ของมลูค่ำกำรส่งออก	ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรส่งออกไปยงัประเทศคูค้่ำ
หลัก	โดยเฉพำะ	สหรัฐอเมริกำ	และ	จีน		สอดคล้องกับทิศทำงกำร
ขยำยตวัของเศรษฐกจิประเทศคูค้่ำและปรมิำณกำรค้ำโลก	กลุม่สนิค้ำ
ส่งออกที่มูลค่ำมีกำรขยำยตัว	 ได้แก่	 น�้ำตำล	 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม		
ปิโตรเคมี	เป็นต้น
	 	ทั้งนี้ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติคำดว่ำ
เศรษฐกิจไทยในปี	 2562	 จะมีกำรขยำยตัวข้ึน	 โดยมีแรงสนับสนุน
จำกกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเน่ือง	 กำรลงทุนของภำครัฐ
และภำคเอกชน		กำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงกำรค้ำ	กำรผลิต	และกำร
ลงทุนระหว่ำงประเทศ	 เพื่อช่วยลดผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก	

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis: MD&A)

บทสรุปผู้บริหาร 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของ ฝ์ำยจัดกำร
 (    
 

บทสรปุผูบ้ริหาร  

ภาพรวมของเศรษฐกจิไทยในปี 2561 มกีารขยายตวัรอ้ยละ 4.1 ปรบัตวัดขีึน้จากปีก่อนเลก็น้อย โดยมแีรงขบัเคลื่อน
หลกัมาจากการบรโิภคภาคเอกชน และการลงทุนโดยรวมทัง้ภาครฐัและเอกชน มูลค่าส่งออกสนิคา้โดยรวมเพิม่ขึน้เลก็น้อย
จากปีก่อน  การขยายตวัของมลูค่าการสง่ออก ส่วนใหญ่เกดิจากการส่งออกไปยงัประเทศคู่คา้หลกั โดยเฉพาะ สหรฐัอเมรกิา 
และ จนี  สอดคลอ้งกบัทศิทางการขยายตวัของเศรษฐกจิประเทศคู่คา้และปรมิาณการคา้โลก กลุ่มสนิคา้ส่งออกทีมู่ลค่ามกีาร
ขยายตวั ไดแ้ก่ น ้าตาล ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม  ปิโตรเคม ีเป็นตน้ 

  ทัง้นี้ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติคาดว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2562 จะมกีารขยายตวัขึน้ 
โดยมแีรงสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง การลงทุนของภาครฐัและภาคเอกชน  การเปลี่ยนแปลง
ทศิทางการคา้ การผลติ และการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก  

ส าหรบัสถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลก มกีารปรบัตวัสูงขึน้จากปีก่อน แต่ยงัคงมคีวามผนัผวน จากปัจจยั
ความเสีย่งดา้นอุปทานน ้ามนัดบิลน้ตลาดจากผูผ้ลตินอกกลุ่มโอเปค ส าหรบัภาวะราคาน ้ามนัทีผ่นัผวน อาจส่งผลกระทบต่อ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิของบรษิทัฯ ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของกจิการ แต่ไม่กระทบต่อก าไ รจากการด าเนินงาน 
เน่ืองจากบรษิทัฯไดม้กีารก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาน ้ามนั ดว้ยการก าหนดราคา
ขายจากการบวกก าไรสว่นเพิม่จากราคาต้นทุน ( Cost Plus Pricing Method)  รวมถงึบรษิทัฯ เป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 10  
จงึไม่มกีารเกบ็ส ารองน ้ามนั ท าให้ไม่ได้รบัผลกระทบจากการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื   อย่างไรกด็ ีความต้องการใช้
พลงังานภายในประเทศยงัคงสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง จากขอ้มลูปรมิาณการผลติและจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยรวมของประเทศ 
ปี 2559-2561 ดงักราฟทีแ่สดง (แหล่งขอ้มลู :กรมธุรกจิพลงังาน )   
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หน่วย:ล้านลิตร 

ปริมาณการผลิตน ้ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ 

ดีเซล เบนซิน อากาศยาน น ้ามนัเตา น ้ามนักา๊ด 

52,695 54,787 57,410 
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หน่วย:ล้านลิตร 

ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ 

ดีเซล เบนซิน อากาศยาน น ้ามนัเตา น ้ามนักา๊ด 

42,071 44,271 43,149 

ส�ำหรับสถำนกำรณ์รำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลก	 มีกำรปรับตัวสูงขึ้น
จำกปีก่อน	แต่ยงัคงมคีวำมผันผวน	จำกปัจจยัควำมเสีย่งด้ำนอปุทำน
น�้ำมันดิบล้นตลำดจำกผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปค	 ส�ำหรับภำวะรำคำ
น�้ำมันที่ผันผวน	 อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
เชือ้เพลงิของบริษทัฯ	ซึง่เป็นรำยได้หลักของกจิกำร	แต่ไม่กระทบต่อ
ก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำน	เนือ่งจำกบรษิทัฯได้มกีำรก�ำหนดกลยทุธ์ใน
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของรำคำน�้ำมัน	 ด้วย
กำรก�ำหนดรำคำขำยจำกกำรบวกก�ำไรส่วนเพิ่มจำกรำคำต้นทุน	 
(	Cost	Plus	Pricing	Method)		รวมถึงบริษัทฯ	เป็นผู้ค้ำน�้ำมันตำม
มำตรำ	10		จงึไม่มกีำรเกบ็ส�ำรองน�ำ้มนั	ท�ำให้ไม่ได้รบัผลกระทบจำก
กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ	 	 อย่ำงไรก็ดี	 ควำมต้องกำรใช้
พลงังำนภำยในประเทศยงัคงสงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง	จำกข้อมลูปรมิำณ
กำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมของประเทศ	ปี	2559-
2561	ดังกรำฟที่แสดง	(แหล่งข้อมูล	:กรมธุรกิจพลังงำน	)		

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ภาพรวมผลการดำาเนินงานปี 2561

	 บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อย	มรีำยได้รวม	4,811.69	ล้ำนบำท	มรีำยได้ 
จำกกำรขำยและบริกำร	รวมเป็นจ�ำนวน	4,777.14	ล้ำนบำท	มีก�ำไร
ขั้นต้นรวม	 237.62	 ล้ำนบำท	 มีก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย	 ภำษีเงินได	้ 
ค่ำเสื่อมและค่ำตัดจ�ำหน่ำย(EBITDA)	จ�ำนวน	87.83	ล้ำนบำท	มีผล
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี	 2561	 รวมเป็นจ�ำนวน	 5.85	 ล้ำนบำท	 เป็นผล
ขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	เท่ำกับ	(0.75)	ล้ำนบำท	
	 ในปี	2561	บริษทัฯ	และบรษิทัย่อย	มกี�ำไรสทุธริวม	5.85	ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น	112.13	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	105.50	ก�ำไรสุทธิที่
เพิม่ขึน้	โดยมสีำเหตหุลกัมำจำก	บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อย	มกี�ำไรขัน้ต้น 
จ�ำนวน	237.62	ล้ำนบำท	เพิม่ข้ึน	18.97	ล้ำนบำท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 
8.68	เมือ่เปรยีบเทียบกบัปีก่อน	ส่วนใหญ่เกดิจำกก�ำไรในกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นทำงทะเล	 รำยได้จำก
กำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่รวมจ�ำนวน	4,649.22		

	 บรษัิทฯ	ยงัคงเชือ่ว่ำ	ควำมต้องกำรใช้น�ำ้มันเชือ้เพลงิ	และพลงังำนไฟฟ้ำโดยรวมยงัคงมปีรมิำณสูงขึน้อย่ำงต่อเนือ่งตำมกำรขยำยตวัของ
เศรษฐกจิทัง้ในและต่ำงประเทศ	และกำรขยำยตวัของอตุสำหกรรมส�ำรวจและผลติปิโตรเลยีมจำกกำรเปิดประมลูสมัปทำนรอบใหม่เมือ่ปลำย
ป	ี2561	รวมถึงอุตสำกรรมขนส่งคมนำคม	และอุตสำหกรรมกำรผลิตอื่นๆที่เพิ่มขึ้น	สอดคล้องกับอัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้ำน	 ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้พลังงำนปิโตรเลียม	 	 และพลังงำนไฟฟ้ำเพิ่มมำกขึ้น	 จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนกำรเติบโตส�ำหรับ
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในอนำคต

งบก�รเงินรวมงบกำ�ไรข�ดทุน
(หน่วย : ล้�นบ�ท)

รายได้รวม

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

กำาไรขั้นต้น

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมและค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัทใหญ่

กำาไรต่อหุ้น (บาท)

3,827.35

3,816.02

218.65

(22.35)

(106.28)

(104.55)

(0.1962)

4,811.69

4,777.14

237.62

87.83

5.85

(0.75)

(0.0014)

ปี 2560 ปี 2561

เพิม่ขึน้	1,079.38	ล้ำนบำท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	30.27	เมือ่เปรยีบเทยีบ 
กับปีก่อน	ส่วนใหญ่เกิดจำกปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันที่เพิ่มขึ้นจำก
กลุ่มลูกคำ้ต่ำงประเทศและกลุ่มลูกคำ้	Offshore	เป็นหลัก	กำรรับรู้ 
ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรร่วมค้ำในบริษัท	 แพน	 โอเรียนท์	 เอ็นเนอยี่
(สยำม)	ลมิิเตด็	(“POES”)	จ�ำนวน	2.71	ล้ำนบำท	ซึง่เป็นธรุกจิส�ำรวจ	
พัฒนำและผลิตน�้ำมันปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติในประเทศไทย	
โดยบริษัทย่อย	(Sea	Oil	Energy	Ltd.)	เข้ำไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ	 49.99	 ผลก�ำไรดังกล่ำว	 เกิดจำกรำยได้ของPOES	 ที่เพ่ิมขึ้น
เนือ่งจำกภำวะรำคำน�ำ้มนัดบิในตลำดโลกปรบัตวัเพิม่ขึน้และปรมิำณ
กำรผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น	รวมถึง	รำยได้อื่น	จ�ำนวน	34.55	ลำ้นบำทเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ	205	เมื่อเทียบจำกปีก่อนเนื่องจำก	กำรได้รับเงินชดเชย
ค่ำควำมเสยีหำยจำกบรษิทัประกนัภยัของบรษิทั	ซอีอยล์	ปิโตรเคมคีอล 
จ�ำกัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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จ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงบก
81.12 
สัดส่วน	1.69%		

กำรให้บริกำร
50.21 
สัดส่วน	1.04%		

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ
77.71 
สัดส่วน	1.62%		

รำยได้อื่น
34.55 
สัดส่วน	0.72%		

จ�ำหน่ำยน�้ำมันทะเล
4,568.10

สัดส่วน	94.93%		

(หน่วย	:	ล้านบาท)

โครงสร้�งร�ยได้ ปี 2561

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561
	 ในปี	2561	บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อย	มรีำยได้รวมจ�ำนวน	4,811.69	
ล้ำนบำท	 ประกอบด้วย	 	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิง	
จ�ำนวน	4,649.22	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	97.32	ของรำยได้รวม
ทั้งหมด		รำยได้จำกกำรให้บริกำร	(Supply	Management)	จ�ำนวน	
50.21	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	1.05	ของรำยได้รวมทั้งหมด		
	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและอปุกรณ์	จ�ำนวน	77.71	ล้ำนบำท 
	คดิเป็นร้อยละ	1.63	ของรำยได้รวมทัง้หมด	และรำยได้อืน่ๆ	จ�ำนวน	
34.55	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	0.72	ของรำยได้รวมทั้งหมด
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวม
จ�ำนวน	4,777.14	ล้ำนบำท	ประกอบด้วย
	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยในป	ี 

	 บริษทัฯ	และบรษัิทย่อย	มรีำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนในปี	2561	รวม	4,649.22	ล้ำนบำท	ซึง่แบ่งตำมช่องทำงกำร
จัดจ�ำหน่ำย	ดังนี้	
	 •	รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงทะเล	ในปี	2561	จ�ำนวน	4,568.10	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	98.26	ของรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำย
น�ำ้มนัทัง้หมด	เมือ่เปรยีบเทยีบกับปีก่อนเพิม่ขึน้ร้อยละ	30.26		ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัทำงทะเลในกลุม่ลกูค้ำOffshore	และ
ลูกค้ำต่ำงประเทศเป็นหลัก		
	 •	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงบก	 ในปี	 2561	 จ�ำนวน	 81.12	 ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	 1.74	 ของรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
ทั้งหมด	เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ	29.09	ซึ่งเกิดขึ้นจำกลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมขนส่งในประเทศเป็นหลัก

2561	จ�ำนวน	4,649.22	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้จำกปี	2560	ร้อยละ	30.24	
ซึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงทะเลจำกกลุ่ม
ลูกค้ำ	Offshore	และลูกค้ำต่ำงประเทศ	ท�ำให้ปริมำณกำรจ�ำหน่ำย
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันโดยรวมของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
	 รำยได้จำกกำรให้บริกำรในธุรกิจ	Supply	Management	ในปี	
2561	จ�ำนวน	50.21	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	ร้อยละ	52.49	
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรสิ้นสุดสัญญำกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ
		 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำและอปุกรณ์	จ�ำนวน	77.71	ล้ำนบำท 
ลดลงจำกปี	2560	ร้อยละ	44.69	เนื่องจำกผลกระทบจำกสภำพภูมิ
อำกำศ	ส่งผลให้มข้ีอจ�ำกดัชัว่โมงของแดดทีจ่ะน�ำมำผลติกระแสไฟฟ้ำ
ลดลง	

ร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยน้ำ�มัน
(หน่วย	:	ล้านบาท)

มูลค่� มูลค่�ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2560 ปี 2561 

การจำาหน่ายทางทะเล   3,507.56 98.24 4,563.10 98.26

• ในประเทศ   827.85 23.19 1,068.02 22.97

• ต่างประเทศ   2,679.15 75.05 3,500.08 75.28

การจำาหน่ายทางบก   62.84 1.76 81.12 1.74

รวม   3,569.84 100.00 4,649.22 100.00

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันแยกตามผลิตภัณฑ์
	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัของบรษิทัและบรษัิทย่อยแยกตำม
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ำยในปี	 2561	 บริษัทฯมีรำยได้จำกกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	 (High	 Speed	 Diesel)	 จ�ำนวน	
2,196.07	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 47.33	 ของรำยได้จำกกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันทั้งหมด	 และมีปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซล 
หมุนเร็วในปี	2561	จ�ำนวน	105.25		ล้ำนลิตร	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำก 
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงทะเลให้ลูกค้ำต่ำงประเทศ	 และลูกค้ำกลุ่ม	 
Offshore
	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเตำ	(Fuel	Oil)	ในปี	2561	จ�ำนวน	
2,428.11	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 52.33	 ของรำยได้จำกกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันทั้งหมด	 และมีปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเตำในปี	
2561	จ�ำนวน	164.44		ล้ำนลิตร	 	 เกิดจำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำง
ทะเลให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศ	และเรือขนส่งเป็นหลัก
	 รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเบนซิน	 (Gasoline)	 ในปี	 2561	
จ�ำนวน	 7.13	 ล้ำนบำท	 คิดเป็นร้อยละ	 0.15	 	 ของรำยได้จำกกำร
จ�ำหน่ำยน�ำ้มนัทัง้หมด	และมปีรมิำณกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเบนซนิในปี	
2561	จ�ำนวน	0.24		ล้ำนลิตร	เกิดจำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงทะเล
ให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศ
	 รำยได้จำกธรุกจิบรกิำรจดัหำอำหำร	วตัถดุบิ	และให้บรกิำรอืน่ๆ	
แก่	 เรือเดินทะเล	และพนักงำนประจ�ำแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซ
ทั้งในทะเลและบนบก	(Supply	Management)
			บริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรในธุรกิจด้ำนกำรจัดหำอำหำร	
วัตถุดิบ	 และให้บริกำรอื่นๆ	 ส�ำหรับพนักงำนประจ�ำแหล่งขุดเจำะ
น�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก	 (Supply	 Management)	
ประกอบด้วย	รำยได้จำกกำรให้บรกิำรจดัหำอำหำร	ท�ำควำมสะอำด	
และซักรีดให้แก่พนักงำนประจ�ำแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซใน 

    รายงานประจ าปี 2561 
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รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัแยกตามผลิตภณัฑ ์

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยแยกตามประเภทผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายในปี 2561 บรษิทัฯมี
รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (High Speed Diesel) จ านวน 2,196.07 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 47.33 ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ในปี 2561 จ านวน 105.25  ลา้นลติร ซึง่
สว่นใหญ่เกดิจากการจ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลใหล้กูคา้ต่างประเทศ และลกูคา้กลุ่ม Offshore 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเตา (Fuel Oil) ในปี 2561 จ านวน 2,428.11  ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 52.33  ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเตาในปี 2561 จ านวน 164.44  ลา้นลติร  เกดิจากการ
จ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศ และเรอืขนสง่เป็นหลกั 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิ (Gasoline) ในปี 2561 จ านวน 7.13 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 0.15  ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิในปี 2561 จ านวน 0.24  ลา้นลติร เกดิจากการ
จ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศ 

รายได้จากธุรกิจบริการจดัหาอาหาร วตัถดิุบ และให้บริการอ่ืนๆ แก่ เรือเดินทะเล และพนักงานประจ า
แหล่งขดุเจาะน ้ามนัและกา๊ซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) 

   บรษิัทฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารในธุรกจิด้านการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้รกิารอื่นๆ ส าหรบัพนักงาน
ประจ าแหล่งขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัหา
อาหาร ท าความสะอาด และซกัรดีใหแ้ก่พนกังานประจ าแท่นขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซในอ่าวไทย บนเรอืพกัอาศยั และแหล่งขุด
เจาะน ้ามนัและก๊าซบนบก (Catering and  Housekeeping Service)  
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รายได้จากการขายแยกประเภทน ้ามนั ปี 2559 - ปี 2561 
(หน่วย: ล้านบาท) 

น ้ามนัหล่อลื่นและอื่นๆ น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็  
น ้ามนัเตา น ้ามนัเบนซนิ 

น ้ามนัดเีซล 
105.25 

สดัส่วน 38.98% 

น ้ามนัเตา 
164.44 

สดัส่วน 60.90% 

น ้ำมนัเบนซนิ 
0.24 

สดัส่วน 0.09% 

น ้ามนัหล่อลื่น,อื่นๆ 
0.09 

สดัส่วน 0.03% 

ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัแต่ละประเภท ปี 2561 
(หน่วย : ล้านลิตร) 

น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ น ้ามนัเตา 
น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัหล่อลื่น และอื่นๆ 

อ่ำวไทย	 บนเรือพักอำศัย	 และแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซบนบก	 
(Catering	and		Housekeeping	Service)	
	 ในปี	 2561	 บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรในธุรกิจ	 Supply	
Management		จ�ำนวนรวม	50.21	ล้ำนบำท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
1.04	ของรำยได้รวมของบริษัท	ซึ่งลดลงจำกปี	2560	ร้อยละ	52.49	
โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรสิ้นสุดสัญญำกำรให้บริกำรกับลูกค้ำและ
ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจิ	และรำคำน�ำ้มนัทีย่งัคงผนัผวน	ลกูค้ำ
ในกลุ่มอุตสำหกรรมส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมชะลอกำรผลิต	 และ
หยดุกำรผลติในกำรบำงโครงกำร	ท�ำให้กจิกรรมในอ่ำวไทยลดลง	ส่ง
ผลกระทบต่อรำยได้ของธุรกิจ	 Supply	Management	 ลดลงด้วย
เช่นกัน

ต้นทุนขายและบริการ และก�าไรขั้นต้น
	 ต้นทุนขำย	 ประกอบด้วย	 ต้นทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน	 และ
ต้นทุนจำกกำรผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์และ
จ�ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล์	ส่วนต้นทุนบริกำร	เกิดจำก	ต้นทุนบริกำร
ของธุรกิจ	Supply	Management
	 ในปี	2561	บรษิทัและบรษิทัย่อย	มต้ีนทนุกำรขำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ, 
น�้ำมันหล่อล่ืน	 และต้นทุนจำกกำรผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทติย์และจ�ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล์	เท่ำกบั		4,501.26	
ล้ำนบำท	คิดเป็น	ร้อยละ	95.23	ของรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน	
และจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์และแผงโซลำร์เซลล์	
ทั้งหมด	 ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีก�ำไรข้ันต้นจำกกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์และแผง
โซลำร์เซลล์ในปี	2561	เท่ำกับ	225.67	ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี	2560	
จ�ำนวน	 17.63	 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 8.47	 ก�ำไรขั้นต้นท่ี 

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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เพ่ิมขึ้น	 ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงทะเลให้กับ
กลุ่มลูกค้ำ	Offshore	ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
	 โดยในปี	 2561	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นของ
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์และ
แผงโซล่ำร์เซลล์โดยรวมเท่ำกับร้อยละ	4.77	ลดลงจำกปี	2560	ที่มี
อัตรำก�ำไรขั้นต้น	เท่ำกับร้อยละ	5.61	เนื่องจำกภำวะกำรแข่งขันใน
ตลำดน�้ำมันทั้งในและต่ำงประเทศท่ีสูงข้ึน	 ท�ำให้ต้องมีกำรปรับลด
รำคำเพื่อรักษำฐำนลูกค้ำเดิมและเพิ่มจ�ำนวนลูกค้ำรำยใหม่
	 บริษัทฯ	มีต้นทุนบริกำรของธุรกิจ	Supply	Management	ในปี	
2561	เท่ำกับ	38.26	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	76.20	ของรำยได้จำก
กำรให้บรกิำรรวม	ส่งผลให้มกี�ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บรกิำรในปี	2561	
เท่ำกับ	11.95	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	2561	ร้อยละ	12.63	
	 บริษัทฯมีอัตรำก�ำไรข้ันต้นจำกกำรให้บริกำรในธุรกิจ	 Supply	
Management	ในปี	2561	เท่ำกบัร้อยละ	23.80	เพิม่ขึน้จำกปี	2560	
ทีม่อีตัรำก�ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ	10.04		เกดิจำกกำรปรบัโครงสร้ำง
กำรบริหำรจัดกำร	 ปี	 2561	 บริษัทฯ	 ได้ด�ำเนินกำรให้บริกำรด้ำน	
Catering	&	Housekeeping	กับลูกค้ำโดยตรงโดยไม่ผ่ำนผู้รับจ้ำง
ช่วง	 ท�ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนบริกำรได้มีประสิทธิภำพ 
มำกขึ้น
	 ก�ำไรขั้นต้นโดยรวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยปี	2561	เท่ำกับ	
237.62	ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี	2560	ร้อยละ	8.68	

สินทรัพย์ 
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
รวมจ�ำนวน	2,744.30	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	สิ้นปี	2560	จ�ำนวน	
139.44	 ล้ำนบำท	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 5.35	 เกิดจำกสินทรัพย์
หมุนเวยีนเพ่ิมขึน้	49.58	ล้ำนบำทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	7.10		สนิทรพัย์
ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	89.86	ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.71
	 (1)	สินทรัพย์หมุนเวียน
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีสินทรัพย์
หมุนเวียนรวม	จ�ำนวน	747.56	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน
ร้อยละ	7.10	ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูค้ำ
อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร	
จ�ำนวน	210.92	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.58		เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อน	 เกิดจำกค่ำกำรตลำด	 และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขยำย
ธุรกิจในต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับยอดกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน
	 ในปี	 2561	 บริษัทและบริษัทย่อย	 มีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน	
57.67	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน	6.43	ล้ำนบำท	หรือลดลง
ร้อยละ	10.03	เมือ่เทยีบกบัปีก่อน	ต้นทนุทำงกำรเงนิทีล่ดลงเกดิจำก
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรออกหุ้นกู้ที่ลดลง		

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
	 ในปี	 2561	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีผลก�ำไรจำกอัตรำแลก
เปลีย่น	จ�ำนวน	2.82	ล้ำนบำท	ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรปรบัปรงุอตัรำ
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	ณ	วันสิ้นปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
	 ในปี	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภำษีเงินได้	จ�ำนวน	3.26	
ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นจำกปี	 2560	 จ�ำนวน	 3.54	 ล้ำนบำท	ซึ่งเกิดจำก
ก�ำไรของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน
(หน่วย: ล้�นบ�ท) ปี 2560 ปี 2560ปี 2561 ปี 2561

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร งบก�รเงินรวม

รวมสินทรัพย์ 2,407.09 2,453.50 2,604.86 2,744.30

รวมหนี้สิน 723.13 829.89 1,251.56 1,389.91

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,683.96 1,623.61 1,353.30 1,354.39

ทุนจดทะเบียน 691.87 691.87 671.87 691.87

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 553.54 553.56 553.54 553.56

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 ณ	วันที่		31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	จ�ำนวน	133.87	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี
ก่อนร้อยละ	 22.13	 โดยมีสำเหตุจำกกระแสเงินสดที่ลดลงจำก
กิจกรรมลงทุนจำกกำรปรับปรุงโรงแยกคอนเดนเสท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีลูกหนี้กำรค้ำ
และลูกหนี้อื่นสุทธิจ�ำนวน	 569.66	 ล้ำนบำท	 เพิ่มขึ้นจำก	ณ	 สิ้นปี	
2560	ร้อยละ	24.62		เกิดจำกยอดขำยที่เพิ่มขึ้น	อย่ำงไรก็ดีลูกหนี้
กำรค้ำ	ณ		31	ธันวำคม	2561	ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบก�ำหนด
ช�ำระและลูกหนี้ที่ค้ำงช�ำระไม่เกินกว่ำ	3	เดือน

รายงานประจำาปี 2561 
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กระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปี สิ้นสุด 31 ธันว�คม 2561

(หน่วย : ล้�นบ�ท) ปี 2560 ปี 2560ปี 2561 ปี 2561

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร งบก�รเงินรวม

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน (6.36) (23.05) 123.94 15.34

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน (93.03) (70.90) (268.49) (91.88)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 27.58 50.03 47.76 50.08

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (71.81) (43.92)    (96.79)   (26.46)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด    138.04     62.64 259.69 171.91

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     (3.59) (0.03) 9.01 (11.58)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 62.64 18.69 171.91 133.87

	 (2)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน	จ�ำนวน	1,996.74		ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ	
4.71		ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของ	ที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์-
สุทธิ	 	 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงจำกมีกำร
ปรบัปรุงโรงแยกคอนเดนเสทเพือ่ให้ใช้งำนได้	 เงนิลงทนุในกำรร่วมค้ำ 
และ	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
	 ณ		31	ธนัวำคม	2561	เงนิลงทนุในกำรร่วมค้ำ	จ�ำนวน	1,268.40	
ล้ำนบำท	ซึ่งเกิดจำกกำรที่บริษัทย่อย	Sea	Oil	Energy	Limited	ได้
เข้ำซื้อหุ้นของ	Pan	Orient	Energy	 (Siam)	Limited	 (“POES”)	
จ�ำนวน	9,863	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	49.99	ของจ�ำนวนหุ้นที่
ออกและจ�ำหน่ำยแล้วท้ังหมดของ	 POES	 	 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
กำรส�ำรวจ	 พัฒนำและผลิตน�้ำมันปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติใน
ประเทศไทย	 สัมทำนปิโตรเลียมหลุม	 L53/48	 	 จังหวัดนครปฐม	
บริษัทฯ	ได้รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรในปี	2561	ไว้จ�ำนวน	2.71	ล้ำน	บำท	
ณ	 สิ้นปี	 2561	 บริษัทฯได้ทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในกำร
ร่วมค้ำ	โดยใช้ประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะได้รบัตลอดอำยุ
สัมปทำนปิโตรเลียม	 พบว่ำผลรวมมูลค่ำปัจจุบันจำกกำรค�ำนวณ
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำมีจ�ำนวน
มำกกว่ำมลูค่ำตำมบญัช	ี646.53	ล้ำนบำท	ดงันัน้ในปี	2561	บรษิทัฯ	
จึงไม่มีกำรบันทึกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำว
	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น	จ�ำนวน	41.14		ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ	
66.82	ส่วนใหญ่เกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของ	ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคืนของ
บรษัิทย่อย	ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงรอกำรตรวจสอบจำกกรมสรรพำกร

หนี้สิน
ณ	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม	จ�ำนวน		
1,389.91	ล้ำนบำทเพิม่ขึน้จำกสิน้ปี	2560	จ�ำนวน	138.35	ล้ำนบำท	
ประกอบด้วย	หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	42.97	ล้ำนบำท	มี
สำเหตุหลักจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและ
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน	และ	เจ้ำหน้ีกำรค้ำท่ีเพิม่ขึน้	หนีส้นิไม่หมนุเวยีน
เพิม่ขึน้จำกปีก่อน	95.37	ล้ำนบำท	ซึง่	ส่วนใหญ่เกดิจำกจำกกำรออก
หุ้นกู้	

ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ณ	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย	เท่ำกับ	1,354.39	ล้ำนบำท	ประกอบด้วย	ส่วนของ
ผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่		1,346.65	ล้ำนบำท	และส่วนได้เสียที่
ไม่อ�ำนำจควบคุม	จ�ำนวน	7.74	ล้ำนบำท	ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวม
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	1.09	ล้ำนบำท	โดยมีสำเหตุ	ดังนี้
	 (1)	บริษทัฯ	มผู้ีถือหุน้แสดงควำมจ�ำนงใช้สิทธติำมใบส�ำคญัแสดง
สิทธิ	 SEAOIL-W	 ส�ำหรับหุ้นสำมัญจ�ำนวน	 0.02	 ล้ำนหุ้น	 ในรำคำ
เสนอขำยหุ้นละ	3	บำท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	0.06	ล้ำนบำท
	 (2)	บริษัทฯ	มีกำรรับรู้ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี	2561	เท่ำกับ	
1.03	ล้ำนบำท	

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน
	 ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มำจำก
กิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน	 15.34	 ล้ำนบำท	 ซึ่งลดลงจำกปี	 2560	
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของลูกหน้ีกำรค้ำ	 และ	 หน้ีสิน
หมุนเวียนอื่น	รวมถึงกำรจ่ำยภำษีเงินได้

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 
	 ในปี	2561		บริษทัฯ	และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรม
ลงทุน	จ�ำนวน	(91.88)	ล้ำนบำทโดยส่วนใหญ่เกิดจำกน�ำเงินไปลงทนุ
ในกำรซือ้สนิทรพัย์และปรับปรงุโรงแยกคอนเดนเสทของบรษิทัย่อย	
เงินสดสุทธิได้มำจำก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหำเงิน	
	 ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 	 และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มำจำก
กจิกรรมจดัหำเงนิจ�ำนวน	50.08	ล้ำนบำท	ส่วนใหญ่เกดิจำกเงนิกูย้มื
จำกสถำบันกำรเงิน	และกำรออกหุ้นกู้
	 จำกรำยกำรกระแสเงนิสดใช้ไปจำกกจิกรรมดงักล่ำวข้ำงต้น	ท�ำให้ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ลดลง
สุทธิ	รวมเป็นจ�ำนวน	(26.46)	ล้ำนบำท	จำก	ณ	สิ้นปี	2560	ท�ำให้	
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	ณ	 
31	ธันวำคม	2561	เท่ำกับ	133.87	ล้ำนบำท		

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อผลการด�าเนินงานหรือฐานะ 
การเงินในอนาคต
	 ควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันและกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ภูมิภำคเอเซีย	 เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจโลกและรำคำน�้ำมันยังม ี
ควำมผนัผวนตำมปัจจยัต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็น	ปรมิำณกำรผลติ	ปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้น�้ำมัน	 ซึ่งรำยได้หลักของบริษัทมำจำกกำรจัด
จ�ำหน่ำยน�้ำมันเป็นหลัก	ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน�้ำมันอำจ
ส่งผลต่อผลประกอบกำรของบรษิทัโดยรวมได้		หำกรำคำน�ำ้มนัปรับ
ตวัลดลงอย่ำงมำก	ส่งผลให้รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัของกจิกำร
ลดลงด้วยเช่นกนั	อย่ำงไรกต็ำม	บรษิทัมนีโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำ
ขำยโดยใช้วธิรีำคำต้นทนุบวกก�ำไรขัน้ต้น	(Cost	Plus	Pricing	Method) 
เพือ่รักษำระดบัก�ำไรไว้		รวมถงึนโยบำยกำรกระจำยควำมเส่ียงไปยงั
ธุรกิจอื่นๆ	ที่ไม่ผันผวนตำมรำคำน�้ำมัน	 เช่น	ธุรกิจพลังงำนทดแทน
อื่นๆ	 เพื่อช่วยลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันได้		
อย่ำงไรกต็ำม	บรษิทัฯ	ได้มกีำรตดิตำมสถำนกำรณ์	และเฝ้ำระวงัอย่ำง
ใกล้ชดิ	เพือ่ให้กำรด�ำเนนิธรุกจิเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้	และ
สำมำรถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน	

ฐานะทางการเงิน

อัตร�ส่วนท�งก�รเงินที่สำ�คัญ
2559 2559

(ปรับใหม่)
2560 25602561 2561

งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

งบก�รเงินรวม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

    อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.64 1.24 0.94 0.66 0.95 0.96

   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.31 0.61 0.50 0.65 0.85 0.90

   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.43 6.26 7.17 8.62 7.98 9.48

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.31 57.48 50.22 41.74 45.12 37.96

   อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ) 12.36 8.12 6.82 8.18 5.73 4.97

   อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (ร้อยละ) 4.71 (1.65) (2.28) 2.97 0.34 0.56

   อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 4.45 (3.47) (4.94) (0.12) (2.79) 0.12

   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 5.12 (2.33) (3.65) (2.16) (8.37) (0.06)

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.79 (1.47) (2.49) (0.19) (3.97) 0.22

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77 0.43 0.51 1.18 0.92 1.03

   อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.75 0.42 0.49 1.03 0.77 0.85

   อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 4.27 (0.11) (0.50) 0.44 1.93 0.27

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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การค�านวณอัตราส่วนทางการเงิน
อัตรำส่วนสภำพคล่อง	 	 	 =	 สินทรัพย์หมุนเวียน	/	หนี้สินหมุนเวียน
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว		 	 =	 (เงินสดเงินฝำกธนำคำร	+	หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด	+		 	
	 	 	 	 	 	 	 ลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ	-	สินค้ำคงเหลือ)	/	หนึ้สินหมุนเวียน
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ	 	 =	 ขำยสุทธิ	/	(ลูกหนี้กำรค้ำก่อนหนี้สงสัยจะสูญ	+	ตั๋วเงินรับกำรค้ำ)	(เฉลี่ย)
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย	 	 	 =	 360	/	อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
อัตรำก�ำไรขั้นต้น	 	 	 	 =	 ก�ำไรขั้นต้น	/	รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรสุทธิ
อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน		 	 =	 ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน	/	รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรสุทธิ
อัตรำก�ำไรสุทธิ	 	 	 	 =	 ก�ำไรสุทธิ	/	รำยได้รวม
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 	 	 =	 ก�ำไรสุทธิ	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น	(เฉลี่ย)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	 	 =	 ก�ำไรสุทธิ	/	สินทรัพย์รวม	(เฉลี่ย)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 =	 หนี้สินรวม	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 =	 (หนี้สินรวม	–	เจ้ำหนี้กำรค้ำ)	/	ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย	 	 =	 กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน	+	ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน	+	ภำษี	/	
	 	 	 	 	 	 	 ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนและลงทุน

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
 

ควำมเห็น 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษทั ซีออยล์ จ  ำกดั )มหำชน( )บริษทั( และบริษทัยอ่ย )กลุ่มกิจกำร( และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทัแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 

งบกำรเงนิทีต่รวจสอบ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรซ่ึงรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น  
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรับผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มกิจกำรและบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้น
จรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้
เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดร้ะบุเร่ือง กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของเงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้ เป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบและไดน้ ำเร่ืองน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองน้ี 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)

 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 

 

กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนใน
กำรร่วมค้ำ 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนใน
บริษัทแห่งหน่ึงท่ีจัดประเภทเป็นกำรร่วมค้ำแสดงใน 
งบกำรเงินรวมจ ำนวน 1,268.40 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 
46.22 ของสินทรัพยร์วม กำรร่วมคำ้ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบั
กำรส ำรวจ พัฒนำและผลิตน ้ ำมันปิโตรเลียมและก๊ำซ
ธรรมชำติ กำรร่วมคำ้ดงักล่ำวไดรั้บผลกระทบจำกรำคำ
น ้ ำมัน ดิบ ท่ี ลดลง และมีผลกำรด ำเนิน งำนขำดทุน 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวจึงเป็นขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้
อำจเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกิจกำรจึงมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ของเงินลงทุนดงักล่ำว  

ฝ่ำยบริหำรได้ประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ โดยใช้วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำจำก
กำรใช้ โดยมีกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต 
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ถูกก ำหนดให้เป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
เน่ืองจำกเงินลงทุนดงักล่ำวมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน และ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนข้ึนอยูก่บัขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกำรใช้ดุลยพินิจท่ีส ำคัญของฝ่ำยบริหำร เช่น กำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำ
จะไดรั้บจำกเงินลงทุน กำรคำดกำรณ์เก่ียวกบัควำมผนัผวน
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบัจ ำนวนเงินหรือจงัหวะเวลำของกระแส
เงินสดในอนำคต มูลค่ำของเงินตำมเวลำ และอตัรำคิดลดท่ี
เหมำะสม ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต
ดังกล่ำวมีสมมติฐำนท่ีส ำคัญในเร่ือง ปริมำณส ำรอง
ปิโตรเลียม และปริมำณทรัพยำกรปิโตรเลียม รำคำน ้ ำมนั 
และอตัรำคิดลด 

ขำ้พเจำ้ไดท้ดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชท่ี้จดัท ำโดยฝ่ำย
บริหำร ขำ้พเจำ้ไดส้อบถำมฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัแผนกำรผลิตใน
อนำคตและไดท้ดสอบควำมเหมำะสมของประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ ซ่ึงประกอบไปดว้ยกำรทดสอบ
ขอ้สมมติฐำน ดงัต่อไปน้ี 

• กำรเปรียบเทียบขอ้มูลตวัเลขประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน
กบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

• กำรเปรียบเทียบปริมำณส ำรองปิโตรเลียมและปริมำณ
ทรัพยำกรปิโตรเลียมกับรำยงำนของผูเ้ช่ียวชำญของฝ่ำย
บริหำร  

• กำรเปรียบเทียบกำรประมำณกำรรำคำน ้ำมนัในอนำคตท่ีฝ่ำย
บริหำรใชโ้ดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลตลำด  

• กำรวิเครำะห์ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ ซ่ึงมี
ควำมสัมพนัธ์กบัยอดขำยและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน
จริงในอดีต   

• กำรให้ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรประเมินมูลค่ำในส ำนักงำนของ
ขำ้พเจำ้ท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมของอตัรำคิดลดท่ีใช ้ 

• กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญั 

นอกจำกน้ีข้ำพเจ้ำมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของ
ผูเ้ช่ียวชำญของฝ่ำยบริหำรท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับปริมำณส ำรอง
ปิโตรเลียมและปริมำณทรัพยำกรปิโตรเลียม และรำคำน ้ำมนั  

จำกวิธีกำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้พบว่ำขอ้สมมติฐำนท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้น
กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนในกำร 
ร่วมคำ้มีควำมสมเหตุสมผล 
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เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 

 

กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนใน
กำรร่วมค้ำ 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนใน
บริษัทแห่งหน่ึงท่ีจัดประเภทเป็นกำรร่วมค้ำแสดงใน 
งบกำรเงินรวมจ ำนวน 1,268.40 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 
46.22 ของสินทรัพยร์วม กำรร่วมคำ้ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบั
กำรส ำรวจ พัฒนำและผลิตน ้ ำมันปิโตรเลียมและก๊ำซ
ธรรมชำติ กำรร่วมคำ้ดงักล่ำวไดรั้บผลกระทบจำกรำคำ
น ้ ำมัน ดิบ ท่ี ลดลง และมีผลกำรด ำเนิน งำนขำดทุน 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวจึงเป็นขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้
อำจเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มกิจกำรจึงมีกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ของเงินลงทุนดงักล่ำว  

ฝ่ำยบริหำรได้ประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ โดยใช้วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำจำก
กำรใช้ โดยมีกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต 
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนใน
กำรร่วมคำ้ถูกก ำหนดให้เป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
เน่ืองจำกเงินลงทุนดงักล่ำวมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน และ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนข้ึนอยูก่บัขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกำรใช้ดุลยพินิจท่ีส ำคัญของฝ่ำยบริหำร เช่น กำร
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกลุ่มกิจกำรคำดว่ำ
จะไดรั้บจำกเงินลงทุน กำรคำดกำรณ์เก่ียวกบัควำมผนัผวน
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนกบัจ ำนวนเงินหรือจงัหวะเวลำของกระแส
เงินสดในอนำคต มูลค่ำของเงินตำมเวลำ และอตัรำคิดลดท่ี
เหมำะสม ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต
ดังกล่ำวมีสมมติฐำนท่ีส ำคัญในเร่ือง ปริมำณส ำรอง
ปิโตรเลียม และปริมำณทรัพยำกรปิโตรเลียม รำคำน ้ ำมนั 
และอตัรำคิดลด 

ขำ้พเจำ้ไดท้ดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชท่ี้จดัท ำโดยฝ่ำย
บริหำร ขำ้พเจำ้ไดส้อบถำมฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัแผนกำรผลิตใน
อนำคตและไดท้ดสอบควำมเหมำะสมของประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ ซ่ึงประกอบไปดว้ยกำรทดสอบ
ขอ้สมมติฐำน ดงัต่อไปน้ี 

• กำรเปรียบเทียบขอ้มูลตวัเลขประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน
กบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

• กำรเปรียบเทียบปริมำณส ำรองปิโตรเลียมและปริมำณ
ทรัพยำกรปิโตรเลียมกับรำยงำนของผูเ้ช่ียวชำญของฝ่ำย
บริหำร  

• กำรเปรียบเทียบกำรประมำณกำรรำคำน ้ำมนัในอนำคตท่ีฝ่ำย
บริหำรใชโ้ดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลตลำด  

• กำรวิเครำะห์ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ ซ่ึงมี
ควำมสัมพนัธ์กบัยอดขำยและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึน
จริงในอดีต   

• กำรให้ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรประเมินมูลค่ำในส ำนักงำนของ
ขำ้พเจำ้ท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมของอตัรำคิดลดท่ีใช ้ 

• กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญั 

นอกจำกน้ีข้ำพเจ้ำมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของ
ผูเ้ช่ียวชำญของฝ่ำยบริหำรท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับปริมำณส ำรอง
ปิโตรเลียมและปริมำณทรัพยำกรปิโตรเลียม และรำคำน ้ำมนั  

จำกวิธีกำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้พบว่ำขอ้สมมติฐำนท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้น
กำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนในกำร 
ร่วมคำ้มีควำมสมเหตุสมผล 

  

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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ข้อมูลอ่ืน 
กรรมกำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำมเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอ่ืน 
 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำ
ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
ส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

ควำมรับผดิชอบของกรรมกำรต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
กรรมกำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีกรรมกำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น เพ่ือให้สำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด  
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชี
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษทั หรือหยดุด ำเนินงำน หรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีช่วยกรรมกำรในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำร
และบริษทั 

ข้อมูลอื่น

 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี  
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ 
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก
ขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล 
กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำรและ
บริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีกรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี  และ 
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยกรรมกำร  

• สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกรรมกำรและจำกหลกัฐำน 
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด 
ขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ข้ำพเจำ้ได ้
ขอ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยท่ี
เก่ียวขอ้งในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของ
ขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม 
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล 
และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
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ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ี  
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ 
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก
ขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล 
กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำรและ
บริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีกรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี  และ 
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยกรรมกำร  

• สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกรรมกำรและจำกหลกัฐำน 
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด 
ขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ข้ำพเจำ้ได ้
ขอ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยท่ี
เก่ียวขอ้งในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของ
ขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตำมท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม 
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมดูแล 
และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ซ่ึงรวมถึง
ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่ง 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบวำ่ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระ
และไดส่ื้อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอก
อำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน 
ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลว่ำ
จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
สุขุมำภรณ์  วงศ์อริยำพร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4843 
กรุงเทพมหำนคร 
26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 

บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 133,874,576 171,906,380 18,692,385 62,636,012

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 569,655,316 457,123,947 194,395,928 191,167,130

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 28.4 - - 172,823,277 259,390,530

สินคา้คงเหลือ 9 25,838,010 37,598,677 4,294,998 917,039

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 18,185,577 31,341,063 9,659,950 3,412,343

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 747,553,479 697,970,067 399,866,538 517,523,054

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 15.2.1 2,592,230 4,069,904 - -
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10.1 - - 558,106,650 370,432,920
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 10.2 1,268,396,862 1,265,688,243 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 28.4 - - 1,387,880,000 1,387,880,000

ดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 28.3 และ 28.4 - - 99,139,637 99,139,637

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 673,570,316 600,952,697 2,671,226 1,233,045

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 12 2,410,235 2,816,544 987,078 1,311,558

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13 8,642,822 8,708,743 4,849,918 4,915,839

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 14 41,136,036 24,658,526 - 24,655,526

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,996,748,501 1,906,894,657 2,053,634,509 1,889,568,525

รวมสินทรัพย์ 2,744,301,980 2,604,864,724 2,453,501,047 2,407,091,579

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

6
รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 133,874,576 171,906,380 18,692,385 62,636,012

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 569,655,316 457,123,947 194,395,928 191,167,130

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 28.4 - - 172,823,277 259,390,530

สินคา้คงเหลือ 9 25,838,010 37,598,677 4,294,998 917,039

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 18,185,577 31,341,063 9,659,950 3,412,343

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 747,553,479 697,970,067 399,866,538 517,523,054

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 15.2.1 2,592,230 4,069,904 - -
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10.1 - - 558,106,650 370,432,920
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 10.2 1,268,396,862 1,265,688,243 - -

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 28.4 - - 1,387,880,000 1,387,880,000

ดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 28.3 และ 28.4 - - 99,139,637 99,139,637

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 673,570,316 600,952,697 2,671,226 1,233,045

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 12 2,410,235 2,816,544 987,078 1,311,558

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13 8,642,822 8,708,743 4,849,918 4,915,839

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 14 41,136,036 24,658,526 - 24,655,526

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,996,748,501 1,906,894,657 2,053,634,509 1,889,568,525

รวมสินทรัพย์ 2,744,301,980 2,604,864,724 2,453,501,047 2,407,091,579

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

6

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15.1 408,582,451 396,301,984 343,682,851 396,301,984
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ่

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15.2 50,000,000 - 50,000,000 -
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15.2 73,476,000 120,592,000 - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 239,055,963 204,364,597 30,188,288 18,996,107
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,695,027 1,959,589 - -
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 6,801,441 14,425,849 1,412,991 1,005,868

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 780,610,882 737,644,019 425,284,130 416,303,959

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัใหญ่ 15.2 - 300,000,000 - 300,000,000
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15.2 199,976,000 206,416,000 - -
หุ้นกู้ 15.2 396,505,743 - 396,505,743 -
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 18 9,220,126 7,505,428 8,099,618 6,824,193
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,594,948 - - -
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 609,296,817 513,921,428 404,605,361 306,824,193

รวมหนีสิ้น 1,389,907,699 1,251,565,447 829,889,491 723,128,152

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

7

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ต่อ)

บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรือนหุ้น 19
ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั จ านวน  691,867,135 หุ้น

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : หุ้นสามญั 

จ านวน 691,867,135 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท) 691,867,135 691,867,135 691,867,135 691,867,135

ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั จ านวน 553,559,662 หุ้น

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : หุ้นสามญั
จ านวน 553,538,208 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท) 553,559,662 553,538,208 553,559,662 553,538,208

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 19 933,170,699 933,127,791 933,170,699 933,127,791
ส่วนต ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั 10.1 (74,049,938) (74,049,938) - -
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
  จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 21 26,509,200 26,509,200 26,509,200 26,509,200
  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (86,622,480) (85,867,861) 110,371,995 170,788,228
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (5,914,929) (2,292,225) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 1,346,652,214 1,350,965,175 1,623,611,556 1,683,963,427
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 7,742,067 2,334,102 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 1,354,394,281 1,353,299,277 1,623,611,556 1,683,963,427

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 2,744,301,980 2,604,864,724 2,453,501,047 2,407,091,579

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

8
รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทนุเรือนหุ้น 19
ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั จ านวน  691,867,135 หุ้น

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : หุ้นสามญั 

จ านวน 691,867,135 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท) 691,867,135 691,867,135 691,867,135 691,867,135

ทนุท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั จ านวน 553,559,662 หุ้น

มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : หุ้นสามญั
จ านวน 553,538,208 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท) 553,559,662 553,538,208 553,559,662 553,538,208

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 19 933,170,699 933,127,791 933,170,699 933,127,791
ส่วนต ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั 10.1 (74,049,938) (74,049,938) - -
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
  จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 21 26,509,200 26,509,200 26,509,200 26,509,200
  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (86,622,480) (85,867,861) 110,371,995 170,788,228
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (5,914,929) (2,292,225) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่ 1,346,652,214 1,350,965,175 1,623,611,556 1,683,963,427
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 7,742,067 2,334,102 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 1,354,394,281 1,353,299,277 1,623,611,556 1,683,963,427

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 2,744,301,980 2,604,864,724 2,453,501,047 2,407,091,579

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

8

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ต่อ)

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขาย 4,726,927,091 3,710,341,462 1,173,046,618 905,476,941

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 50,208,187 105,679,660 50,208,187 105,679,660

ตน้ทนุขาย (4,501,256,077) (3,502,303,139) (1,101,572,813) (833,944,128)

ตน้ทนุการใหบ้ริการ (38,257,763) (95,065,918) (38,257,763) (95,065,918)

ก ำไรขั้นต้น 237,621,438 218,652,065 83,424,229 82,146,555

รายไดอ่ื้น 23 34,550,618 11,330,719 14,046,784 39,910,766

คา่ใชจ่้ายในการขาย (76,451,873) (67,790,469) (26,423,714) (24,179,624)

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 25 (134,464,782) (137,824,421) (84,851,349) (74,692,825)

ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน - อตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 2,823,869 (30,175,625) (91,003) (3,375,237)

ตน้ทนุทางการเงิน 24 (57,674,005) (64,099,917) (46,455,259) (55,812,662)

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรร่วมค้ำ
และภำษเีงนิได้ 6,405,265 (69,907,648) (60,350,312) (36,003,027)

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากการร่วมคา้ 10.2 2,708,619 (36,652,354) - -

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 9,113,884 (106,560,002) (60,350,312) (36,003,027)

ภาษีเงินได้ 26 (3,263,258) 281,584 (65,921) 920,022

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปี 5,850,626 (106,278,418) (60,416,233) (35,083,005)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

9

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ต่อ)

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 18 - (2,658,090) - (2,658,090)
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 13 - 531,618 - 531,618

รวมรายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงั
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - (2,126,472) - (2,126,472)

รายการท่ีจะจดัประเภทใหมไ่ปยงัก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (4,819,984) (2,683,550) - -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทใหมไ่ปยงั
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (4,819,984) (2,683,550) - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (4,819,984) (4,810,022) - (2,126,472)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,030,642 (111,088,440) (60,416,233) (37,209,477)

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (754,619) (104,553,522) (60,416,233) (35,083,005)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 6,605,245 (1,724,896) - -

5,850,626 (106,278,418) (60,416,233) (35,083,005)

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (4,377,323) (108,905,377) (60,416,233) (37,209,477)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 5,407,965 (2,183,063) - -

1,030,642 (111,088,440) (60,416,233) (37,209,477)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 27 (0.0014) (0.1962) (0.1091) (0.0658)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

10

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ต่อ)

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษีเงินได้ 9,113,884 (106,560,002) (60,350,312) (36,003,027)

รำยกำรปรับปรุง:

คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 11 และ 12 21,038,119 20,106,831 809,975 674,469

คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรำยกำร) 1,571,353 1,543,086 (210,000) (1,130,800)

ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 615,260 3,211,037 - -

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน 7,378,393 5,261,280 341,907 3,561,002

ขำดทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสญัญำเงินกู้ 28.4 - 1,266,433 - 1,266,433

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 18 1,714,698 1,370,625 1,275,425 689,390

รำยไดเ้งินปันผล 23 - - - (17,460,274)

ดอกเบ้ียรับ 23 (2,817,223) (3,666,441) (10,143,269) (19,003,636)

ดอกเบ้ียจ่ำย 24 57,674,005 64,099,917 46,455,259 55,812,662

ส่วนแบง่ (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรร่วมคำ้ 10.2 (2,708,619) 36,652,354 - -

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนนิงำน 93,579,870 23,285,120 (21,821,015) (11,593,781)

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์และหน้ีสินด ำเนินงำน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (120,162,054) 87,919,122 (25,344,145) 2,415,335

สินคำ้คงเหลือ 11,465,282 (37,029,846) (3,377,959) (711,539)

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 993,942 (20,441,205) (839,715) 952,657

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 3,576,643 2,688,711 24,655,525 8,092

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 42,324,203 53,996,205 8,674,520 (3,025,895)

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (12,174,408) 4,678,595 407,123 (3,196,312)
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 3,594,948 - - -

กระแสเงนิสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนนิงำน 23,198,426 115,096,702 (17,645,666) (15,151,443)

รับภำษีเงินได้ - 12,649,823 - 12,649,823

จ่ำยภำษีเงินได้ (7,854,601) (3,805,114) (5,407,891) (3,860,753)

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 15,343,825 123,941,411 (23,053,557) (6,362,373)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหนำ้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

14

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช้ 1,477,675 12,693,066 - -
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 162,056 542,037 - -
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (86,552,064) (108,254,600) (1,923,676) (329,286)
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียส ำหรับเงินกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทนุ (9,774,903) (6,619,333) - -
เงินสดจ่ำยเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย 10.1 - (188,000,000) (45,551,042) (201,500,000)
ตน้ทนุกำรท ำรำยกำรท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพย์ 10.1 - - - (1,500,000)
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 28.4 - - (175,912,000) (165,000,000)
เงินสดรับช ำระจำกเงินใหกู้ย้มืจำกบริษทัยอ่ย 28.4 - - 147,412,053 233,985,477
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุทัว่ไป - 17,533,500 - 17,533,500
เงินปันผลรับ - - - 17,460,274
ดอกเบ้ียรับ 2,798,210 3,617,460 5,075,402 6,323,467

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (91,889,026) (268,487,870) (70,899,263) (93,026,568)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมญั 19 - 415,120,281 - 415,120,281
เงินสดรับจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ซ้ือหุ้นสำมญั 19 64,362 133,500 64,362 133,500
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.1 - 600,000 - -
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.1 - (600,000) - -
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 15.1 1,796,109,881 538,308,998 1,537,146,857 537,308,998
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 15.1 (1,786,686,586)  (151,000,000)     (1,592,312,667)  (150,000,000)
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ 15.2 400,000,000      - 400,000,000      -
เงินสดจ่ำยช ำระคืนหุ้นกู้ 15.2 - (1,000,000,000) - (1,000,000,000)
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัใหญ่ 15.2 - 300,000,000 - 300,000,000

15.2 (250,000,000) - (250,000,000) -
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 15.2 - 60,000,000 - -
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 15.2 (53,556,000) (31,124,000) - -
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินสญัญำเช่ำกำรเงิน - (409,715) - -
เงินสดจ่ำยตน้ทนุกำรท ำรำยกำรของเงินกูย้มื 15.1 และ 15.2 (7,980,000) - (7,980,000) -
ดอกเบ้ียจ่ำย (47,868,563) (55,595,844) (36,889,769) (47,308,590)
เงินปันผลจ่ำย 22 - (27,674,117) - (27,673,685)

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 50,083,094 47,759,103 50,028,783 27,580,504

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหนำ้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัใหญ่

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

15

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ต่อ)
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บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช้ 1,477,675 12,693,066 - -
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 162,056 542,037 - -
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (86,552,064) (108,254,600) (1,923,676) (329,286)
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียส ำหรับเงินกูย้มืท่ีตั้งข้ึนเป็นทนุ (9,774,903) (6,619,333) - -
เงินสดจ่ำยเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย 10.1 - (188,000,000) (45,551,042) (201,500,000)
ตน้ทนุกำรท ำรำยกำรท่ีบนัทึกเป็นสินทรัพย์ 10.1 - - - (1,500,000)
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 28.4 - - (175,912,000) (165,000,000)
เงินสดรับช ำระจำกเงินใหกู้ย้มืจำกบริษทัยอ่ย 28.4 - - 147,412,053 233,985,477
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุทัว่ไป - 17,533,500 - 17,533,500
เงินปันผลรับ - - - 17,460,274
ดอกเบ้ียรับ 2,798,210 3,617,460 5,075,402 6,323,467

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (91,889,026) (268,487,870) (70,899,263) (93,026,568)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมญั 19 - 415,120,281 - 415,120,281
เงินสดรับจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ

ซ้ือหุ้นสำมญั 19 64,362 133,500 64,362 133,500
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.1 - 600,000 - -
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.1 - (600,000) - -
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 15.1 1,796,109,881 538,308,998 1,537,146,857 537,308,998
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 15.1 (1,786,686,586)  (151,000,000)     (1,592,312,667)  (150,000,000)
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ 15.2 400,000,000      - 400,000,000      -
เงินสดจ่ำยช ำระคืนหุ้นกู้ 15.2 - (1,000,000,000) - (1,000,000,000)
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัใหญ่ 15.2 - 300,000,000 - 300,000,000

15.2 (250,000,000) - (250,000,000) -
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 15.2 - 60,000,000 - -
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 15.2 (53,556,000) (31,124,000) - -
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินสญัญำเช่ำกำรเงิน - (409,715) - -
เงินสดจ่ำยตน้ทนุกำรท ำรำยกำรของเงินกูย้มื 15.1 และ 15.2 (7,980,000) - (7,980,000) -
ดอกเบ้ียจ่ำย (47,868,563) (55,595,844) (36,889,769) (47,308,590)
เงินปันผลจ่ำย 22 - (27,674,117) - (27,673,685)

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 50,083,094 47,759,103 50,028,783 27,580,504

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหนำ้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัใหญ่

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

15

บริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (26,462,107) (96,787,356) (43,924,037) (71,808,437)
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้ปี 171,906,380 259,685,631 62,636,012 138,038,928
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสด

และรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด (11,569,697) 9,008,105 (19,590) (3,594,479)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 7 133,874,576 171,906,380 18,692,385 62,636,012

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบงบกระแสเงนิสด

รำยกำรที่มไิช่เงนิสด
เจำ้หน้ีคำ่ซ้ืออุปกรณ์ 5,833,457 4,295,979 - -

และดอกเบ้ียคำ้งรับ 10.1 และ 28.4 - - 142,122,688 -

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหนำ้ 17 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ลงทนุในหุ้นบริุมสิทธ์ิโดยกำรแปลงเงินใหกู้ย้มื

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

16

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ต่อ)

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนและจดัตั้งเป็นนิติบุคคลเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บริษทัไดจ้ดทะเบียน
เป็นบริษทัในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุน้สำมญัของบริษทัไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 

เลขท่ี 88 ซอยบำงนำ - ตรำด 30 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำใต ้เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  
 

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ ำมนัหล่อล่ืน และกำรใหบ้ริกำรอำหำรและท ำควำมสะอำดส ำหรับ
บุคลำกรทั้งบนบกและในทะเล 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ กลุ่มกิจกำร 
 

รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศที่ 
จัดตั้ง ประเภทธุรกจิ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุ้น
สำมัญ (ร้อยละ) 

    
บริษทัย่อยทำงตรง    
Sea Oil Energy Limited  หมู่เกำะเบอร์มิวดำ้ ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 
Sea Oil Offshore Limited มำเลเซีย จ ำหน่ำยน ้ ำมนัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 100.00 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. สิงคโปร์ จ ำหน่ำยน ้ ำมนัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 75.00 
บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั  ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละ 99.99 
  ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเหลวทุกชนิด  
บริษทั ลีฟวิง เอน็เนอร์จี จ ำกดั ไทย ลงทุนในบริษทัอ่ืน บริหำรจดักำรและควบคุม

ระบบไฟฟ้ำ และจ ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล ์
99.99 

    
บริษทัย่อยทำงอ้อม     
   (ถือโดย บริษทั ลีฟวิง เอน็เนอร์จี จ ำกดั)    
บริษทั เอน็ ดบัเบิลย ูโซล่ำร์ จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั เอน็ ดบัเบิลย ูกรีน พำวเวอร์ จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั เอน็ ดบัเบิลย ูเอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั สกำย โซล่ำร์ รูฟ จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั สกำย โซล่ำร์ พำวเวอร์ จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั โซล่ำร์ ทำวน ์จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั ซนัน่ี โซล่ำ จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั ซนั ลิงค ์พำวเวอร์ จ ำกดั ไทย โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์ 99.99 
บริษทั รีเนอร์ยี ่โซล่ำร์ จ ำกดั * ไทย บริหำรจดักำรและควบคุมระบบไฟฟ้ำ 99.99 

               *  ช ำระบญัชีเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562   
    
กำรร่วมค้ำ    
Pan Orient Energy (Siam) Ltd.  หมู่เกำะเบอร์มิวดำ้ กำรส ำรวจ พฒันำและผลิต 49.99 
   (ถือหุ้นโดย Sea Oil Energy Limited)  น ้ำมนัปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ  
 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือ วนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 

18 

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำข้ึนตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน  
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกับหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั
และกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบติั ประมำณ
กำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ขอ้สมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส ำคัญต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดเ้ปิดเผย 
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเกีย่วข้องกบักลุ่มกจิกำร 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จัดท ำข้ึนตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน  
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกับหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั
และกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบติั ประมำณ
กำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ขอ้สมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส ำคัญต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดเ้ปิดเผย 
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง 
 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเกีย่วข้องกบักลุ่มกจิกำร 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2561 ท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเกีย่วข้องกบักลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินได้ 
รอกำรตดับญัชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกวำ่มูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือวำ่มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้
หกัภำษีเกิดข้ึน 

- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย ์
ในมูลค่ำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกัดเก่ียวกับแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใช้ประโยชน์สินทรัพย ์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีจะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนั
เท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใชห้ักภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนวำ่กำรเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ใหถื้อปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขำย 
ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
เพื่อขำย และกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก ยกเวน้กำรเปิดเผยขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุป ส ำหรับบริษทัย่อย กำรร่วมคำ้ 
หรือบริษทัร่วมท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 
 
มำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำรยกเวน้เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินนี้มำถือปฏิบัติ
ก่อนวันบังคับใช้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทน  

   จ่ำยล่วงหนำ้ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ได้มีกำรอธิบำยให้
ชดัเจนว่ำกิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์และกิจกำรท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัท่ีสำมำรถเลือกวิธีกำรวดั
มูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน กำรเลือกวธีิกำรน้ีสำมำรถ
ท ำไดใ้นแต่ละเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรคร้ังแรกของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจน
เก่ียวกับกำรโอนอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนไปยงับญัชีอ่ืนๆ หรือโอนจำกบญัชีอ่ืน ๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพย ์
เพ่ือกำรลงทุนจะท ำไดก้็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพยน์ั้ นโดยมีหลักฐำนสนับสนุน  
กำรเปล่ียนแปลงในกำรใชง้ำนจะเกิดข้ึนเม่ืออสังหำริมทรัพยเ์ขำ้เง่ือนไข หรือส้ินสุดกำรเขำ้เง่ือนไขของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน กำรเปล่ียนแปลงในควำมตั้ งใจเพียงอย่ำงเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนว่ำเกิดกำรโอนเปล่ียน
ประเภทของสินทรัพยน์ั้น 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ไดมี้กำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบั 
 
- กำรวดัมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยเงินสด กิจกำรตอ้งไม่น ำเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิ ซ่ึง
อยูน่อกเหนือเง่ือนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระ
ดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ แต่ตอ้งน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยู่ในจ ำนวนท่ีวดัมูลค่ำของหน้ีสิน 
ท่ีเกิดข้ึนจำกรำยกำรดงักล่ำว 

- เม่ือกิจกำรตอ้งหักจ ำนวนภำระผูกพนัภำษีเงินไดข้องพนักงำนท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และ
น ำส่งภำษีท่ีหักไวด้งักล่ำวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรจ่ำยโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุนทั้งหมด เสมือนวำ่ไม่มีลกัษณะของกำรช ำระดว้ยยอดสุทธิ 

- กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนกำรจดัประเภทจำกกำรจ่ำยช ำระ
ดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินนี้มำถือปฏิบัติ
ก่อนวันบังคับใช้ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทน  

   จ่ำยล่วงหนำ้ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ได้มีกำรอธิบำยให้
ชดัเจนว่ำกิจกำรร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์และกิจกำรท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนัท่ีสำมำรถเลือกวิธีกำรวดั
มูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน กำรเลือกวธีิกำรน้ีสำมำรถ
ท ำไดใ้นแต่ละเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรคร้ังแรกของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ได้มีกำรอธิบำยให้ชัดเจน
เก่ียวกับกำรโอนอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนไปยงับญัชีอ่ืนๆ หรือโอนจำกบญัชีอ่ืน ๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพย ์
เพ่ือกำรลงทุนจะท ำไดก้็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพยน์ั้ นโดยมีหลักฐำนสนับสนุน  
กำรเปล่ียนแปลงในกำรใชง้ำนจะเกิดข้ึนเม่ืออสังหำริมทรัพยเ์ขำ้เง่ือนไข หรือส้ินสุดกำรเขำ้เง่ือนไขของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน กำรเปล่ียนแปลงในควำมตั้ งใจเพียงอย่ำงเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนว่ำเกิดกำรโอนเปล่ียน
ประเภทของสินทรัพยน์ั้น 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ไดมี้กำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบั 
 
- กำรวดัมูลค่ำของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยเงินสด กิจกำรตอ้งไม่น ำเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิ ซ่ึง
อยูน่อกเหนือเง่ือนไขทำงตลำดมำพิจำรณำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระ
ดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ แต่ตอ้งน ำมำปรับปรุงจ ำนวนผลตอบแทนท่ีรวมอยู่ในจ ำนวนท่ีวดัมูลค่ำของหน้ีสิน 
ท่ีเกิดข้ึนจำกรำยกำรดงักล่ำว 

- เม่ือกิจกำรตอ้งหักจ ำนวนภำระผูกพนัภำษีเงินไดข้องพนักงำนท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และ
น ำส่งภำษีท่ีหักไวด้งักล่ำวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรจ่ำยโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุนทั้งหมด เสมือนวำ่ไม่มีลกัษณะของกำรช ำระดว้ยยอดสุทธิ 

- กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของรำยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนกำรจดัประเภทจำกกำรจ่ำยช ำระ
ดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระดว้ยตรำสำรทุน 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่  

1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินนี้มำถือปฏิบัติ
ก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ มำตรฐำนฉบบัน้ีเป็นมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่เก่ียวกบักำรรับรู้รำยได ้โดยจะน ำมำใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 ส ำหรับ
กำรขำยสินคำ้และให้บริกำร และมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 ส ำหรับสัญญำก่อสร้ำง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่น้ีมีหลกักำรว่ำรำยไดจ้ะรับรู้เม่ือกำรควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรไดโ้อนไปยงัลูกคำ้ มำตรฐำนมี
ทำงเลือกในกำรปรับใชโ้ดยกำรปรับยอ้นหลงั หรือกำรปรับยอ้นหลังแบบประยุกต์ ซ่ึงจะรับรู้ผลกระทบยอ้นหลงั
กบัก ำไรสะสมตน้งวด  
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 22 ไดใ้ห้หลกัเกณฑว์่ำควรใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัใดมำใช้
ส ำหรับกำรรับรู้มูลค่ำเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย ์ค่ำใช้จ่ำยหรือรำยได้ท่ีเก่ียวข้องกับกำรจ่ำยช ำระหรือรับช ำระ 
ส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ โดยก ำหนดให้ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกิจกำรรับรู้สินทรัพย ์
ท่ีไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินจ่ำยล่วงหน้ำ หรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น รำยไดรั้บล่วงหน้ำ ท่ีเกิดจำกกำรจ่ำยหรือ 
รับช ำระส่ิงตอบแทนล่วงหนำ้นั้น กรณีท่ีมีกำรจ่ำยส่ิงตอบแทนล่วงหน้ำหลำยงวดใหใ้ชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
กำรรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของกำรจ่ำยส่ิงตอบแทนล่วงหนำ้ 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรประเมินวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัเหล่ำน้ีจะไม่มีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญั
ต่อกลุ่มกิจกำร 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่นี้ 
มำถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 
 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว ประกอบด้วยมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 16  

เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน 
   ต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 19  

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้น จะน ำมำใช้แทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำรและ 

   สถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้น 

   กำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือ 

   ทำงกำรเงิน 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่นี้ 
มำถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 
 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว ประกอบด้วยมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 16  

เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน 
   ต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 19  

เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้น จะน ำมำใช้แทนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงัต่อไปน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินของธนำคำรและ 

   สถำบนักำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีมีปัญหำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้น 

   กำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือ 

   ทำงกำรเงิน 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่นี้ 
มำถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรแสดง
รำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำงกำรเงินกับหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีใชก้ับกำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงินในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
เพ่ือจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล  
ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้กิจกำรต้อง
เปิดเผยขอ้มูลเพ่ือให้ผูใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกบัควำมมีนัยส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินของกิจกำร และลักษณะและระดับของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ท่ีกิจกำรเปิดรับระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงักล่ำว 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน กำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีถูกจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำเป็นสำมประเภทไดแ้ก่ 
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
โดยข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสด
ตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนถูกจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- หน้ีสินทำงกำรเงินถูกจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงิน 
ท่ีต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือกิจกำรเลือกวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเขำ้เง่ือนไขท่ีก ำหนด 

- ตรำสำรอนุพนัธ์ถูกจดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวธีิมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่นี้ 
มำถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 
 
- ขอ้ก ำหนดกำรดอ้ยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ
และสัญญำค ้ ำประกันทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุกำรณ์ด้ำนเครดิตข้ึนก่อน กิจกำรต้อง
พิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นสำมระดบั  ในแต่ละระดบัจะก ำหนด
วธีิกำรวดัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำและกำรค ำนวณวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบ
เก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ จะใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำย (simplified approach) ใน
กำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 

 
- กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอำจ
ส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กิจกำร
เลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) วิธีกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดง
ถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงภำยใต้กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจถึง
วตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ ให้ควำมชัดเจนเก่ียวกับวิธีกำรทำงบัญชีท่ีเก่ียวกับกำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเขำ้เง่ือนไข 
ให้แนวทำงเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
วำ่สำมำรถถือโดยกิจกำรใด ๆ ภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียงบริษทัใหญ่เท่ำนั้น และให้แนวทำงในกำรท่ีจะระบุ
มูลค่ำท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของไปยงัก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียง
และรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน  
ให้ขอ้ก ำหนดทำงบญัชีส ำหรับกรณีท่ีกิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจำ้หน้ีเพ่ือช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดหรือ
บำงส่วน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แก่เจำ้หน้ีดว้ยมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรตอ้งตดัรำยกำรหน้ีสินทำง 
กำรเงินทั้ งหมดหรือบำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 ผลต่ำง
ระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสินทำงกำรเงิน)ท่ีช ำระและมูลค่ำยติุธรรมของ
ตรำสำรทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัเหล่ำน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่นี้ 
มำถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 
 
- ขอ้ก ำหนดกำรดอ้ยค่ำกล่ำวถึงกำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

ท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผกูพนัวงเงินสินเช่ือ
และสัญญำค ้ ำประกันทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุกำรณ์ด้ำนเครดิตข้ึนก่อน กิจกำรต้อง
พิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในคุณภำพเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นสำมระดบั  ในแต่ละระดบัจะก ำหนด
วธีิกำรวดัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำและกำรค ำนวณวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 ท่ีไม่มีองคป์ระกอบ
เก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ จะใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำย (simplified approach) ใน
กำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 

 
- กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบกำรเงิน ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียงของกิจกำรท่ีใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรจดักำรฐำนะเปิดท่ีเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอำจ
ส่งผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุน (หรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่กิจกำร
เลือกแสดงกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) วิธีกำรดงักล่ำวมีเป้ำหมำยในกำรแสดง
ถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงภำยใต้กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจถึง
วตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ ให้ควำมชัดเจนเก่ียวกับวิธีกำรทำงบัญชีท่ีเก่ียวกับกำรป้องกันควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ โดยให้แนวทำงในกำรระบุควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเขำ้เง่ือนไข 
ให้แนวทำงเก่ียวกบัเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงในกำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
วำ่สำมำรถถือโดยกิจกำรใด ๆ ภำยในกลุ่มกิจกำรมิใช่เฉพำะเพียงบริษทัใหญ่เท่ำนั้น และให้แนวทำงในกำรท่ีจะระบุ
มูลค่ำท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกส่วนของเจำ้ของไปยงัก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียง
และรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน  
ให้ขอ้ก ำหนดทำงบญัชีส ำหรับกรณีท่ีกิจกำรออกตรำสำรทุนให้แก่เจำ้หน้ีเพ่ือช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดหรือ
บำงส่วน กิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำตรำสำรทุนท่ีออกให้แก่เจำ้หน้ีดว้ยมูลค่ำยุติธรรม กิจกำรตอ้งตดัรำยกำรหน้ีสินทำง 
กำรเงินทั้ งหมดหรือบำงส่วนเม่ือเป็นไปตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 ผลต่ำง
ระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงิน (หรือบำงส่วนของหน้ีสินทำงกำรเงิน)ท่ีช ำระและมูลค่ำยติุธรรมของ
ตรำสำรทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัเหล่ำน้ีมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 กำรบัญชีส ำหรับกลุ่มกจิกำร 
 

2.3.1 บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยหมำยถึงกิจกำร (ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มกิจกำร
มีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกับผูไ้ด้รับกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรลงทุน กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทัย่อยไว้
ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจกำรมีอ  ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทั
ยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 

 
กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีกำรรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตำมวิธีซ้ือ  
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัย่อย ประกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ี 
ก่อข้ึนเพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจกำร ส่ิงตอบแทนท่ี
โอนให้รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระตำมขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน มูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนท่ี
รับมำจำกกำรรวมธุรกิจจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำของ
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยุติธรรม หรือมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำม
สัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 

 
ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้ำ
กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้น 
ในก ำไรหรือขำดทุน 

 
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยออกไปโดยกลุ่มกิจกำร รับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ 
ในก ำไรหรือขำดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของตอ้งไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ 
และใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 

 
ส่วนเกินของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม ณ  
วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ ท่ีมำกกว่ำมูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้ำ ตอ้งรับรู้เป็นค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้
มูลค่ำส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของ
เจำ้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษัทย่อยท่ีไดม้ำ
เน่ืองจำกกำรซ้ือในรำคำต ่ำกวำ่มูลค่ำยติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 

 
กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกนั ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกนัในกลุ่มกิจกำร ขำดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตัดรำยกำรในท ำนองเดียวกัน เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลักฐำนว่ำสินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกัน 
เกิดกำรดอ้ยค่ำ นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 กำรบัญชีส ำหรับกลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 

2.3.2 รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มกิจกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร 
ส ำหรับกำรซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำมบัญชี 
ของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมำในบริษทัย่อย และกำรขำยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีก ำไรหรือขำดทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ 

 
2.3.3 กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 
 

เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ตอ้งหยดุรวมริษทัย่อยในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีเหลืออยู่
จะวดัมูลค่ำใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนั้นจะ 
ถือเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุนท่ี
เหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกำรนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

 
2.3.4 กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจกำรท่ีถูกน ำมำ
รวมดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมเฉพำะสัดส่วนท่ีเคยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัตำมมูลค่ำท่ีแสดง
อยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษทัใหญ่ล ำดบัท่ีสูงสุดท่ีตอ้งจดัท ำงบกำรเงินรวมก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุม
เดียวกนั ณ วนัท่ีมีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจกำรตอ้งปรับปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจ
ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดในงบกำรเงินงวดก่อนท่ีน ำมำเปรียบเทียบซ่ึงเป็นไปตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับ
กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี 
 
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ให้ไป หน้ีสินท่ีเกิดข้ึน
หรือรับมำและตรำสำรทุนท่ีออกโดยผูซ้ื้อ ณ  วนัท่ีมีกำรแลกเปล่ียนเพ่ือให้ได้มำซ่ึงกำรควบคุม ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เช่น ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพจ่ำยท่ีปรึกษำกฎหมำย และท่ีปรึกษำอ่ืน
ในกำรรวมธุรกิจ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน รวมถึงรำยจ่ำยในกำรจดัเตรียมขอ้มูลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รับรู้เป็นตน้ทุน
ของเงินลงทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำรเงินรวมในงวดท่ีมีกำรรวมธุรกิจ
เกิดข้ึน 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชีของกิจกำร
ท่ีถูกน ำมำรวม แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกิน (ต ่ำ) จำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ 
โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรน้ีออกเม่ือขำยเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 

รายงานประจำาปี 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 กำรบัญชีส ำหรับกลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 

2.3.2 รำยกำรกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มกิจกำรปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร 
ส ำหรับกำรซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำมบัญชี 
ของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมำในบริษทัย่อย และกำรขำยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมท่ีมีก ำไรหรือขำดทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ 

 
2.3.3 กำรจ ำหน่ำยบริษัทย่อย 
 

เม่ือกลุ่มกิจกำรสูญเสียกำรควบคุม ตอ้งหยดุรวมริษทัย่อยในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีเหลืออยู่
จะวดัมูลค่ำใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมนั้นจะ 
ถือเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของเงินลงทุนเพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำของเงินลงทุนท่ี
เหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกำรนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

 
2.3.4 กำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 

 
กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจกำรท่ีถูกน ำมำ
รวมดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีของกิจกำรท่ีถูกน ำมำรวมเฉพำะสัดส่วนท่ีเคยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัตำมมูลค่ำท่ีแสดง
อยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษทัใหญ่ล ำดบัท่ีสูงสุดท่ีตอ้งจดัท ำงบกำรเงินรวมก่อนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุม
เดียวกนั ณ วนัท่ีมีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั โดยกลุ่มกิจกำรตอ้งปรับปรุงรำยกำรเสมือนว่ำกำรรวมธุรกิจ
ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดในงบกำรเงินงวดก่อนท่ีน ำมำเปรียบเทียบซ่ึงเป็นไปตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับ
กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี 
 
ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลรวมของมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ให้ไป หน้ีสินท่ีเกิดข้ึน
หรือรับมำและตรำสำรทุนท่ีออกโดยผูซ้ื้อ ณ  วนัท่ีมีกำรแลกเปล่ียนเพ่ือให้ได้มำซ่ึงกำรควบคุม ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เช่น ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพจ่ำยท่ีปรึกษำกฎหมำย และท่ีปรึกษำอ่ืน
ในกำรรวมธุรกิจ ค่ำธรรมเนียมในกำรจดทะเบียน รวมถึงรำยจ่ำยในกำรจดัเตรียมขอ้มูลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รับรู้เป็นตน้ทุน
ของเงินลงทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำรเงินรวมในงวดท่ีมีกำรรวมธุรกิจ
เกิดข้ึน 
 
ส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนของกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั กบัส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่ำตำมบญัชีของกิจกำร
ท่ีถูกน ำมำรวม แสดงเป็นรำยกำร “ส่วนเกิน (ต ่ำ) จำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั” ในส่วนของเจำ้ของ 
โดยกลุ่มกิจกำรจะตดัรำยกำรน้ีออกเม่ือขำยเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยงัก ำไรสะสม 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 กำรบัญชีส ำหรับกลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 

2.3.5 กำรร่วมกำรงำน 
 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรือกำรร่วมคำ้ โดยข้ึนอยู่กบัสิทธิและภำระผูกพนั
ตำมสัญญำของผูเ้ขำ้ร่วมกำรงำนนั้นมำกกวำ่โครงสร้ำงรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรร่วมกำรงำน 
 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนั 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนัเม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภำระผกูพนัในหน้ีสิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรร่วมกำรงำนนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของกำรด ำเนินงำน
ร่วมกนั และส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำยท่ีร่วมกนัถือครองหรือก่อข้ึน ซ่ึงรำยกำรดงักล่ำวจะแสดง
รวมกบัรำยกำรแต่ละบรรทดัในงบกำรเงิน 
 
กำรร่วมค้ำ 
กำรร่วมกำรงำนจดัประเภทเป็นกำรร่วมคำ้เม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น เงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้รับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

2.3.6 กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
ภำยใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงในภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สีย 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ไดร้วมค่ำควำมนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถำ้ส่วนไดเ้สียของเจำ้ของในกำรร่วมคำ้นั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญั กิจกำรตอ้งจดัประเภทรำยกำร 
ท่ีเคยรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขำ้ก ำไรหรือขำดทุนเฉพำะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจำ้ของท่ีลดลง ก ำไรและ
ขำดทุนจำกกำรลดสัดส่วนในกำรร่วมคำ้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 
และส่วนแบ่งในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงักำรไดม้ำจะรวมไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสม
ของกำรเปล่ียนแปลงภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรับปรุงกับรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่ง
ขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้มีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้นั้น 
ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใด  ๆซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้นั้น 
กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพนัในหน้ีของกำรร่วมคำ้ หรือจะช ำระหน้ี
แทนกำรร่วมคำ้ 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 กำรบัญชีส ำหรับกลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
2.3.6 กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เกิดกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
กับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
ในก ำไรหรือขำดทุน 

 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบักำรร่วมคำ้จะตดับญัชีตำมสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สีย
ในกำรร่วมคำ้นั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำ
สินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ กำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
นโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 

 
2.3.7 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกำรร่วมคำ้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
ตน้ทุนของเงินลงทุนจะมีกำรปรับเพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของ
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่ตอ้งจ่ำย  ตน้ทุนของเงินลงทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำย
ช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
ดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรับรู้
ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
ก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 กำรบัญชีส ำหรับกลุ่มกจิกำร (ต่อ) 
 
2.3.6 กำรบันทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจกำรมีกำรพิจำรณำทุกส้ินรอบระยะเวลำบญัชีว่ำมีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้เกิดกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจกำรจะค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยเปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
กับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่ำงไปท่ีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
ในก ำไรหรือขำดทุน 

 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำงกลุ่มกิจกำรกบักำรร่วมคำ้จะตดับญัชีตำมสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สีย
ในกำรร่วมคำ้นั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำ
สินทรัพยท่ี์โอนระหว่ำงกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ กำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ  ำเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
นโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำร 

 
2.3.7 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และกำรร่วมคำ้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
ตน้ทุนของเงินลงทุนจะมีกำรปรับเพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของ
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่ตอ้งจ่ำย  ตน้ทุนของเงินลงทุนจะรวมตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งจำกกำรไดม้ำของเงินลงทุนน้ี 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 
รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจกำรถูกวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือจ่ำย
ช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
ดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรับรู้
ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของ
ก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 

 
(ค) กลุ่มกิจกำร 

 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มกิจกำร (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงิน
เฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงินได้ถูกแปลงค่ำเป็น 
สกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินดงัน้ี 
• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำด้วยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินนั้น 
• รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
• ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 

 
2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมและเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืน
ท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ 

 
2.6 ลูกหนี้กำรค้ำ 
 

ลูกหน้ีกำรค้ำรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหน้ี  และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อ 
หน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหวำ่งรำคำ
ตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก ำไรหรือ
ขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

 
2.7 สินค้ำคงเหลือ 
 

สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณโดยวิธี 
เข้ำก่อนออกก่อน ต้นทุนของกำรซ้ือประกอบด้วยรำคำซ้ือ และค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรซ้ือสินค้ำนั้ น เช่น  
ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด หรือเงินท่ีไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ
ประกอบดว้ยค่ำออกแบบ ค่ำวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนทำงตรง และค่ำโสหุ้ยในกำรผลิตซ่ึงปันส่วนตำมเกณฑ ์
กำรด ำเนินงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนกำรกูย้มื  มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บประมำณจำกรำคำปกติท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติ
ธุรกิจหักดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นเพ่ือให้สินคำ้นั้นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย  กลุ่มกิจกำรบนัทึกบญัชีค่ำเผื่อกำรลด
มูลค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ  ำเป็น 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.8 เงินลงทุนทั่วไป 
 

เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ  
 

เงินลงทุนทั่วไป  รับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกด้วยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ได้มำซ่ึง 
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 

เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 

บริษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำ 
ตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำไวใ้นก ำไร
หรือขำดทุน 
 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกับ
รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน
ชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัดว้ยรำคำตำม
บญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 

2.9 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน แสดงดว้ยรำคำทุนหลงัหักผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) อำคำร และอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำ
เส่ือมรำคำสะสม และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้
อย่ำงน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืนๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ  ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นค ำนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรงเพ่ือลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณกำรไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 5 ปี 
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงทิตย ์ 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 

ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมำะสม 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.8 เงินลงทุนทั่วไป 
 

เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ  
 

เงินลงทุนทั่วไป  รับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกด้วยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ได้มำซ่ึง 
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 

เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 

บริษัทจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำ 
ตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำไวใ้นก ำไร
หรือขำดทุน 
 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกับ
รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือตรำสำรทุน
ชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัดว้ยรำคำตำม
บญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้

 

2.9 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน แสดงดว้ยรำคำทุนหลงัหักผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) อำคำร และอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำ
เส่ือมรำคำสะสม และผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำได้
อย่ำงน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืนๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ  ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยอ่ื์นค ำนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรงเพ่ือลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์ท่ีประมำณกำรไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 5 ปี 
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำพลงังำนแสงทิตย ์ 10 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
 

ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำรได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมำะสม 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.9 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ทนัที (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.11) 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในก ำไรหรือขำดทุน 
 

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมำจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและ 
กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณ
กำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี 
 

2.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชัด ซ่ึงไม่มีกำรตัดจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็นประจ ำทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบัญชีอำจ 
สูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำสุทธิ 
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำจำกกำรใช ้สินทรัพย์
จะถูกจัดเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได้ เพ่ือวตัถุประสงค์ของกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่
สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมินควำมเป็นไปได ้
ท่ีจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.12 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่  
สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 
 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวน
เงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 
 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคำ้งอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ี
ส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำน
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 

 

2.13 เงินกู้ยืม 
 

เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกู้ยืมวดัมูลค่ำ 
ในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหว่ำงเงินท่ีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำ
รำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ืม 
 

ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้ำหรือออกหุ้นกู ้จะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปได ้
ท่ีจะใช้วงเงินกูบ้ำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมี 
ควำมเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงินบำงส่วนหรือทั้งหมดค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำร
สภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ต้นทุนกำรกู้ยืมท่ีกู้มำทั่วไปและกู้มำโดยเฉพำะเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ท่ี 
เขำ้เง่ือนไขตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้ง
ใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำย กำรรวมตน้ทุน
กำรกูย้ืมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ท่ีจ  ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข
ใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยไดเ้สร็จส้ินลง 
 

รำยได้จำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกู้ยืมท่ีกู้มำโดยเฉพำะ ท่ียงัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข 
ไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีสำมำรถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดข้ึน 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.12 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่  
สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 
 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวน
เงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 
 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคำ้งอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำเพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ี
ส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำน
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 

 

2.13 เงินกู้ยืม 
 

เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยต้นทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกู้ยืมวดัมูลค่ำ 
ในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหว่ำงเงินท่ีไดรั้บ (หักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำ
รำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้ืม 
 

ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้ำหรือออกหุ้นกู ้จะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปได ้
ท่ีจะใช้วงเงินกูบ้ำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ีมี 
ควำมเป็นไปไดท่ี้จะใช้วงเงินบำงส่วนหรือทั้งหมดค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรให้บริกำร
สภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มกิจกำรไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ต้นทุนกำรกู้ยืมท่ีกู้มำทั่วไปและกู้มำโดยเฉพำะเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ท่ี 
เขำ้เง่ือนไขตอ้งน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้ง
ใชร้ะยะเวลำนำนในกำรเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำย กำรรวมตน้ทุน
กำรกูย้ืมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ท่ีจ  ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข
ใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยไดเ้สร็จส้ินลง 
 

รำยได้จำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกู้ยืมท่ีกู้มำโดยเฉพำะ ท่ียงัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข 
ไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีสำมำรถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดข้ึน 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)

123



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2.14 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำยกำรท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ ในกรณีน้ี ภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ
ตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมี
ผลบงัคบัใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัย่อยของกลุ่มกิจกำรไดด้  ำเนินงำนและเกิดรำยไดท้ำงภำษี 
ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีกำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏิบติั
ข้ึนอยู่กับกำรตีควำม และจะตั้ งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่ีเหมำะสมจำกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำน
จดัเก็บ 
 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีตั้งเต็มจ ำนวนตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ
รำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน  
 
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำร
หน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรทำงบญัชีและก ำไร
(ขำดทุน)ทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีค ำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่หรือท่ีคำดได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนและคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพย ์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มกิจกำรจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรไดต้ั้ งภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีตอ้งเสียภำษี (ถำ้มี) เวน้แต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำของ
กำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดข้ึนไดภ้ำยใน
ระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต  
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกับหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย ์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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2.15 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

(ก) ผลประโยชน์ระยะส้ัน 
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร  
 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์ 
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินกลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนั
ทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยให้
พนกังำนทั้งหมดส ำหรับกำรใหบ้ริกำรจำกพนกังำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ  
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัหลำยปัจจยั เช่น อำยุ จ ำนวนปีท่ีให้บริกำร 
และ ค่ำตอบแทน หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของ 
ภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนหักดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผูกพนัน้ีค ำนวณโดย
นกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์
จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็น
สกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนั 
 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ในส่วนของ
เจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงใน 
ส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 

2.15 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

(ก) ผลประโยชน์ระยะส้ัน 
 
กลุ่มกิจกำรรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร  
 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 
กลุ่มกิจกำรไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์ 
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินกลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกิจกำรไม่มีภำระผูกพนั
ทำงกฎหมำยหรือภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยให้
พนกังำนทั้งหมดส ำหรับกำรใหบ้ริกำรจำกพนกังำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ  
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัหลำยปัจจยั เช่น อำยุ จ ำนวนปีท่ีให้บริกำร 
และ ค่ำตอบแทน หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของ 
ภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนหักดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผูกพนัน้ีค ำนวณโดย
นกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์
จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็น
สกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนั 
 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ในส่วนของ
เจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงใน 
ส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.16 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
กลุ่มกิจกำรรับรู้สินคำ้หรือบริกำรท่ีไดรั้บหรือไดม้ำจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์ม่ือกิจกำรไดรั้บสินคำ้หรือบริกำรแลว้ 
กลุ่มกิจกำรจะรับรู้ส่วนของเจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมข้ึน หำกเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุน หรือรับรู้
หน้ีสินเพ่ิมข้ึน หำกเป็นกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช ำระเงินสด  
 
ส ำหรับรำยจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุน กลุ่มกิจกำรวดัมูลค่ำสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดรั้บ และกำรเพ่ิมข้ึน
ของส่วนของเจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งโดยทำงตรง ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดรั้บ เวน้แต่มูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำว
ไม่สำมำรถประมำณไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของสินคำ้หรือบริกำรเหล่ำนั้นและกำรเพ่ิมข้ึนของส่วนของ
เจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกให ้
 

2.17 ประมำณกำรหนี้สิน 
 
ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีจัดท ำไว ้  
อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษทั
ตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
 
ในกรณีท่ีมีภำระผูกพันท่ีคล้ำยคลึงกันหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกร 
เพ่ือจ่ำยช ำระภำระผูกพนัเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพนัทั้งหมด แมว้่ำควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพ่ือช ำระภำระผกูพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยท่ีคำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ 
ภำระผูกพนั โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและ
ควำมเส่ียงเฉพำะของหน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู่ กำรเพ่ิมข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ จะรับรู้
เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 
 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสำมญัและหุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนไม่ไดแ้ละกิจกำรสำมำรถก ำหนดกำรจ่ำยเงินปันผลไดอ้ย่ำงอิสระจะจดัประเภทไว้
เป็นส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรออกหุ้นใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงในส่วนของเจำ้ของ
โดยน ำไปหกัจำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรออกตรำสำรทุนดงักล่ำว 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.19 กำรรับรู้รำยได้ 
 

(ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 
 
รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร 
รำยไดจ้ะแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรับ
งบกำรเงินรวม รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้โดยอำ้งอิงตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน 
 

(ข) รำยไดอ่ื้น 
 
• รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
• รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนที่แทจ้ริง 
• รำยไดอ่ื้นๆ รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
2.20 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดำ้นหน้ีสินในงบกำรเงินในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล เงินปันผลระหวำ่งกำลจะรับรู้เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร 

 
2.21 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน  
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 
 
2.19 กำรรับรู้รำยได้ 
 

(ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 
 
รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มกิจกำร 
รำยไดจ้ะแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มกิจกำรส ำหรับ
งบกำรเงินรวม รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้โดยอำ้งอิงตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน 
 

(ข) รำยไดอ่ื้น 
 
• รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มกิจกำรมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
• รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนที่แทจ้ริง 
• รำยไดอ่ื้นๆ รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 
2.20 กำรจ่ำยเงินปันผล 

 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดำ้นหน้ีสินในงบกำรเงินในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล เงินปันผลระหวำ่งกำลจะรับรู้เม่ือไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร 

 
2.21 ข้อมูลตำมส่วนงำน 
 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน  
ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัท่ีท ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
 กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรยอ่มมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยุติธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงินสดอนัเกิดจำก
กำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลด
ผลกระทบท่ีท ำใหเ้สียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้
 
(ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มกิจกำรมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจำกรำยกำร
ธุรกรรมในอนำคต กำรรับรู้รำยกำรของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
 

(ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 
รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรด ำ เนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับกำรเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบ้ีย 
ในตลำด อนุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินก่อนเขำ้ท ำรำยกำร กลุ่มกิจกำรไม่มี
สินทรัพยท่ี์ตอ้งอำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียอยำ่งมีนยัส ำคญั  
 

(ค) ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีกำรกระจุกตวัอยำ่งมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อท ำ
ให้เช่ือมั่นได้ว่ำได้ขำยสินค้ำและให้บริกำรแก่ลูกค้ำท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดับท่ีเหมำะสมคู่สัญญำในอนุพันธ์ 
ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดได้เลือกท่ีจะท ำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินท่ีมีระดับควำมน่ำเช่ือถือสูง กลุ่มกิจกำร 
มีนโยบำยจ ำกดัวงเงินธุรกรรมกำรใหสิ้นเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 
 

(ง) ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
 
จ ำนวนเงินสดท่ีมีอย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับย่อมแสดงถึงกำรจัดกำรควำมเส่ียง 
ของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรกู้ยืมท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มกิจกำรไดต้ั้งเป้ำหมำยว่ำ 
จะใชค้วำมยืดหยุน่ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอท่ีจะหำมำไดเ้น่ืองจำกลกัษณะ
ธรรมชำติของธุรกิจท่ีเป็นฐำนของกลุ่มกิจกำรมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรบัญชีส ำหรับอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินและกิจกรรมป้องกันควำมเส่ียง 
 

กลุ่มกิจกำรเป็นคู่สัญญำในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงส่วนมำกประกอบดว้ยสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำ 
เคร่ืองมือดงักล่ำวไม่รับรู้ในงบกำรเงินในวนัเร่ิมแรกโดยจะรับรู้เป็นก ำไรขำดทุนเม่ือมีกำรจ่ำยช ำระ 
 

สัญญำอัตรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำช่วยป้องกันกลุ่มกิจกำรจำกควำมเคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปล่ียนซ่ึงมีผลกระทบต่อ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินต่ำงประเทศ  กลุ่มกิจกำรไดท้  ำสัญญำเพ่ือก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนท่ีจะรับช ำระสินทรัพย ์
หรือจ่ำยช ำระหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศในอนำคต ซ่ึงกลุ่มกิจกำรจะยงัไม่รับรู้รำยกำรสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำ
ในงบกำรเงินจนกวำ่จะไดช้ ำระหรือรับช ำระตำมสัญญำ  
 

3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ำยติุธรรมสำมำรถจ ำแนกตำมวิธีประมำณมูลค่ำควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 1: รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 2: ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำ หรือโดยออ้ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำ ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
• ขอ้มูลระดบัท่ี 3: ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด  
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดรั้บรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรัพย์     

   สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 30,561 231,426 30,561 28,700 
     

หนี้สิน     
   สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 55,638 - 55,638 - 
 

มูลค่ำยุติธรรมก ำหนดโดยขอ้มูลระดับ 2 อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเทียบบำท ณ วนัท่ีใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมูลค่ำท่ีไดก้ลบัมำเป็นมูลค่ำปัจจุบนัดว้ยอตัรำผลตอบแทนสกุลเงินบำท ทั้งน้ีขอ้มูลตลำด 
ท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด 
 

ข้อมูลเก่ียวกับมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำว และเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย ได้เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 15 และ 28.4 ตำมล ำดบั 

รายงานประจำาปี 2561 
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128



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 

38 

3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.2 กำรบัญชีส ำหรับอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินและกิจกรรมป้องกันควำมเส่ียง 
 

กลุ่มกิจกำรเป็นคู่สัญญำในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงส่วนมำกประกอบดว้ยสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำ 
เคร่ืองมือดงักล่ำวไม่รับรู้ในงบกำรเงินในวนัเร่ิมแรกโดยจะรับรู้เป็นก ำไรขำดทุนเม่ือมีกำรจ่ำยช ำระ 
 

สัญญำอัตรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำช่วยป้องกันกลุ่มกิจกำรจำกควำมเคล่ือนไหวของอัตรำแลกเปล่ียนซ่ึงมีผลกระทบต่อ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินต่ำงประเทศ  กลุ่มกิจกำรไดท้  ำสัญญำเพ่ือก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนท่ีจะรับช ำระสินทรัพย ์
หรือจ่ำยช ำระหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศในอนำคต ซ่ึงกลุ่มกิจกำรจะยงัไม่รับรู้รำยกำรสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำ
ในงบกำรเงินจนกวำ่จะไดช้ ำระหรือรับช ำระตำมสัญญำ  
 

3.3 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 

มูลค่ำยติุธรรมสำมำรถจ ำแนกตำมวิธีประมำณมูลค่ำควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 1: รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบัท่ี 2: ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำ หรือโดยออ้ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำ ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
• ขอ้มูลระดบัท่ี 3: ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด  
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดรั้บรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรัพย์     

   สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 30,561 231,426 30,561 28,700 
     

หนี้สิน     
   สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 55,638 - 55,638 - 
 

มูลค่ำยุติธรรมก ำหนดโดยขอ้มูลระดับ 2 อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเทียบบำท ณ วนัท่ีใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมูลค่ำท่ีไดก้ลบัมำเป็นมูลค่ำปัจจุบนัดว้ยอตัรำผลตอบแทนสกุลเงินบำท ทั้งน้ีขอ้มูลตลำด 
ท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำด 
 

ข้อมูลเก่ียวกับมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำว และเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย ได้เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 15 และ 28.4 ตำมล ำดบั 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
กำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ไดมี้กำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ 
ในอดีตและปัจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้ น กลุ่มกิจกำร 
มีประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพินิจ ดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 
กลุ่มกิจกำรก ำหนดค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยใช้สมมติฐำนและดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรประมำณกำรโดยผูบ้ริหำร  
ซ่ึงรวมถึงกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณจ ำนวนหน้ีท่ีคำดวำ่จะเก็บเงินไม่ได ้กำรประมำณดงักล่ำวอำศยัประสบกำรณ์ของ
กลุ่มกิจกำรในกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีประกอบกับกำรพิจำรณำฐำนะกำรเงินของลูกหน้ีด้วย ฝ่ำยบริหำรมีกำรทบทวน
ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

(ข) กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ 
 

กลุ่มกิจกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมคำ้เม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยหรือกำรค ำนวณมูลค่ำจำก
กำรใชข้องหน่วยสินทรัพยด์งักล่ำว ในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กลุ่มกิจกำรอำศยักำรประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบนัจำกกำร
คิดลดกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรใช้หน่วยสินทรัพย ์ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใช ้
เปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 10.2 

 
(ค) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์ข้ึนอยู่กับปัจจยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยประกอบดว้ย
สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงสมมติฐำนเก่ียวกับอตัรำคิดลด อตัรำเงินเฟ้อ และอตัรำกำรข้ึนเงินเดือนกำรเปล่ียนแปลงของ
สมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน รำยละเอียดสมมติฐำนท่ีส ำคัญเปิดเผยไวใ้น 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 18 
 

5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษัทนั้นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจกำรเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น  
กำรออกหุน้ใหม่  

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
ขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มกิจกำร 
 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บ
และสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 
โดยพิจำรณำจำกก ำไรของส่วนงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยต์ำมส่วนงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถปันส่วนให้ส่วนงำนไดอ้ย่ำง
สมเหตุสมผล รำยกำรหลกัท่ีไม่ไดปั้นส่วนประกอบดว้ย สินทรัพยส่์วนกลำง รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยส่วนกลำงท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้
 
กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตส่้วนงำนด ำเนินงำนจ ำนวน 5 ส่วนงำน ดงัน้ี  
 
ก) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับเรือและน ้ำมนัหล่อล่ืนทำงทะเล 
ข) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อล่ืนทำงบกและอ่ืนๆ 
ค) กำรใหบ้ริกำรอำหำรและท ำควำมสะอำด (Catering service) ส ำหรับบุคลำกรทั้งบนบกและในทะเล (บนเรือท่ีพกั) 
ง) กำรผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยแ์ละจ ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล ์
จ) กำรผลิตและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลิตปิโตรเลียมเหลว 
 
รำยละเอียดขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่        
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
   รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 4,568,097,742 81,117,698 50,208,187 77,711,651 - 4,777,135,278 
   ก ำไรของส่วนงำน 106,441,351 208,533 10,548,483 14,368,192 13,247,412 144,813,971 
       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
   ลูกหน้ีกำรคำ้และ       
       รำยไดค้ำ้งรับ - สุทธิ 521,388,123 7,780,995 5,998,284 9,529,265 48,000 544,744,667 
   สินทรัพยอ่ื์น (สินทรัพยส่์วนกลำง)      2,199,557,313 
   สินทรัพยร์วม       2,744,301,980 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 
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กลุ่มกิจกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตส่้วนงำนด ำเนินงำนจ ำนวน 5 ส่วนงำน ดงัน้ี  
 
ก) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับเรือและน ้ำมนัหล่อล่ืนทำงทะเล 
ข) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อล่ืนทำงบกและอ่ืนๆ 
ค) กำรใหบ้ริกำรอำหำรและท ำควำมสะอำด (Catering service) ส ำหรับบุคลำกรทั้งบนบกและในทะเล (บนเรือท่ีพกั) 
ง) กำรผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตยแ์ละจ ำหน่ำยแผงโซลำร์เซลล ์
จ) กำรผลิตและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลิตปิโตรเลียมเหลว 
 
รำยละเอียดขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่        
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
   รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 4,568,097,742 81,117,698 50,208,187 77,711,651 - 4,777,135,278 
   ก ำไรของส่วนงำน 106,441,351 208,533 10,548,483 14,368,192 13,247,412 144,813,971 
       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561       
   ลูกหน้ีกำรคำ้และ       
       รำยไดค้ำ้งรับ - สุทธิ 521,388,123 7,780,995 5,998,284 9,529,265 48,000 544,744,667 
   สินทรัพยอ่ื์น (สินทรัพยส่์วนกลำง)      2,199,557,313 
   สินทรัพยร์วม       2,744,301,980 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง ส่วนงำน จ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่        
   31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
   รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 3,507,002,815 62,840,740 105,679,660 140,497,907 - 3,816,021,122 
   ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 96,079,877 1,135,997 8,278,966 24,879,034 (28,053,639) 102,320,235 
       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560       
   ลูกหน้ีกำรคำ้และ       
       รำยไดค้ำ้งรับ - สุทธิ 337,193,182 7,578,955 4,768,407 89,046,417 - 438,586,961 
   สินทรัพยอ่ื์น (สินทรัพยส่์วนกลำง)      2,166,277,763 

   สินทรัพยร์วม       2,604,864,724 
 
ก ำไรของส่วนงำนสำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรของกลุ่มกิจกำรส ำหรับปีไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

ก ำไรของส่วนงำน  144,813,971 102,320,235 
รำยกำรกระทบยอด    
รำยไดอ่ื้น - ส่วนกลำง 330,313 2,188,967 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร - ส่วนกลำง (100,964,522) (94,447,156) 
ก ำไร (ขำดทุน) อ่ืน - อตัรำแลกเปล่ียนสุทธิ - ส่วนกลำง 2,623,598 (30,567,508) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน - ส่วนกลำง (40,398,095) (49,402,186) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 2,708,619 (36,652,354) 
ภำษีเงินได ้ (3,263,258) 281,584 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปี 5,850,626 (106,278,418) 
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงท่ีมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดร้วม 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 1,224,306 3,138,379 - - 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 122,610,302 166,938,656 16,413,238 62,246,193 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 10,039,968 1,142,308 2,279,147 389,819 
เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกประจ ำ - 687,037 - - 
 133,874,576 171,906,380 18,692,385 62,636,012 
 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.50 ถึง 0.63 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.50 ถึง 0.63 ต่อปี) 

 
8 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้     
   - กิจกำรอ่ืน 516,882,169 406,127,785 148,236,959 122,398,969 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 33,981,028 35,839,389 32,902,909 33,277,905 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,897,671) (11,336,857) (8,552,015) (8,762,015) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 537,965,526 430,630,317 172,587,853 146,914,859 
     

รำยไดค้ำ้งรับ     
   - กิจกำรอ่ืน 6,164,776 7,956,644 1,323,697 2,528,582 
  - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 614,365 - 614,365 - 
    544,744,667 438,586,961 174,525,915 149,443,441 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 159,242 163,242 7,151,565 5,443,457 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) - - 373,202 22,430,734 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร  11,793,725 14,803,854 10,758,467 12,365,027 
ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งรับ 9,935,689 - - - 
อ่ืน ๆ 3,021,993 3,569,890 1,586,779 1,484,471 
 569,655,316 457,123,947 194,395,928 191,167,130 

 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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8 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 381,302,675 312,396,016 94,077,831 92,925,950 
เกินก ำหนดช ำระ:     
   1 - 60 วนั 130,223,696 110,439,605 64,836,288 50,181,159 
   61 - 120 วนั 5,231,943 5,424,165 1,090,710 2,704,264 
   121 - 180 วนั 20,642,080 400,122 11,977,984 400,121 
   เกินกวำ่ 180 วนั 13,462,803 13,307,266 9,157,055 9,465,380 
 550,863,197 441,967,174 181,139,868 155,676,874 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,897,671) (11,336,857) (8,552,015) (8,762,015) 
 537,965,526 430,630,317 172,587,853 146,914,859 

 
9 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

วตัถุดิบ 6,340,111 5,779,286 3,078,344 917,039 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 18,158,070 19,626,286 - - 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 1,216,654 11,801,932 1,216,654 - 
อะไหล่ 123,175 391,173 - - 
 25,838,010 37,598,677 4,294,998 917,039 

 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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8 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวเิครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 381,302,675 312,396,016 94,077,831 92,925,950 
เกินก ำหนดช ำระ:     
   1 - 60 วนั 130,223,696 110,439,605 64,836,288 50,181,159 
   61 - 120 วนั 5,231,943 5,424,165 1,090,710 2,704,264 
   121 - 180 วนั 20,642,080 400,122 11,977,984 400,121 
   เกินกวำ่ 180 วนั 13,462,803 13,307,266 9,157,055 9,465,380 
 550,863,197 441,967,174 181,139,868 155,676,874 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,897,671) (11,336,857) (8,552,015) (8,762,015) 
 537,965,526 430,630,317 172,587,853 146,914,859 

 
9 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

วตัถุดิบ 6,340,111 5,779,286 3,078,344 917,039 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 18,158,070 19,626,286 - - 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 1,216,654 11,801,932 1,216,654 - 
อะไหล่ 123,175 391,173 - - 
 25,838,010 37,598,677 4,294,998 917,039 

 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำรตำมวธีิรำคำทุน แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

Sea Oil Energy Limited 32 32 
Sea Oil Offshore Limited 977,400 977,400 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 174,146,327 26,972,597 
บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 189,823,947 149,323,947 
บริษทั ลีฟวงิ เอน็เนอร์จี จ  ำกดั 193,158,944 193,158,944 
 558,106,650 370,432,920 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม  370,432,920 163,773,976 
กำรลงทุนเพ่ิม  187,673,730 206,658,944 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  558,106,650 370,432,920 
 
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดช้ ำระเงินค่ำหุ้นเป็นเงินมูลค่ำ 13.50 ลำ้นบำท ส ำหรับหุ้น 0.54 ลำ้นหุ้น มูลค่ำ
หุน้ละ 25 บำท ซ่ึงเป็นกำรเรียกช ำระค่ำหุน้ร้อยละ 25 ของมูลค่ำหุน้ 
 
เม่ือวนัที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดช้ ำระเงินค่ำหุน้เป็นเงินมูลค่ำ 40.50 ลำ้นบำท ส ำหรับหุน้ 0.54 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 
75 บำท ซ่ึงเป็นกำรเรียกช ำระเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 75 ของมูลค่ำหุน้จนครบเตม็จ ำนวน  

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำรตำมวธีิรำคำทุน แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

Sea Oil Energy Limited 32 32 
Sea Oil Offshore Limited 977,400 977,400 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 174,146,327 26,972,597 
บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 189,823,947 149,323,947 
บริษทั ลีฟวงิ เอน็เนอร์จี จ  ำกดั 193,158,944 193,158,944 
 558,106,650 370,432,920 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม  370,432,920 163,773,976 
กำรลงทุนเพ่ิม  187,673,730 206,658,944 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  558,106,650 370,432,920 
 
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดช้ ำระเงินค่ำหุ้นเป็นเงินมูลค่ำ 13.50 ลำ้นบำท ส ำหรับหุ้น 0.54 ลำ้นหุ้น มูลค่ำ
หุน้ละ 25 บำท ซ่ึงเป็นกำรเรียกช ำระค่ำหุน้ร้อยละ 25 ของมูลค่ำหุน้ 
 
เม่ือวนัที่ 27 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดช้ ำระเงินค่ำหุน้เป็นเงินมูลค่ำ 40.50 ลำ้นบำท ส ำหรับหุน้ 0.54 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 
75 บำท ซ่ึงเป็นกำรเรียกช ำระเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 75 ของมูลค่ำหุน้จนครบเตม็จ ำนวน  

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
 

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม พ.ศ. 2561 บริษัทไดล้งทุนในหุ้นบุริมสิทธิของ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. จ ำนวน 4.40 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเงิน 4.40 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 147.17 ลำ้นบำท โดยกำรแปลงหน้ีเป็นทุน
ส ำหรับเงินให้กูย้ืมจ ำนวน 115.00 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 28.4) และดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำนวน 27.12 ลำ้นบำท และไดช้ ำระเป็น
เงินสดจ ำนวน 5.05 ลำ้นบำท หุน้บุริมสิทธิดงักล่ำวเป็นชนิดไม่มีสิทธิออกเสียงและสะสมเงินปันผลหุน้ละร้อยละ 5.65 ต่อปี 
 
เม่ือวนัที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรบริษทัของ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดมี้มติเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ใหมี้กำรประกำศจ่ำยเงินปันผลของหุน้บุริมสิทธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของปี พ.ศ. 2561  
 

บริษัท ลฟีวิง เอน็เนอร์จี จ ำกดั 
 

เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสำมญัร้อยละ 99.99 ของ บริษทั ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จ  ำกดั จ  ำนวน 0.75 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 249.80 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 188.00 ลำ้นบำท จำกบริษทั ซันน่ี ภูมิ จ  ำกดั บริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัย่อย
ภำยใตก้ำรควบคุมของ บริษทั นทลิน จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั นอกจำกน้ีบริษทัไดบ้นัทึกค่ำใชจ่้ำยทำงตรงอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรซ้ือเงินลงทุนดงักล่ำวอีกจ ำนวน 5.16 ลำ้นบำท รวมเป็นตน้ทุนของเงินลงทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทั้งส้ิน 193.16 ลำ้นบำท  
 

กำรซ้ือหุน้ดงักล่ำวถือเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั รำยละเอียดของส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยในกำรซ้ือธุรกิจและรำคำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิรวมท่ีไดรั้บ ณ วนัท่ีซ้ือ ของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ มีดงัต่อไปน้ี 
 บำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 9,801,142 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 12,884,344 
สินคำ้คงเหลือ 363,331 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 5,165,055 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ้ำประกนั 13,038,729 
อุปกรณ์ - สุทธิ 372,728,640 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (2,637,498) 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง (600,000) 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (102,342,000) 
ส่วนของหน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (360,410) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (795,271) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (193,296,000) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 113,950,062 
ส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีใชใ้นกำรซ้ือ (188,000,000) 
ส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นกำรซ้ือสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีบนัทึกในส่วนของเจำ้ของ (74,049,938) 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ มีดงัต่อไปน้ี 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ัดตั้ง ประเภทธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ 
     

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. หมู่เกำะเบอร์มิวดำ้ กำรส ำรวจ พฒันำและ 49.99 49.99 
  ผลิตน ้ำมนัปิโตรเลียม   
   และก๊ำซธรรมชำติ แc   
 

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. (POES) ถือหุ้นโดยบริษัท Sea Oil Energy Limited ร้อยละ 49.99 และ Pan Orient Petroleum 
Pte. ร้อยละ 50.01 กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนใน POES เป็นกำรร่วมคำ้ เน่ืองจำกกำรตดัใจสินท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินงำน 
ของ POES ตอ้งไดรั้บมติท่ีเป็นเอกฉนัทจ์ำกผูถื้อหุน้ทุกรำย  
 

ปัจจุบนั POES ไดรั้บสัมปทำนปิโตรเลียมหลุม L53/48 ณ อ  ำเภอก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 

รำยละเอียดเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. 1,268,396,862 1,265,688,243 
 1,268,396,862 1,265,688,243 
 

เงินลงทุนใน Pan Orient Energy (Siam) Ltd. มีรำคำทุนจ ำนวน 1,387.88 ลำ้นบำท 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ แสดงไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม  1,265,688,243 1,302,340,597 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรร่วมคำ้ 2,708,619 (36,652,354) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 1,268,396,862 1,265,688,243 
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงข้อมูลทำงกำรเงินแบบสรุปของกำรร่วมคำ้ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นจ ำนวนท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินของ 
กำรร่วมคำ้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว) ซ่ึงไดป้รับปรุงดว้ยรำยกำรปรับปรุงท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบติัตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีไดม้ำของกำรร่วมคำ้และกำรปรับปรุงเก่ียวกบั
ควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและกำรร่วมคำ้ 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ มีดงัต่อไปน้ี 
   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ช่ือบริษัท ประเทศทีจ่ัดตั้ง ประเภทธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ 
     

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. หมู่เกำะเบอร์มิวดำ้ กำรส ำรวจ พฒันำและ 49.99 49.99 
  ผลิตน ้ำมนัปิโตรเลียม   
   และก๊ำซธรรมชำติ แc   
 

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. (POES) ถือหุ้นโดยบริษัท Sea Oil Energy Limited ร้อยละ 49.99 และ Pan Orient Petroleum 
Pte. ร้อยละ 50.01 กลุ่มกิจกำรจดัประเภทเงินลงทุนใน POES เป็นกำรร่วมคำ้ เน่ืองจำกกำรตดัใจสินท่ีส ำคญัในกำรด ำเนินงำน 
ของ POES ตอ้งไดรั้บมติท่ีเป็นเอกฉนัทจ์ำกผูถื้อหุน้ทุกรำย  
 

ปัจจุบนั POES ไดรั้บสัมปทำนปิโตรเลียมหลุม L53/48 ณ อ  ำเภอก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 

รำยละเอียดเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. 1,268,396,862 1,265,688,243 
 1,268,396,862 1,265,688,243 
 

เงินลงทุนใน Pan Orient Energy (Siam) Ltd. มีรำคำทุนจ ำนวน 1,387.88 ลำ้นบำท 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ แสดงไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม  1,265,688,243 1,302,340,597 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรร่วมคำ้ 2,708,619 (36,652,354) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 1,268,396,862 1,265,688,243 
 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงข้อมูลทำงกำรเงินแบบสรุปของกำรร่วมคำ้ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นจ ำนวนท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินของ 
กำรร่วมคำ้ (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจกำรในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว) ซ่ึงไดป้รับปรุงดว้ยรำยกำรปรับปรุงท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบติัตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงกำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีไดม้ำของกำรร่วมคำ้และกำรปรับปรุงเก่ียวกบั
ควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรและกำรร่วมคำ้ 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)

139



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

10.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม   
   

สินทรัพย์   
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 210,850 218,065 
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 507,484 490,434 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,528,686 3,492,867 
สินทรัพยร์วม 4,247,020 4,201,366 
   

หนี้สิน   
   หน้ีสินหมุนเวยีน 85,567 45,768 
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,624,407 1,623,968 
หน้ีสินรวม 1,709,974 1,669,736 
สินทรัพย์สุทธิ 2,537,046 2,531,630 

 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม   
   

รำยได ้ 380,912 310,011 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (231,879) (330,936) 
ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น (141,899) (126,601) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 7,134 (147,526) 
ภำษีเงินได ้ (1,718) 74,214 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 5,416 (73,312) 

 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
10.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทั Pan Orient Energy (Siam) Ltd. กับมูลค่ำตำมบญัชี
ของส่วนไดเ้สียในบริษทั 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท 
   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2,531,630 2,604,942 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 5,416 (73,312) 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2,537,046 2,531,630 
ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ (ร้อยละ 49.99) 1,268,397 1,265,688 
   

มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 1,268,397 1,265,688 
 
กลุ่มกิจกำรไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ วนัส้ินปี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้
พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกสัมปทำน
ปิโตรเลียมโดยกำรประมำณกำรปริมำณส ำรองปิโตรเลียมและปริมำณทรัพยำกรปิโตรเลียม กำรคำดกำรณ์รำคำน ้ ำมัน 
ในอนำคต ซ่ึงอำ้งอิงจำกกำรประมำณกำรของผูเ้ช่ียวชำญ กลุ่มกิจกำรใช้รำคำน ้ ำมนั 58.11 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และ
ปรับเพ่ิมข้ึนประมำณร้อยละ 2.00 ต่อปี และอตัรำตน้ทุนของเงินลงทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักร้อยละ 13.00 ถึง 17.00 ต่อปี 
ส ำหรับกำรคิดลดกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจำกปริมำณส ำรองปิโตรเลียมและปริมำณทรัพยำกรปิโตรเลียม แต่ละประเภท 
ท่ีมีควำมเส่ียงแตกต่ำงกนั 
 
จำกกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้มีจ ำนวนมำกกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี 646.53 ลำ้นบำท 
โดยหำกมีกำรเพ่ิมอตัรำคิดลดอีกร้อยละ13.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 25.00 ถึง 30.00 ต่อปี หรือลดรำคำน ้ ำมนัในอนำคตแต่ละปี
ลงร้อยละ 30.65 จะท ำใหมู้ลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี 
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 

50 

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
10.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทั Pan Orient Energy (Siam) Ltd. กับมูลค่ำตำมบญัชี
ของส่วนไดเ้สียในบริษทั 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับำท พนับำท 
   

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2,531,630 2,604,942 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 5,416 (73,312) 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2,537,046 2,531,630 
ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ (ร้อยละ 49.99) 1,268,397 1,265,688 
   

มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 1,268,397 1,265,688 
 
กลุ่มกิจกำรไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ วนัส้ินปี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้
พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกสัมปทำน
ปิโตรเลียมโดยกำรประมำณกำรปริมำณส ำรองปิโตรเลียมและปริมำณทรัพยำกรปิโตรเลียม กำรคำดกำรณ์รำคำน ้ ำมัน 
ในอนำคต ซ่ึงอำ้งอิงจำกกำรประมำณกำรของผูเ้ช่ียวชำญ กลุ่มกิจกำรใช้รำคำน ้ ำมนั 58.11 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบำร์เรล และ
ปรับเพ่ิมข้ึนประมำณร้อยละ 2.00 ต่อปี และอตัรำตน้ทุนของเงินลงทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักร้อยละ 13.00 ถึง 17.00 ต่อปี 
ส ำหรับกำรคิดลดกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจำกปริมำณส ำรองปิโตรเลียมและปริมำณทรัพยำกรปิโตรเลียม แต่ละประเภท 
ท่ีมีควำมเส่ียงแตกต่ำงกนั 
 
จำกกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้มีจ ำนวนมำกกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี 646.53 ลำ้นบำท 
โดยหำกมีกำรเพ่ิมอตัรำคิดลดอีกร้อยละ13.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 25.00 ถึง 30.00 ต่อปี หรือลดรำคำน ้ ำมนัในอนำคตแต่ละปี
ลงร้อยละ 30.65 จะท ำใหมู้ลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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11 ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 เคร่ืองมือ    
 และอุปกรณ์  สินทรัพย์  
 ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 7,311,509 111,405 711,360 8,134,274 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (6,898,838) (9,334) - (6,908,172) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 412,671 102,071 711,360 1,226,102 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 412,671 102,071 711,360 1,226,102 
ซ้ือสินทรัพย ์ 329,286 - - 329,286 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 25) (300,063) (22,280) - (322,343) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 441,894 79,791 711,360 1,233,045 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560     
รำคำทุน 7,640,795 111,405 711,360 8,463,560 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (7,198,901) (31,614) - (7,230,515) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 441,894 79,791 711,360 1,233,045 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี- สุทธิ 441,894 79,791 711,360 1,233,045 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,923,676 - - 1,923,676 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 25) (463,215) (22,280) - (485,495) 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 1,902,355 57,511 711,360 2,671,226 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561     
รำคำทุน 9,564,471 111,405 711,360 10,387,236 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (7,662,116) (53,894) - (7,716,010) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,902,355 57,511 711,360 2,671,226 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 บำท บำท 
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560   
รำคำทุน 5,233,356 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,141,486) (2,019,429) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 3,091,870 1,663,684 
   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,091,870 1,663,684 
ซ้ือสินทรัพย ์ 344,500 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 25) (499,714) (352,126) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (120,112) - 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 2,816,544 1,311,558 
   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560   
รำคำทุน 5,452,307 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,635,763) (2,371,555) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,816,544 1,311,558 
   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,816,544 1,311,558 
ซ้ือสินทรัพย ์ 72,207 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 25) (469,424) (324,480) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (9,092) - 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 2,410,235 987,078 
   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำทุน 5,503,479 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,093,244) (2,696,035) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,410,235 987,078 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 บำท บำท 
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560   
รำคำทุน 5,233,356 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,141,486) (2,019,429) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 3,091,870 1,663,684 
   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,091,870 1,663,684 
ซ้ือสินทรัพย ์ 344,500 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 25) (499,714) (352,126) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (120,112) - 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 2,816,544 1,311,558 
   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560   
รำคำทุน 5,452,307 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (2,635,763) (2,371,555) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,816,544 1,311,558 
   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,816,544 1,311,558 
ซ้ือสินทรัพย ์ 72,207 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 25) (469,424) (324,480) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (9,092) - 
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 2,410,235 987,078 
   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   
รำคำทุน 5,503,479 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,093,244) (2,696,035) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,410,235 987,078 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี     
   จะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดือน 2,448,710 1,798,597 2,448,710 1,798,597 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี     
   จะใชป้ระโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 7,123,231 6,910,146 3,330,327 3,117,242 
 9,571,941 8,708,743 5,779,037 4,915,839 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี     
   จะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน (929,119) - (929,119) - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี     
   จะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 
 (929,119) - (929,119) - 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 8,642,822 8,708,743 4,849,918 4,915,839 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 8,708,743 4,919,839 4,915,839 2,331,963 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน  (65,921) 3,257,286 (65,921) 2,052,258 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 531,618 - 531,618 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 8,642,822 8,708,743 4,849,918 4,915,839 

 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
  ภำระผูกพนั ดอกเบีย้   
 ค่ำเผ่ือหนี้ ผลประโยชน์ ตัดจ ำหน่ำย ขำดทุนสะสม  
 สงสัยจะสูญ พนักงำน ตั๋วสัญญำใช้เงิน ทำงภำษี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 1,978,563 695,343 - 2,587,876 5,261,782 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (226,160) 137,878 1,798,597 1,205,028 2,915,343 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 531,618 - - 531,618 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 1,752,403 1,364,839 1,798,597 3,792,904 8,708,743 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (42,000) 255,085 (1,798,597) 2,448,710 863,198 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,710,403 1,619,924 - 6,241,614 9,571,941 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนลดหุ้นกู้ รวม 
 บำท บำท 
   

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 341,943 341,943 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (341,943) (341,943) 
   

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 - - 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (929,119) (929,119) 
   

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (929,119) (929,119) 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 

56 

13 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
  ภำระผูกพนั ดอกเบีย้   
 ค่ำเผ่ือหนี้ ผลประโยชน์ ตัดจ ำหน่ำย ขำดทุนสะสม  
 สงสัยจะสูญ พนักงำน ตั๋วสัญญำใช้เงิน ทำงภำษี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 1,978,563 695,343 - 2,587,876 5,261,782 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (226,160) 137,878 1,798,597 1,205,028 2,915,343 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 531,618 - - 531,618 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 1,752,403 1,364,839 1,798,597 3,792,904 8,708,743 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (42,000) 255,085 (1,798,597) 2,448,710 863,198 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,710,403 1,619,924 - 6,241,614 9,571,941 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนลดหุ้นกู้ รวม 
 บำท บำท 
   

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 341,943 341,943 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (341,943) (341,943) 
   

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 - - 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (929,119) (929,119) 
   

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (929,119) (929,119) 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)

147



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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13 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  ภำระผูกพนั ดอกเบีย้ ขำดทุน  
 ค่ำเผ่ือหนี้ ผลประโยชน์ ตัดจ ำหน่ำย สะสมทำง  
 สงสัยจะสูญ พนักงำน ตั๋วสัญญำใช้เงิน ภำษี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 1,978,563 695,343 - - 2,673,906 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (226,160) 137,878 1,798,597 - 1,710,315 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 531,618 - -            531,618 
      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 1,752,403 1,364,839 1,798,597 - 4,915,839 
เพ่ิม (ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (42,000) 255,085 (1,798,597) 2,448,710 863,198 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 1,710,403 1,619,924 - 2,448,710 5,779,037 

 
บริษทัรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกขำดทุนสะสมทำงภำษี เน่ืองจำกบริษทัพิจำรณำว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ขำดทุนสะสมทำงภำษีดงักล่ำวได ้

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส่วนลดหุ้นกู้ รวม 
 บำท บำท 
   

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 341,943 341,943 
เพ่ิม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (341,943) (341,943) 
   

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 - - 
เพ่ิม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (929,119) (929,119) 
   

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 (929,119) (929,119) 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืน 41,133,036 24,655,526 - 24,655,526 
เงินมดัจ ำ 3,000 3,000 - - 
 41,136,036 24,658,526 - 24,655,526 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืนจ ำนวน 24.66 ลำ้นบำท เป็นภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีบริษทัขอคืนไวต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง  
พ.ศ. 2558 โดยบริษทัไดรั้บเงินคืนเรียบร้อยแลว้ในวนัที่ 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืนจ ำนวน 41.13 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม เป็นภำษีมูลค่ำเพ่ิมของบริษัท  
ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล ท่ีขอคืนในปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งรอกำรตรวจสอบจำกกรมสรรพำกร 
 

15 เงินกู้ยืม 
 

15.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน  
 
รำยละเอียดของเงินกูย้มืระยะส้ันมีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
   ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 263,848,661 - 263,848,661 - 
   ตัว๋แลกเงิน - 396,301,984 - 396,301,984 
   เงินกูย้มืระยะส้ัน 144,733,790 - 79,834,190 - 
 408,582,451 396,301,984 343,682,851 396,301,984 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืน 41,133,036 24,655,526 - 24,655,526 
เงินมดัจ ำ 3,000 3,000 - - 
 41,136,036 24,658,526 - 24,655,526 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืนจ ำนวน 24.66 ลำ้นบำท เป็นภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีบริษทัขอคืนไวต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง  
พ.ศ. 2558 โดยบริษทัไดรั้บเงินคืนเรียบร้อยแลว้ในวนัที่ 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืนจ ำนวน 41.13 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม เป็นภำษีมูลค่ำเพ่ิมของบริษัท  
ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล ท่ีขอคืนในปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งรอกำรตรวจสอบจำกกรมสรรพำกร 
 

15 เงินกู้ยืม 
 

15.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน  
 
รำยละเอียดของเงินกูย้มืระยะส้ันมีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
   ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 263,848,661 - 263,848,661 - 
   ตัว๋แลกเงิน - 396,301,984 - 396,301,984 
   เงินกูย้มืระยะส้ัน 144,733,790 - 79,834,190 - 
 408,582,451 396,301,984 343,682,851 396,301,984 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

15.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน (ต่อ) 
 
เงินกูย้มืระยะส้ันมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
    เงินกู้ยืมจำก  
   เงินกู้ยืม กจิกำรที่  
 ตั๋วสัญญำใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ระยะส้ัน เกีย่วข้องกนั รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - - - - - 
กูย้มืเพ่ิม 151,000,000 387,308,998 - 600,000 538,908,998 
จ่ำยช ำระคืน (151,000,000) - - (600,000) (151,600,000) 
ดอกเบ้ียตดัจ ำหน่ำย - 8,992,986 - - 8,992,986 

      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 - 396,301,984 - - 396,301,984 
กูย้มืเพ่ิม 685,200,000 - 1,110,909,881 - 1,796,109,881 
จ่ำยช ำระคืน (420,200,000) (400,000,000) (966,486,586) - (1,786,686,586) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร (2,000,000) - - - (2,000,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและ      
   ดอกเบ้ียตดัจ ำหน่ำย    848,661 3,698,016 - - 4,546,677 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน - - 310,495 - 310,495 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 263,848,661 - 144,733,790 - 408,582,451 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ตั๋วสัญญำใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน เงินกู้ยืมระยะส้ัน รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - - - - 
กูย้มืเพ่ิม 150,000,000 387,308,998 - 537,308,998 
จ่ำยช ำระคืน (150,000,000) - - (150,000,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและดอกเบ้ียตดัจ ำหน่ำย - 8,992,986 - 8,992,986 
     
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 - 396,301,984 - 396,301,984 
กูย้มืเพ่ิม 685,200,000 - 851,946,857 1,537,146,857 
จ่ำยช ำระคืน (420,200,000) (400,000,000) (772,112,667) (1,592,312,667) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร (2,000,000) - - (2,000,000) 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรและดอกเบ้ียตดัจ ำหน่ำย 848,661 3,698,016 - 4,546,677 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 263,848,661 - 79,834,190 343,682,851 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
15.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน (ต่อ) 

 
15.1.1 ตั๋วสัญญำใช้เงิน 

 
บริษัท 
 
บริษทัไดอ้อกตัว๋สัญญำใชเ้งินกับธนำคำรในประเทศ โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.25 ถึง MLR-2 ต่อปี และร้อยละ 
4.5 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนภำยใน 3 - 6 เดือน 
 
ตั๋วสัญญำใช้เงินจ ำนวน 200.00 ล้ำนบำท ถูกค ้ ำประกันโดยหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย  ์
แห่งประเทศไทยแห่งหน่ึงท่ีถือโดย บริษทั นทลิน จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ โดยมีขอ้ก ำหนดใหมี้มูลค่ำหุ้นไม่ต ่ำกว่ำ 
334.00 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนภำระหน้ีสินไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่ำหลกัประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มูลค่ำหุ้นดังกล่ำวมีมูลค่ำต ่ำกว่ำ 334.00 ล้ำนบำท บริษัทจึงไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
เง่ือนไขทำงกำรเงินดงักล่ำวได ้ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทัไดมี้กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู ้จ ำนวน 25 ลำ้นบำท 
จึงท ำใหบ้ริษทัสัดส่วนภำระหน้ีสินต่อมูลค่ำหลกัประกนัไม่เกินร้อยละ 60  
 

15.1.2 ตั๋วแลกเงิน 
 
บริษัท 
 
เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยตัว๋แลกเงินชนิดไม่ระบุดอกเบ้ียมูลค่ำ 400.00 ลำ้นบำท 
กบับริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศแห่งหน่ึง โดยขำยในรำคำ 387.31 ลำ้นบำท สุทธิจำกส่วนลดจ ำนวน 12.69 ลำ้นบำท 
มีอำยุ 6 เดือน และครบก ำหนดจ่ำยช ำระในวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 โดยบริษทัไดจ่้ำยช ำระคืนเรียบร้อยแลว้
ตำมก ำหนด 
 

15.1.3 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 
บริษัท 
 
เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้  ำสัญญำสินเช่ือเพ่ือกำรช ำระสินคำ้และบริกำรกบัธนำคำรในประเทศ
แห่งหน่ึง โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเงินตน้ภำยใน 3 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ีมี
กำรเบิกใชสิ้นเช่ือแต่ละคร้ัง ในระหวำ่งงวด บริษทัไดเ้บิกใชสิ้นเช่ือประเภทน้ีจ ำนวน 851.95 ลำ้นบำท และไดช้ ำระคืน
จ ำนวน 772.11 ลำ้นบำท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้บิกใชสิ้นเช่ือเบิกเงินเกินบญัชี (สินเช่ือเพ่ือผูซ้ื้อ/ผูข้ำย) กบัธนำคำรแห่งหน่ึง
เป็นจ ำนวน 0.42 ลำ้นบำท และยงัไม่ไดช้ ำระคืน 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 

60 

15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
15.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน (ต่อ) 

 
15.1.1 ตั๋วสัญญำใช้เงิน 

 
บริษัท 
 
บริษทัไดอ้อกตัว๋สัญญำใชเ้งินกับธนำคำรในประเทศ โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.25 ถึง MLR-2 ต่อปี และร้อยละ 
4.5 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนภำยใน 3 - 6 เดือน 
 
ตั๋วสัญญำใช้เงินจ ำนวน 200.00 ล้ำนบำท ถูกค ้ ำประกันโดยหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย  ์
แห่งประเทศไทยแห่งหน่ึงท่ีถือโดย บริษทั นทลิน จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ โดยมีขอ้ก ำหนดใหมี้มูลค่ำหุ้นไม่ต ่ำกว่ำ 
334.00 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนภำระหน้ีสินไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่ำหลกัประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มูลค่ำหุ้นดังกล่ำวมีมูลค่ำต ่ำกว่ำ 334.00 ล้ำนบำท บริษัทจึงไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
เง่ือนไขทำงกำรเงินดงักล่ำวได ้ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษทัไดมี้กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกู ้จ ำนวน 25 ลำ้นบำท 
จึงท ำใหบ้ริษทัสัดส่วนภำระหน้ีสินต่อมูลค่ำหลกัประกนัไม่เกินร้อยละ 60  
 

15.1.2 ตั๋วแลกเงิน 
 
บริษัท 
 
เม่ือวนัท่ี 23 สิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยตัว๋แลกเงินชนิดไม่ระบุดอกเบ้ียมูลค่ำ 400.00 ลำ้นบำท 
กบับริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศแห่งหน่ึง โดยขำยในรำคำ 387.31 ลำ้นบำท สุทธิจำกส่วนลดจ ำนวน 12.69 ลำ้นบำท 
มีอำยุ 6 เดือน และครบก ำหนดจ่ำยช ำระในวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 โดยบริษทัไดจ่้ำยช ำระคืนเรียบร้อยแลว้
ตำมก ำหนด 
 

15.1.3 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 
บริษัท 
 
เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้  ำสัญญำสินเช่ือเพ่ือกำรช ำระสินคำ้และบริกำรกบัธนำคำรในประเทศ
แห่งหน่ึง โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเงินตน้ภำยใน 3 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ีมี
กำรเบิกใชสิ้นเช่ือแต่ละคร้ัง ในระหวำ่งงวด บริษทัไดเ้บิกใชสิ้นเช่ือประเภทน้ีจ ำนวน 851.95 ลำ้นบำท และไดช้ ำระคืน
จ ำนวน 772.11 ลำ้นบำท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้บิกใชสิ้นเช่ือเบิกเงินเกินบญัชี (สินเช่ือเพ่ือผูซ้ื้อ/ผูข้ำย) กบัธนำคำรแห่งหน่ึง
เป็นจ ำนวน 0.42 ลำ้นบำท และยงัไม่ไดช้ ำระคืน 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
15.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน (ต่อ) 

 
15.1.3 เงินกู้ยืมระยะส้ัน (ต่อ) 

 
บริษัทย่อย  
 
เม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดท้  ำสัญญำสินเช่ือระยะส้ันกับธนำคำรแห่งหน่ึง 
ในวงเงินรวมจ ำนวน 10.00 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษทั นทลิน จ ำกดั เป็นผูค้  ้ำประกนั สินเช่ือดงักล่ำวแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ดงัน้ี  
 
• ประเภทท่ี 1: เงินกูย้ืมหมุนเวียน (revolving short-term loan) ในวงเงินจ ำนวน 2.00 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมี

อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี บวกดว้ยตน้ทุนของเงินทุน (cost of funds: COF) ของธนำคำร ในระหว่ำงปี
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดเ้บิกใชสิ้นเช่ือประเภทน้ีจ ำนวน 3.60 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 116.32 ลำ้นบำท 
และไดช้ ำระคืนจ ำนวน 1.60 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 51.70 ลำ้นบำท 

• ประเภทท่ี 2: สินเช่ือเพื่อกำรช ำระสินคำ้และบริกำร (advance for local/ foreign purchases) ในวงเงินจ ำนวน 
8.00 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 บวก COF ต่อปี ในระหว่ำงปี บริษัทย่อยดังกล่ำว 
ไดเ้บิกใชสิ้นเช่ือประเภทน้ีจ ำนวน 2.27 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 73.27 ลำ้นบำท และไดช้ ำระคืนแลว้
เตม็จ ำนวนเม่ือวนัที่ 10 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
 

ในระหวำ่งปี บริษทั ลีฟวิง เอน็เนอร์จี จ  ำกดั ไดท้  ำสัญญำสินเช่ือเพ่ือกำรน ำเขำ้ (trust receipt) กบัธนำคำรแห่งหน่ึงใน
ประเทศ ดงัน้ี 
 
• สินเช่ือจ ำนวน 0.24 ลำ้นยูโร หรือเทียบเท่ำ 9.58 ลำ้นบำท กูย้ืมในวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 โดยมีอตัรำ

ดอกเบ้ียร้อยละ 2.75 ต่อปี และครบก ำหนดจ่ำยช ำระในวนัที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 โดยบริษทัไดจ่้ำยช ำระคืน
เรียบร้อยแลว้ ในวนัที่ 11 เมษำยน พ.ศ. 2561 

• สินเช่ือจ ำนวน 1.83 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 59.80 ลำ้นบำท กูย้มืในวนัท่ี 5 มีนำคม พ.ศ. 2561 โดยมี
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.78 ต่อปี และครบก ำหนดจ่ำยช ำระในวนัท่ี 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 โดยบริษทัไดจ่้ำยช ำระคืน
เรียบร้อยแลว้ ในวนัที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2561 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
15.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
รำยละเอียดของเงินกูย้มืระยะยำวมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกู้ยืมระยะยำว     
   เงินกูย้มืจำกบริษทัใหญ่ (หมำยเหตุ 28.5)  

 
 

 

      - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 50,000,000 - 50,000,000 - 
      - ส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   - 300,000,000 - 300,000,000 
   เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน     
      - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 73,476,000 120,592,000 - - 
      - ส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   199,976,000 206,416,000 - - 
   หุน้กู ้     
     - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - - - 
     - ส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 396,505,743 - 396,505,743 - 
 719,957,743 627,008,000 446,505,743 300,000,000 
 
 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
15.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 

 
รำยละเอียดของเงินกูย้มืระยะยำวมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกู้ยืมระยะยำว     
   เงินกูย้มืจำกบริษทัใหญ่ (หมำยเหตุ 28.5)  

 
 

 

      - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 50,000,000 - 50,000,000 - 
      - ส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   - 300,000,000 - 300,000,000 
   เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน     
      - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 73,476,000 120,592,000 - - 
      - ส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   199,976,000 206,416,000 - - 
   หุน้กู ้     
     - ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - - - 
     - ส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 396,505,743 - 396,505,743 - 
 719,957,743 627,008,000 446,505,743 300,000,000 
 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม  
 
15.2 เงินกู้ยืมระยะยำว (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืระยะยำว มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
  เงินกู้ยืมระยะยำว  
 เงินกู้ยืมระยะยำว จำกสถำบัน  
 จำกบริษัทใหญ่ กำรเงิน หุ้นกู้ 
 บำท บำท บำท 
 (หมำยเหตุ 28.5)   
    

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - 298,132,000 998,290,285 
กูย้มืเพ่ิม 300,000,000 60,000,000 - 
จ่ำยช ำระคืน - (31,124,000) (1,000,000,000) 
ตดัจ ำหน่ำยส่วนลดมูลค่ำ - - 1,709,715 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 300,000,000 327,008,000 - 
กูย้มืเพ่ิม - - 400,000,000 
จ่ำยช ำระคืน (250,000,000) (53,556,000) - 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - - (5,980,000) 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - - 2,485,743 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 50,000,000 273,452,000 396,505,743 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (50,000,000) (73,476,000) - 
ส่วนท่ีถึงท่ีก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี - 199,976,000 396,505,743 

 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
15.2 เงินกู้ยืมระยะยำว (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกบริษัทใหญ่ หุ้นกู้ 
 บำท บำท 
 (หมำยเหตุ 28.5)  
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - 998,290,285 
กูย้มืเพ่ิม 300,000,000 - 
จ่ำยช ำระคืน - (1,000,000,000) 
ตดัจ ำหน่ำยส่วนลดมูลค่ำ - 1,709,715 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 300,000,000 - 
กูย้มืเพ่ิม - 400,000,000 
จ่ำยช ำระคืน (250,000,000) - 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - (5,980,000) 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - 2,485,743 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 50,000,000 396,505,743 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (50,000,000) - 
ส่วนท่ีถึงท่ีก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี - 396,505,743 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
15.2 เงินกู้ยืมระยะยำว (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 เงินกู้ยืมระยะยำว  
 จำกบริษัทใหญ่ หุ้นกู้ 
 บำท บำท 
 (หมำยเหตุ 28.5)  
   

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 - 998,290,285 
กูย้มืเพ่ิม 300,000,000 - 
จ่ำยช ำระคืน - (1,000,000,000) 
ตดัจ ำหน่ำยส่วนลดมูลค่ำ - 1,709,715 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 300,000,000 - 
กูย้มืเพ่ิม - 400,000,000 
จ่ำยช ำระคืน (250,000,000) - 
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - (5,980,000) 
ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนกำรท ำรำยกำร - 2,485,743 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 50,000,000 396,505,743 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (50,000,000) - 
ส่วนท่ีถึงท่ีก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี - 396,505,743 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

15.2 เงินกู้ยืมระยะยำว (ต่อ) 
 

15.2.1 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินของกลุ่มกิจกำรจ ำนวน 273.45 ลำ้นบำท มีดงัน้ี 
 

1) เงินกู้ยืมจำกธนำคำรของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ จ ำนวน 233.49 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.75 ถึง 
MLR-1.25 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระทั้งส้ิน 120 งวด นับตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู้ยืม สัญญำกู้ยืมมีขอ้ก ำหนด 
ให้น ำสินทรัพยถ์ำวรทั้งหมดของกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์มำค ้ ำประกันเงินกู้ยืม และก ำหนดให้เปิดบญัชีเงินฝำก
ธนำคำรประเภทออมทรัพยไ์วส้ ำหรับกำรรับช ำระรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ และจ่ำยช ำระคืนเงินตน้
และดอกเบ้ียของเงินกูย้มื กำรเบิกใชเ้งินฝำกดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกธนำคำรเท่ำนั้น  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เงินฝำกดงักล่ำวมีจ ำนวน 2.59 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2560: 4.07 ลำ้นบำท) ไดแ้สดงเป็น
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใชใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

สัญญำกูย้มืดงักล่ำวระหวำ่งกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์กบัสถำบนักำรเงิน ก ำหนดใหก้ลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ตอ้งปฏิบติัตำม
เง่ือนไขทำงกำรเงินเก่ียวกับกำรด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่เกิน 3 ต่อ 1 และอัตรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีมำกกว่ำ 1 ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม  พ .ศ. 2561 บริษัทในกลุ่มกิจกำรโซล่ำร์ 
ไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินดงักล่ำวได ้อย่ำงไรก็ตำม บริษทัดงักล่ำวไดรั้บหนังสือจำกธนำคำร
ในกำรผ่อนผนัเง่ือนไขทำงกำรเงินในวนัท่ี 28 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ดงันั้นเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรส่วนท่ี
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีของบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 จึงถูกจดัประเภทเป็น
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนตำมเดิม 
 

2) เงินกูย้ืมจำกธนำคำรของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั จ ำนวน 39.96 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
MLR-0.75 ต่อปี และก ำหนดจ่ำยช ำระทั้ งส้ิน 36 งวด นับตั้ งแต่วนัท่ีได้รับเงินกู้ยืม ท่ีดินและเคร่ืองจักรของ
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดน้ ำมำค ้ำประกนัเงินกูย้มื 

 

 สัญญำกูย้ืมดงักล่ำวก ำหนดใหบ้ริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินเก่ียวกบั
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ไม่เกิน 2 ต่อ 1 และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี
มำกกว่ำ 1 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรด ำรงอัตรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีมำกกว่ำ 1 ดังนั้ นเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรส่วนท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปีของบริษัทดังกล่ำวจ ำนวน 19.92 ล้ำนบำท จึงถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

 

15.2.2 หุ้นกู้ 
 

เม่ือวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้สนอขำยหุน้กู ้รวมมูลค่ำเสนอขำย 400.00 ลำ้นบำท แก่ผูล้งทุนสถำบนั
กำรเงินหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.90 ต่อปี ครบก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2563 บริษทั นทลิน จ ำกดั ไดน้ ำหุ้นท่ีถือในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแห่งหน่ึง 
คิดเป็นมูลค่ำ 600.00 ลำ้นบำท เป็นหลกัประกนัหุน้กู ้

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
มูลค่ำยุติธรรม 
 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะส้ัน มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวค ำนวณจำกขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรม (หมำยเหตุ 3.3) โดยใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสด
ตำมสัญญำดว้ยอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรท่ีไม่มีควำมเส่ียงท่ีใกลเ้คียงกัน และส่วนชดเชยควำมเส่ียงตำมอนัดบัสินเช่ือ (credit rating) 
ของกลุ่มกิจกำรท่ีเผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยตลอดอำยสัุญญำแสดงไดด้งัน้ี 
 
 มูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญชี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

หุ้นกู ้ 409,444,362  409,444,362  396,505,743 - 396,505,743 - 
เงินกูย้มืระยะยำว         
   จำกสถำบนักำรเงิน 304,889,530 368,931,983 - - 273,452,000 327,008,000 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำก         
   บริษทัใหญ่ 50,000,000 316,377,678 50,000,000 316,377,678 50,000,000 300,000,000 50,000,000 300,000,000 

 764,333,892 685,309,661 459,444,362 316,377,678 719,957,743 627,008,000 446,505,743 300,000,000 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มกิจกำร มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 461,505,743 756,301,984 461,505,743 696,301,984 
อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 667,034,451 267,008,000 328,682,851 - 
 1,128,540,194 1,023,309,984 790,188,594 696,301,984 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
 

66 

15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
มูลค่ำยุติธรรม 
 
มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะส้ัน มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวค ำนวณจำกขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรม (หมำยเหตุ 3.3) โดยใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสด
ตำมสัญญำดว้ยอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรท่ีไม่มีควำมเส่ียงท่ีใกลเ้คียงกัน และส่วนชดเชยควำมเส่ียงตำมอนัดบัสินเช่ือ (credit rating) 
ของกลุ่มกิจกำรท่ีเผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยตลอดอำยสัุญญำแสดงไดด้งัน้ี 
 
 มูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญชี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

หุ้นกู ้ 409,444,362  409,444,362  396,505,743 - 396,505,743 - 
เงินกูย้มืระยะยำว         
   จำกสถำบนักำรเงิน 304,889,530 368,931,983 - - 273,452,000 327,008,000 - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำก         
   บริษทัใหญ่ 50,000,000 316,377,678 50,000,000 316,377,678 50,000,000 300,000,000 50,000,000 300,000,000 

 764,333,892 685,309,661 459,444,362 316,377,678 719,957,743 627,008,000 446,505,743 300,000,000 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มกิจกำร มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 461,505,743 756,301,984 461,505,743 696,301,984 
อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 667,034,451 267,008,000 328,682,851 - 
 1,128,540,194 1,023,309,984 790,188,594 696,301,984 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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15 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
วงเงินกู้ยืม 
 
กลุ่มกิจกำรมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมำใชด้งัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ระยะส้ัน  777,704,800 792,406,280 518,106,400 792,406,280 
ระยะยำว - 99,492,000 - - 
 777,704,800 891,898,280 518,106,400 792,406,280 
 

16 กำรกระทบยอดหนี้สินที่เกดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
 
   รำยกำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  
 1 มกรำคม กระแสเงนิสด ต้นทุนกำรท ำ ผลต่ำงจำกอตัรำ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2561 สุทธิ รำยกำร แลกเปลีย่น พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

งบกำรเงนิรวม      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 396,301,984 7,423,295 4,546,677 310,495 408,582,451 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัใหญ่ 300,000,000 (250,000,000) - - 50,000,000 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 327,008,000 (53,556,000) - - 273,452,000 
หุ้นกู ้ - 394,020,000 2,485,743 - 396,505,743 
      

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 396,301,984 (57,165,810) 4,546,677 - 343,682,851 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัใหญ่ 300,000,000 (250,000,000) - - 50,000,000 
หุ้นกู ้ - 394,020,000 2,485,743 - 396,505,743 

 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 กำรกระทบยอดหนี้สินที่เกดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน (ต่อ) 
 

   รำยกำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  
 1 มกรำคม กระแสเงนิสด ต้นทุนกำรท ำ ผลต่ำงจำกอตัรำ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 สุทธิ รำยกำร แลกเปลีย่น พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 387,308,998 8,992,986 - 396,301,984 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัใหญ่ - 300,000,000 - - 300,000,000 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 298,132,000 28,876,000 - - 327,008,000 
หุ้นกู ้ 998,290,285 (1,000,000,000) 1,709,715 - - 
หน้ีสินสญัญำเช่ำกำรเงิน 409,715 (409,715) - - - 
      

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 387,308,998 8,992,986 - 396,301,984 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัใหญ่ - 300,000,000 - - 300,000,000 
หุ้นกู ้ 998,290,285 (1,000,000,000) 1,709,715 - - 

 
17 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     
   - กิจกำรอ่ืน 204,512,226 172,250,341 20,414,854 15,339,272 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 612,362 612,354 - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย      
   - กิจกำรอ่ืน 33,243,324 31,154,064 9,308,753 3,351,016 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 688,051 347,838 464,681 305,819 
 239,055,963 204,364,597 30,188,288 18,996,107 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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16 กำรกระทบยอดหนี้สินที่เกดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน (ต่อ) 
 

   รำยกำรเปลีย่นแปลงที่ไม่ใช่เงนิสด  
 1 มกรำคม กระแสเงนิสด ต้นทุนกำรท ำ ผลต่ำงจำกอตัรำ 31 ธันวำคม 
 พ.ศ. 2560 สุทธิ รำยกำร แลกเปลีย่น พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 387,308,998 8,992,986 - 396,301,984 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัใหญ่ - 300,000,000 - - 300,000,000 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 298,132,000 28,876,000 - - 327,008,000 
หุ้นกู ้ 998,290,285 (1,000,000,000) 1,709,715 - - 
หน้ีสินสญัญำเช่ำกำรเงิน 409,715 (409,715) - - - 
      

ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะกจิกำร      
      

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 387,308,998 8,992,986 - 396,301,984 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัใหญ่ - 300,000,000 - - 300,000,000 
หุ้นกู ้ 998,290,285 (1,000,000,000) 1,709,715 - - 

 
17 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     
   - กิจกำรอ่ืน 204,512,226 172,250,341 20,414,854 15,339,272 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 612,362 612,354 - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย      
   - กิจกำรอ่ืน 33,243,324 31,154,064 9,308,753 3,351,016 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 688,051 347,838 464,681 305,819 
 239,055,963 204,364,597 30,188,288 18,996,107 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน:     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 9,220,126 7,505,428 8,099,618 6,824,193 
     

ก ำไรหรือขำดทุน     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 1,714,698 1,370,625 1,275,425 689,390 
     

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
   กำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ - 2,658,090 - 2,658,090 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยรุะหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 7,505,428 3,476,713 6,824,193 3,476,713 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,480,239 1,241,990 1,060,722 560,755 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 234,459 128,635 214,703 128,635 
กำรวดัมูลค่ำใหม่     
   ขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - 1,506,971 - 1,506,971 
   ก ำไรท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน - (990,687) - (990,687) 
   ขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ - 2,141,806 - 2,141,806 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 9,220,126 7,505,428 8,099,618 6,824,193 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

อตัรำคิดลด ร้อยละ 3.21 ร้อยละ 3.21 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.00 - 13.00 ร้อยละ 5.00 - 13.00 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน ร้อยละ 0.00 - 8.00 ร้อยละ 0.00 - 8.00 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเป็นดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

 
ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 กำรเปลีย่นแปลงในข้อสมมติ กำรเพิม่ขึน้/(ลดลง)ของภำระผูกพนั   
 พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2561 

บำท 
พ.ศ. 2560 

บำท 
     

อตัรำคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (1,570,394) (1,231,703) 
 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 1,964,266 1,552,872 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 1,957,915 1,466,569 
 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 (1,597,476) (1,197,111) 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (1,388,879) (1,046,500) 
 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 1,681,404 1,263,432 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นน้ีอ้ำงอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบัติสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลักไดใ้ช้วิธีเดียวกับกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของ 
ภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงค ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 23.8 ปี (พ.ศ. 2560: 24.6 ปี) 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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18 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

อตัรำคิดลด ร้อยละ 3.21 ร้อยละ 3.21 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.00 - 13.00 ร้อยละ 5.00 - 13.00 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน ร้อยละ 0.00 - 8.00 ร้อยละ 0.00 - 8.00 
 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเป็นดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 

 
ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

 กำรเปลีย่นแปลงในข้อสมมติ กำรเพิม่ขึน้/(ลดลง)ของภำระผูกพนั   
 พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2561 

บำท 
พ.ศ. 2560 

บำท 
     

อตัรำคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (1,570,394) (1,231,703) 
 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 1,964,266 1,552,872 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 1,957,915 1,466,569 
 ลดลงร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 (1,597,476) (1,197,111) 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (1,388,879) (1,046,500) 
 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 1,681,404 1,263,432 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นน้ีอ้ำงอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบัติสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติหลักไดใ้ช้วิธีเดียวกับกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของ 
ภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงค ำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 23.8 ปี (พ.ศ. 2560: 24.6 ปี) 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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19 ทุนเรือนหุ้น 
 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น รวม 
 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 415,120,281 415,120,281 656,291,937 1,071,412,218 
กำรออกหุน้ 138,373,427 138,373,427 276,746,854 415,120,281 
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ     
   ซ้ือหุน้สำมญั  44,500 44,500 89,000 133,500 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 553,538,208 553,538,208 933,127,791 1,486,665,999 
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ     
   ซ้ือหุน้สำมญั (หมำยเหตุ 20) 21,454 21,454 42,908 64,362 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 553,559,662 553,559,662 993,170,699 1,486,730,361 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 หุ้นสำมญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ ำนวน 691,867,135 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท (พ.ศ. 2560: 
691,867,135 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) หุ้นดังกล่ำวได้ออกและช ำระแล้วจ ำนวน 553,559,662 หุ้น เป็นเงิน 1,486,730,361 บำท  
(พ.ศ. 2560: 553,538,208 หุน้ เป็นเงิน 1,486,665,999 บำท) 
 
เม่ือวนัที่ 19 มกรำคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 มีมติอนุมติักำรเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
 
1) กำรลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวน 417,036,710 บำท เป็นจ ำนวน 415,120,281 บำท โดยตัดหุ้นสำมัญท่ียงัไม่ได้น ำ

ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 1,916,429 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนดงักล่ำวกับกระทรวงพำณิชย ์
เม่ือวนัที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2560 
 

2) กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 276,746,854 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 415,120,281 บำท เป็นทุน 
จดทะเบียนใหม่จ ำนวน 691,867,135 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 276,746,854 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
โดยหุ้นสำมญัจ ำนวน 138,373,427 หุ้น ไดจ้ดัสรรเพ่ือเสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรำ 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  
ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 3 บำท รวมมูลค่ำทั้งส้ิน 415,120,281 บำท บริษทัไดรั้บช ำระมูลค่ำหุ้นสำมญัท่ีเสนอขำยทั้งจ  ำนวนแลว้
เม่ือวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2560 หุ้นท่ีเหลือจ ำนวน 138,373,427 หุ้น ไดจ้ดัสรรเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 
(หมำยเหตุ 20) 

 
เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย ์จ  ำนวน 21,454 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 
1 บำท รวมเป็นเงิน 21,454 บำท ส ำหรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญั (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 20) 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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20 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ 
 
เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (SEAOIL-W) เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
ประเภทใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
จ ำนวน : 138,373,427 หน่วย 
สัดส่วนเสนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บกำรจดัสรร 
รำคำเสนอขำย : 0.00 บำทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่ำ) 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัได ้1 หุน้ (อำจเปล่ียนแปลง 
  กรณีมีกำรปรับสิทธิ) 
รำคำใชสิ้ทธิ : 3.00 บำทต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ (อำจเปล่ียนแปลงกรณีมีกำรปรับสิทธิ) 
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ : วนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละไตรมำส (เดือนมีนำคม เดือนมิถุนำยน เดือนกนัยำยน และ 
   เดือนธนัวำคม) ของแต่ละปี ตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วนัแรกของกำรใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
วนัสุดทำ้ยของกำรใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 6 มีนำคม พ.ศ. 2561 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 SEAOIL-W 
 สิทธิ 
  

ยอดยกมำตน้ปี 138,328,927 
หกั ใชสิ้ทธิและออกหุน้ระหวำ่งปี (21,454) 
หกั  สิทธิท่ีไม่ไดใ้ชส้ะสมจนวนัสุดทำ้ยของกำรใชสิ้ทธิ (138,307,473) 
ยอดคงเหลือปลำยปี - 
 
เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม พ.ศ. 2561 มีผูถื้อหุ้นแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ SEAOIL-W จ ำนวน 21,454 หน่วย 
ส ำหรับหุน้สำมญัจ ำนวน 21,454 เป็นจ ำนวนเงิน 64,362 บำท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เสร็จในวนัท่ี 15 มีนำคม พ.ศ. 2561 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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20 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ 
 
เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (SEAOIL-W) เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
ประเภทใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 1 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
จ ำนวน : 138,373,427 หน่วย 
สัดส่วนเสนอขำย : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บกำรจดัสรร 
รำคำเสนอขำย : 0.00 บำทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่ำ) 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัได ้1 หุน้ (อำจเปล่ียนแปลง 
  กรณีมีกำรปรับสิทธิ) 
รำคำใชสิ้ทธิ : 3.00 บำทต่อ 1 หุน้สำมญัใหม่ (อำจเปล่ียนแปลงกรณีมีกำรปรับสิทธิ) 
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ : วนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละไตรมำส (เดือนมีนำคม เดือนมิถุนำยน เดือนกนัยำยน และ 
   เดือนธนัวำคม) ของแต่ละปี ตลอดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วนัแรกของกำรใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
วนัสุดทำ้ยของกำรใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 6 มีนำคม พ.ศ. 2561 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 SEAOIL-W 
 สิทธิ 
  

ยอดยกมำตน้ปี 138,328,927 
หกั ใชสิ้ทธิและออกหุน้ระหวำ่งปี (21,454) 
หกั  สิทธิท่ีไม่ไดใ้ชส้ะสมจนวนัสุดทำ้ยของกำรใชสิ้ทธิ (138,307,473) 
ยอดคงเหลือปลำยปี - 
 
เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม พ.ศ. 2561 มีผูถื้อหุ้นแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ SEAOIL-W จ ำนวน 21,454 หน่วย 
ส ำหรับหุน้สำมญัจ ำนวน 21,454 เป็นจ ำนวนเงิน 64,362 บำท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เสร็จในวนัท่ี 15 มีนำคม พ.ศ. 2561 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 26,509,200 26,509,200 26,509,200 26,509,200 
จดัสรรระหวำ่งปี - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 26,509,200 26,509,200 26,509,200 26,509,200 
 
ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกัดและบริษทัจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ
หลงัจำกหกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ีไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้
 

22 เงินปันผลจ่ำย 
 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2560 มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 
0.05 บำท รวมเป็นเงิน 27,673,685 บำท บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2560 
 

23 รำยได้อ่ืน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียรับ 2,817,223 3,666,441 10,143,269 19,003,636 
รำยไดเ้งินปันผล - - - 17,460,274 
รำยไดค่้ำบริหำรจดักำรจำกบริษทัยอ่ย - - 3,867,721 2,848,820 
ค่ำชดเชยจำกประกนัภยั 20,079,454 - - - 
ค่ำปรับจำกกำรส่งงำนล่ำชำ้ 7,958,055 - - - 
อ่ืน ๆ 3,695,886 7,664,278 35,794 598,036 
รวม 34,550,618 11,330,719 14,046,784 39,910,766 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 บริษทั ลีฟวงิ เอ็นเนอร์จี จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดป้ระกำศจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสด 
จ ำนวน 17.46 ลำ้นบำท ใหแ้ก่บริษทั โดยบริษทัไดรั้บช ำระเงินปันผลทั้งจ  ำนวนแลว้ในระหวำ่งปี 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด ไดรั้บค่ำชดเชยจำกบริษทัประกนัภยัเน่ืองจำกเหตุเพลิงไหมใ้นพ้ืนท่ี
โรงงำนแยกคอนเดนเสท โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บค่ำชดเชยจำกค่ำควำมเสียหำยของสินทรัพย ์เป็นจ ำนวน 10.14 ลำ้นบำท และค่ำควำมเสียหำย
ของบุคคลท่ีสำมเป็นจ ำนวน 9.94 ลำ้นบำท  

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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24 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,856,164 5,027,883 4,856,164 5,013,698 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 39,933,850 26,311,787 18,940,201 11,419,384 
ดอกเบ้ียหุน้กู ้ 22,658,894 39,379,580 22,658,894 39,379,580 
หกั  ตน้ทุนกำรกำรกูย้มืท่ีรวมเป็นสินทรัพย ์ (9,774,903) (6,619,333) - - 

 57,674,005 64,099,917 46,455,259 55,812,662 
 

25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      

ซ้ือสินคำ้  4,471,121,074 3,559,588,349 1,102,992,567 833,944,128 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ  8,682,323 (36,257,411) (1,216,654) - 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ระหวำ่งทำง  (3,078,344) (917,039) (3,078,344) (917,039) 
ตน้ทุนทำงตรงส ำหรับกำรใหบ้ริกำรอำหำรและ      
   ท ำควำมสะอำดส ำหรับบุคลำกรบนเรือท่ีพกั  27,492,052 95,098,273 27,492,052 95,098,273 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน  90,159,931 73,792,185 57,735,109 45,897,688 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 11 และ 12 21,038,119 20,106,831 809,975 674,469 
ค่ำขนส่ง  32,156,710 35,087,112 15,178,958 17,423,861 
ค่ำนำยหนำ้  20,850,700 10,110,732 6,171,317 223,500 
ค่ำควำมเสียหำยจำกเหตุเพลิงไหม ้  1,149,557 19,253,072 - - 
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมใ้นพ้ืนท่ีโรงงำนแยกคอนเดนเสทของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 
ค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจ ำนวน 19.25 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เสียหำยจ ำนวน 2.42 ลำ้นบำท ค่ำควำมเสีย
ท่ีตกลงชดใชแ้ก่พนกังำนของบริษทัจ ำนวน 2.38 ลำ้นบำท และแก่บุคคลท่ีสำมอีกจ ำนวน 14.45 ลำ้นบำท 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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24 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,856,164 5,027,883 4,856,164 5,013,698 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 39,933,850 26,311,787 18,940,201 11,419,384 
ดอกเบ้ียหุน้กู ้ 22,658,894 39,379,580 22,658,894 39,379,580 
หกั  ตน้ทุนกำรกำรกูย้มืท่ีรวมเป็นสินทรัพย ์ (9,774,903) (6,619,333) - - 

 57,674,005 64,099,917 46,455,259 55,812,662 
 

25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท 
      

ซ้ือสินคำ้  4,471,121,074 3,559,588,349 1,102,992,567 833,944,128 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ  8,682,323 (36,257,411) (1,216,654) - 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ระหวำ่งทำง  (3,078,344) (917,039) (3,078,344) (917,039) 
ตน้ทุนทำงตรงส ำหรับกำรใหบ้ริกำรอำหำรและ      
   ท ำควำมสะอำดส ำหรับบุคลำกรบนเรือท่ีพกั  27,492,052 95,098,273 27,492,052 95,098,273 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน  90,159,931 73,792,185 57,735,109 45,897,688 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 11 และ 12 21,038,119 20,106,831 809,975 674,469 
ค่ำขนส่ง  32,156,710 35,087,112 15,178,958 17,423,861 
ค่ำนำยหนำ้  20,850,700 10,110,732 6,171,317 223,500 
ค่ำควำมเสียหำยจำกเหตุเพลิงไหม ้  1,149,557 19,253,072 - - 
 
เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ไดเ้กิดเหตุเพลิงไหมใ้นพ้ืนท่ีโรงงำนแยกคอนเดนเสทของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 
ค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจ ำนวน 19.25 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เสียหำยจ ำนวน 2.42 ลำ้นบำท ค่ำควำมเสีย
ท่ีตกลงชดใชแ้ก่พนกังำนของบริษทัจ ำนวน 2.38 ลำ้นบำท และแก่บุคคลท่ีสำมอีกจ ำนวน 14.45 ลำ้นบำท 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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26 ภำษีเงินได้ 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั:     
ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัส ำหรับก ำไรทำงภำษีส ำหรับปี 3,197,337 2,975,702 - 1,132,236 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน 3,197,337 2,975,702 - 1,132,236 
     

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:     
รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 65,921 (3,257,286) 65,921 (2,052,258) 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 65,921 (3,257,286) 65,921 (2,052,258) 
     

ภำษีเงินได้ 3,263,258 (281,584) 65,921 (920,022) 
 
ภำษีเงินได้ส ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มกิจกำรมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับภำษีของ
ประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้ 9,113,884 (106,560,002) (60,350,312) (36,003,027) 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษี ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 1,822,777 (21,312,000) (12,070,062) (7,200,605) 
ผลกระทบ:     
   ผลต่ำงจำกอตัรำภำษีในต่ำงประเทศ (2,092,877) (797,017) - - 
   ส่วนแบ่งผลขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรร่วมคำ้สุทธิจำกภำษี (541,724) 7,330,471 - - 
   รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (8,169,846) (3,350,229) - (3,492,055) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถหกัภำษีไดเ้พ่ิม (73,989) (66,720) (73,989) (64,848) 
   รำยไดท่ี้ตอ้งเสียภำษีเพ่ิม 9,812,827 9,812,827 9,812,827 9,812,827 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 2,506,090 8,906,365 2,397,145 24,659 
   กำรใชข้ำดทุนทำงภำษีท่ีผำ่นมำซ่ึงยงัไม่รับรู้ - (805,281) - - 
     

ภำษีเงินได ้ 3,263,258 (281,584) 65,921 (920,022) 
 
อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงถวัเฉล่ียส ำหรับปีของกลุ่มกิจกำรและบริษทั เป็นร้อยละ 35.81 และ 0.11 ตำมล ำดบั (พ.ศ. 2560: ร้อยละ 
0.26 และ 2.56 ตำมล ำดับ) อัตรำภำษีเงินได้ท่ีแท้จริงเปล่ียนแปลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกรำยได้ท่ีไม่ต้องเสียภำษีและค่ำใช้จ่ำยท่ี 
ไม่สำมำรถหกัภำษีไดท่ี้เกิดข้ึนไม่สม ่ำเสมอ  

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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27 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ขำดทุนส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้     
   ของบริษทัใหญ่ (บำท) (754,619) (104,553,522) (60,416,233) (35,083,005) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 553,555,900 533,044,578 553,555,900 533,044,578 
จ ำนวนหุน้สำมญัส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีจะตอ้งออกส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - - - 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัรวมจ ำนวนหุน้สำมญั     
   เทียบเท่ำปรับลด (หุน้) 553,555,900 533,044,578 553,555,900 533,044,578 
     

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) (0.0014) (0.1962) (0.1091) (0.0658) 
ขำดทุนต่อหุน้ปรับลด (บำทต่อหุน้) - - - - 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวน 
หุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ระหวำ่งปี 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีใช้ค  ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติวำ่หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด ในระหวำ่งปี 
บริษทัมีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดท่ีเกิดจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั บริษทัค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับ
ลดโดยเปรียบเทียบจ ำนวนหุ้นท่ีจะซ้ือไดท่ี้มูลค่ำยุติธรรมท่ีก ำหนดจำกรำคำตลำดถัวเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษัทระหว่ำงปี  
โดยพิจำรณำจำกตวัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิ กบัจ ำนวนหุน้ท่ีอำจตอ้งออกหำกมีกำรใชสิ้ทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีผลท ำให้
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนปรับลดลงเม่ือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีเง่ือนไขท่ีท ำให้กิจกำรตอ้งออกหุ้นสำมญัในรำคำท่ีต ่ำกว่ำรำคำตลำด
ถวัเฉล่ียในระหวำ่งปีของหุน้นั้น  
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีขำดทุนต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจำกกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดมีผลท ำใหข้ำดทุนต่อหุน้ลดลง 
 
 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
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27 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษัทใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ขำดทุนส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้     
   ของบริษทัใหญ่ (บำท) (754,619) (104,553,522) (60,416,233) (35,083,005) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 553,555,900 533,044,578 553,555,900 533,044,578 
จ ำนวนหุน้สำมญัส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั     
   ท่ีจะตอ้งออกส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ - - - - 
     

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัรวมจ ำนวนหุน้สำมญั     
   เทียบเท่ำปรับลด (หุน้) 553,555,900 533,044,578 553,555,900 533,044,578 
     

ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) (0.0014) (0.1962) (0.1091) (0.0658) 
ขำดทุนต่อหุน้ปรับลด (บำทต่อหุน้) - - - - 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวน 
หุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ระหวำ่งปี 
 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีใช้ค  ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
ปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติวำ่หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด ในระหวำ่งปี 
บริษทัมีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดท่ีเกิดจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั บริษทัค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับ
ลดโดยเปรียบเทียบจ ำนวนหุ้นท่ีจะซ้ือไดท่ี้มูลค่ำยุติธรรมท่ีก ำหนดจำกรำคำตลำดถัวเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษัทระหว่ำงปี  
โดยพิจำรณำจำกตวัเงินท่ีจะไดรั้บจำกกำรใชสิ้ทธิ กบัจ ำนวนหุน้ท่ีอำจตอ้งออกหำกมีกำรใชสิ้ทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีผลท ำให้
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนปรับลดลงเม่ือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีเง่ือนไขท่ีท ำให้กิจกำรตอ้งออกหุ้นสำมญัในรำคำท่ีต ่ำกว่ำรำคำตลำด
ถวัเฉล่ียในระหวำ่งปีของหุน้นั้น  
 
กลุ่มกิจกำรไม่มีขำดทุนต่อหุน้ปรับลด เน่ืองจำกกำรค ำนวณจ ำนวนหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดมีผลท ำใหข้ำดทุนต่อหุน้ลดลง 
 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผ่ำนกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงแห่ง โดยท่ี
บุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ี
ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็น
เจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและ
พนักงำนของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำร 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันไดต้้องค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์มำกกว่ำรูปแบบ
ควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั นทลิน จ ำกดั ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย ผูถื้อหุน้ของบริษทัคือ บริษทั นทลิน จ ำกดั และตระกูลปำนบุญหอ้ม 
ซ่ึงถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 45.04 และร้อยละ 11.53 ตำมล ำดบั จ ำนวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 43.43 ถือโดยกระจำยทัว่ไป บริษทัมี
รำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
28.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
   บริษทัยอ่ย - - 23,912,246 14,789,108 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 274,793,956 247,739,487 221,904,937 210,660,131 
 274,793,956 247,739,487 245,817,183 225,449,239 
     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 36,284,082 24,617,049 36,284,082 24,617,049 
     

ดอกเบีย้รับ      
   บริษทัยอ่ย - - 10,033,919 16,964,100 
     

เงินปันผลรับ      
   บริษทัยอ่ย - - - 17,460,274 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร      
   บริษทัยอ่ย - - 3,867,721 2,848,820 
     

รำยได้อ่ืนๆ     
   บริษทัยอ่ย - - - 2,742 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ใชร้ำคำตลำด 
 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร ไดแ้ก่ กำรให้บริกำรอำหำรและท ำควำมสะอำดส ำหรับบุคลำกรบนเรือในทะเล ใชร้ำคำท่ีก ำหนด
ไวใ้นสัญญำ 
 
ดอกเบ้ียรับ ใชอ้ตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำไดก้ ำหนดให้สอดคลอ้งตำมอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและหุน้กูข้อง
บริษทั 
 

28.2 กำรซ้ือสินค้ำและรับบริกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
ต้นทุนขำยและค่ำขนส่ง     
   บริษทัใหญ่ 172,400 156,000 - - 
   บริษทัยอ่ย  - - 5,729,391 - 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 7,434,855 6,725,804 - - 
 7,607,255 6,881,804 5,729,391 - 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรส ำนักงำน     
   บริษทัใหญ่ 3,768,264 2,651,315 3,768,264 2,651,315 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั - - - - 
 3,768,264 2,651,315 3,768,264 2,651,315 
ค่ำบริหำรจัดกำร     
   บริษทัใหญ่ 4,943,378 4,930,908 4,344,858 4,231,515 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 341,000 30,000 341,000 30,000 
 5,284,378 4,960,908 4,685,858 4,261,515 
     

ค่ำบริกำรอ่ืน     
   บริษทัใหญ่ 1,294,409 1,003,645 1,177,269 927,139 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 224,427 236,875 60,000 220,375    
 1,518,836 1,240,520 1,237,269 1,147,514    
ต้นทุนทำงกำรเงิน     
   บริษทัใหญ่ 4,856,164 5,013,698 4,856,164 5,013,698 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั - 14,185 - - 
 4,856,164 5,027,883 4,856,164 5,013,698 

รายงานประจำาปี 2561 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร (ต่อ) 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ใชร้ำคำตลำด 
 
รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร ไดแ้ก่ กำรให้บริกำรอำหำรและท ำควำมสะอำดส ำหรับบุคลำกรบนเรือในทะเล ใชร้ำคำท่ีก ำหนด
ไวใ้นสัญญำ 
 
ดอกเบ้ียรับ ใชอ้ตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำไดก้ ำหนดให้สอดคลอ้งตำมอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและหุน้กูข้อง
บริษทั 
 

28.2 กำรซ้ือสินค้ำและรับบริกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
ต้นทุนขำยและค่ำขนส่ง     
   บริษทัใหญ่ 172,400 156,000 - - 
   บริษทัยอ่ย  - - 5,729,391 - 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 7,434,855 6,725,804 - - 
 7,607,255 6,881,804 5,729,391 - 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรส ำนักงำน     
   บริษทัใหญ่ 3,768,264 2,651,315 3,768,264 2,651,315 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั - - - - 
 3,768,264 2,651,315 3,768,264 2,651,315 
ค่ำบริหำรจัดกำร     
   บริษทัใหญ่ 4,943,378 4,930,908 4,344,858 4,231,515 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 341,000 30,000 341,000 30,000 
 5,284,378 4,960,908 4,685,858 4,261,515 
     

ค่ำบริกำรอ่ืน     
   บริษทัใหญ่ 1,294,409 1,003,645 1,177,269 927,139 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 224,427 236,875 60,000 220,375    
 1,518,836 1,240,520 1,237,269 1,147,514    
ต้นทุนทำงกำรเงิน     
   บริษทัใหญ่ 4,856,164 5,013,698 4,856,164 5,013,698 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั - 14,185 - - 
 4,856,164 5,027,883 4,856,164 5,013,698 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
ลูกหนี้กำรค้ำ      
   บริษทัยอ่ย - - 3,123,967 - 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 33,981,028 35,839,389 29,778,942 33,277,905 
 33,981,028 35,839,389 32,902,909 33,277,905 
     
รำยได้ค้ำงรับ     
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 614,365 - 614,365 - 
     
ดอกเบีย้ค้ำงรับ     
   บริษทัยอ่ย - ส่วนท่ีหมุนเวยีน - - 373,202 22,430,734 
   บริษทัยอ่ย - ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน - - 99,139,637 99,139,637 
 - - 99,512,839 121,570,371 
     
ลูกหนี้อ่ืน     
   บริษทัใหญ่ 159,242 163,242 159,242 163,242 
   บริษทัยอ่ย - - 6,992,323 5,280,215 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั - - - - 
 159,242 163,242 7,151,565 5,443,457 
     
เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
   บริษทัใหญ่ 13,000 13,000 - - 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 599,362 599,354 - - 
 612,362 612,354 - - 
     
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     
   บริษทัใหญ่ 540,850 315,738 460,376 221,112 
   บริษทัยอ่ย - - 4,305 52,607 
   กิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 147,201 32,100 - 32,100 
 688,051 347,838 464,681 305,819 
     
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน      
   บริษทัใหญ่ 63,860 - - - 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,788,601 - - - 
 2,852,461 - - - 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 172,823,277 259,390,530 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 1,387,880,000 1,387,880,000 
 1,560,703,277 1,647,270,530 
 
กำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน   
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม  259,390,530 329,642,440 
   ใหกู้ย้มืเพ่ิม 175,912,000 165,000,000 
   รับช ำระคืนเป็นเงินสด (147,412,053) (233,985,477) 
   กำรแปลงเงินใหกู้ย้มืเป็นหุน้บุริมสิทธิ (หมำยเหตุ 10.1) (115,000,000) - 
   ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน (67,200) - 
   ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนเง่ือนไขในสัญญำเงินกู ้ - (1,266,433) 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 172,823,277 259,390,530 
   
เงินให้กู้ยืมระยะยำว   
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม 1,387,880,000 1,387,880,000 
   ใหกู้ย้มืเพ่ิม - - 
   รับช ำระคืน - - 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 1,387,880,000 1,387,880,000 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 172,823,277 259,390,530 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 1,387,880,000 1,387,880,000 
 1,560,703,277 1,647,270,530 
 
กำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท 
   

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน   
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม  259,390,530 329,642,440 
   ใหกู้ย้มืเพ่ิม 175,912,000 165,000,000 
   รับช ำระคืนเป็นเงินสด (147,412,053) (233,985,477) 
   กำรแปลงเงินใหกู้ย้มืเป็นหุน้บุริมสิทธิ (หมำยเหตุ 10.1) (115,000,000) - 
   ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน (67,200) - 
   ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนเง่ือนไขในสัญญำเงินกู ้ - (1,266,433) 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 172,823,277 259,390,530 
   
เงินให้กู้ยืมระยะยำว   
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม 1,387,880,000 1,387,880,000 
   ใหกู้ย้มืเพ่ิม - - 
   รับช ำระคืน - - 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 1,387,880,000 1,387,880,000 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (ต่อ) 
 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
 
ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
• เงินให้กู้ยืมจ ำนวน 131.00 ลำ้นบำท แก่บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.55 ต่อปี ก ำหนด

ช ำระคืนเมื่อทวงถำม 
• เงินให้กูย้ืมจ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท แก่บริษทั ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จ ำกดั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.55 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืน

เม่ือทวงถำม  
• เงินให้กู้ยืมจ ำนวน 39.91 ลำ้นบำท แก่บริษทั Sea Oil Offshore Limited อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.05 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืน

เม่ือทวงถำม  
• รับช ำระคืนเงินกูย้มืจ  ำนวน 45.23 ลำ้นบำท จำก Sea Oil Offshore Limited 
• รับช ำระคืนเงินกูย้มืจ  ำนวน 52.00 ลำ้นบำท จำกบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั 
• รับช ำระคืนเงินกูย้มืจ  ำนวน 18.00 ลำ้นบำท จำกบริษทั ลีฟวงิ เอน็เนอร์จี จ ำกดั 
• รับช ำระคืนเป็นเงินสดจ ำนวน 32.24 ล้ำนบำท และแปลงเป็นหุ้นบุริมสิทธิจ ำนวน 115.00 ล้ำนบำท จำก Sea Oil 

Petroleum Pte. Ltd. 
 
เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
 
เงินให้กู้ยืมระยะยำวเป็นเงินให้กู้ยืมแก่  Sea Oil Energy Limited ในสกุลเงินบำท จ ำนวน 1,387.88 ล้ำนบำท โดยมี
วตัถุประสงค์ส ำหรับกำรลงทุนใน  Pan Orient Energy (Siam) Ltd. เงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.55 และ 5.65 ต่อปี  
มีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 5 ปี บริษัทได้หยุดรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมดังกล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560  
เป็นตน้ไป 
 
เงินให้กู้ยืมดังกล่ำวมีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 1,566.29 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2560 : 1,543.83 ลำ้นบำท) ซ่ึงค ำนวณจำกข้อมูลระดบั 2 
ของล ำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.3) โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดตำมสัญญำด้วยอตัรำ
ผลตอบแทนของตรำสำรท่ีไม่มีควำมเส่ียงท่ีใกลเ้คียงกัน และส่วนชดเชยควำมเส่ียงตำมอนัดบัสินเช่ือ (credit rating) ของ
กลุ่มกิจกำรท่ีเผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยตลอดอำยสัุญญำ 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28.5 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทใหญ่ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กันยำยน พ.ศ. 2560 บริษทัไดกู้้ยืมเงินจำก บริษทั นทลิน จ ำกัด จ ำนวน 300.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 5.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนภำยในระยะเวลำ 2 ปี ครบก ำหนดช ำระวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 
บริษทัไดช้ ำระเงินกูย้มืบำงส่วนจ ำนวน 250.00 ลำ้นบำท 
 

28.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 31,171,473 30,453,861 23,607,493 22,717,676 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 708,634 413,933 708,634 413,933 
 31,880,107 30,867,794 24,316,127 23,131,609 

 
28.7 กำรค ำ้ประกนั 

 
บริษทัไดท้  ำสัญญำค ้ำประกันให้แก่ Sea Oil Offshore Limited ในกำรช ำระค่ำสินคำ้ตำมขอ้ตกลงซ้ือขำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 
ดงัต่อไปน้ี 
 
• วงเงินค ้ำประกนัไม่เกิน 30.00 ลำ้นบำท ระยะเวลำค ้ำประกนั 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2568 
• วงเงินค ้ำประกนัไม่เกิน 0.70 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
• วงเงินค ้ำประกนัไม่เกิน 0.65 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 
 
เม่ือวนัที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้  ำสัญญำค ้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรของบริษทั ซีออยล์ ปิโตรเคมิคอล 
จ ำกดั จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15.2.1) 
 
เม่ือวนัท่ี 7 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษทั นทลิน จ ำกดั ร่วมกนัท ำสัญญำค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืระยะส้ันจำกธนำคำร
ของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมิคอล จ ำกดั จ  ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 
 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.5 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทใหญ่ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กันยำยน พ.ศ. 2560 บริษทัไดกู้้ยืมเงินจำก บริษทั นทลิน จ ำกัด จ ำนวน 300.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 5.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนภำยในระยะเวลำ 2 ปี ครบก ำหนดช ำระวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 
บริษทัไดช้ ำระเงินกูย้มืบำงส่วนจ ำนวน 250.00 ลำ้นบำท 
 

28.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 31,171,473 30,453,861 23,607,493 22,717,676 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 708,634 413,933 708,634 413,933 
 31,880,107 30,867,794 24,316,127 23,131,609 

 
28.7 กำรค ำ้ประกนั 

 
บริษทัไดท้  ำสัญญำค ้ำประกันให้แก่ Sea Oil Offshore Limited ในกำรช ำระค่ำสินคำ้ตำมขอ้ตกลงซ้ือขำยผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม 
ดงัต่อไปน้ี 
 
• วงเงินค ้ำประกนัไม่เกิน 30.00 ลำ้นบำท ระยะเวลำค ้ำประกนั 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2568 
• วงเงินค ้ำประกนัไม่เกิน 0.70 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
• วงเงินค ้ำประกนัไม่เกิน 0.65 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลำค ้ำประกนั 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 
 
เม่ือวนัที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้  ำสัญญำค ้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรของบริษทั ซีออยล์ ปิโตรเคมิคอล 
จ ำกดั จ ำนวน 60.00 ลำ้นบำท (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15.2.1) 
 
เม่ือวนัท่ี 7 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษทั นทลิน จ ำกดั ร่วมกนัท ำสัญญำค ้ำประกนัวงเงินกูย้มืระยะส้ันจำกธนำคำร
ของบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมิคอล จ ำกดั จ  ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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29 ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจเกดิขึน้ 
 
29.1 ภำระผูกพนัท่ีเป็นข้อผูกมัดเพ่ือใช้เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 
ภำระผูกพนัท่ีเป็นขอ้ผูกมดั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน  
มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ - 20,223,200 - - 
 - 20,223,200 - - 

 
29.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
กลุ่มกิจกำรมียอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำร และ
อุปกรณ์ส ำนกังำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 15,671,851 19,284,169 4,315,739 5,174,727 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 42,005,417 47,493,163 3,277,279 7,453,551 
มำกกวำ่ 5 ปี 167,468,026 179,528,218 - - 
 225,145,294 246,305,550 7,593,018 12,628,278 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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29 ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
29.3 หนังสือค ำ้ประกนัและตรำสำรจำกธนำคำร 

 
กลุ่มกิจกำรมีหนงัสือค ้ำประกนัและตรำสำรท่ีออกโดยธนำคำร ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หนงัสือค ้ำประกนักำรส่ังซ้ือน ้ำมนั 67,029,980 73,343,720 67,029,980 67,343,720 
หนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 320,000 320,000 - - 
ตรำสำรเครดิต - 69,709,256 - - 
 67,349,980 143,372,976 67,029,980 67,343,720 

 
29.4 คดฟ้ีองร้อง 
 

1) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด ถูกฟ้องร้องในคดีแรงงำนจำกอดีตพนักงำน 
เพ่ือเรียกค่ำชดเชยจำกกำรท่ีไดรั้บบำดเจ็บจำกอุบติัเหตุระหว่ำงกำรท ำงำน กรณีเหตุเพลิงไหมท่ี้เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2560 เป็น
จ ำนวนเงิน 8.34 ลำ้นบำท  
 

2) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั ถูกฟ้องร้องร่วมกบับริษทัประกนัภยั 2 แห่ง 
ในคดีแพ่งจำกบริษัทประกันภัยรำยหน่ึง เพ่ือเรียกร้องค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนส ำหรับรถท่ีได้รับควำมเสียหำยซ่ึงได้ท  ำ
ประกันภัยไวก้ับโจทก์ กรณีเหตุเพลิงไหมท่ี้เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 9.58 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัประกันภัย 
ท่ีเป็นจ ำเลยร่วมไดจ่้ำยเงินชดเชยมำท่ีบริษทั และบริษทัไดจ่้ำยเงินดงักล่ำวใหเ้จำ้ของรถไปแลว้ 

 
ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มกิจกำรเช่ือมัน่วำ่จะไม่ไดรั้บผลเสียหำยท่ีมีสำระส ำคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่ำว จึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำร
หน้ีสินส ำหรับคดีฟ้องร้องเหล่ำน้ีไวใ้นงบกำรเงิน 

 
 
 

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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29 ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 
29.3 หนังสือค ำ้ประกนัและตรำสำรจำกธนำคำร 

 
กลุ่มกิจกำรมีหนงัสือค ้ำประกนัและตรำสำรท่ีออกโดยธนำคำร ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หนงัสือค ้ำประกนักำรส่ังซ้ือน ้ำมนั 67,029,980 73,343,720 67,029,980 67,343,720 
หนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 320,000 320,000 - - 
ตรำสำรเครดิต - 69,709,256 - - 
 67,349,980 143,372,976 67,029,980 67,343,720 

 
29.4 คดฟ้ีองร้อง 
 

1) เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ำกัด ถูกฟ้องร้องในคดีแรงงำนจำกอดีตพนักงำน 
เพ่ือเรียกค่ำชดเชยจำกกำรท่ีไดรั้บบำดเจ็บจำกอุบติัเหตุระหว่ำงกำรท ำงำน กรณีเหตุเพลิงไหมท่ี้เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2560 เป็น
จ ำนวนเงิน 8.34 ลำ้นบำท  
 

2) เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั ถูกฟ้องร้องร่วมกบับริษทัประกนัภยั 2 แห่ง 
ในคดีแพ่งจำกบริษัทประกันภัยรำยหน่ึง เพ่ือเรียกร้องค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนส ำหรับรถท่ีได้รับควำมเสียหำยซ่ึงได้ท  ำ
ประกันภัยไวก้ับโจทก์ กรณีเหตุเพลิงไหมท่ี้เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 9.58 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัประกันภัย 
ท่ีเป็นจ ำเลยร่วมไดจ่้ำยเงินชดเชยมำท่ีบริษทั และบริษทัไดจ่้ำยเงินดงักล่ำวใหเ้จำ้ของรถไปแลว้ 

 
ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มกิจกำรเช่ือมัน่วำ่จะไม่ไดรั้บผลเสียหำยท่ีมีสำระส ำคญัเก่ียวกบัคดีฟ้องร้องดงักล่ำว จึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำร
หน้ีสินส ำหรับคดีฟ้องร้องเหล่ำน้ีไวใ้นงบกำรเงิน 

 
 
 

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท  :		 	 	 	 บริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัท”	หรือ	“SEAOIL”)
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ :		 	 	 เลขที่	88	ซอยบำงนำ-ตรำด	30	ถนนบำงนำ-ตรำด	แขวงบำงนำใต้	เขตบำงนำ	
	 	 	 	 	 	 กรุงเทพมหำนคร	10260
ประเภทธุรกิจ :			 	 	 	 บริษัท	ประกอบธุรกิจหลัก	2	ประเภท	ได้แก่
	 	 	 	 	 	 1.	ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น	ให้กับลูกค้ำทำงทะเล	ได้แก่	เรือ	
	 	 	 	 	 	 เดินทะเล	ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศและลูกค้ำทำงบก	ได้แก่	โรงงำนอุตสำหกรรม		
	 	 	 	 	 	 และกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ	เช่น	ธุรกิจรถขนส่งทำงบก	ธุรกิจให้บริกำรรถโดยสำร	เป็นต้น
	 	 	 	 	 	 2.	ธุรกิจให้บริกำรในกำรจัดหำอำหำร	วัตถุดิบ	และให้บริกำรอื่นๆ	ให้แก่เรือเดินทะเล
	 	 	 	 	 	 และพนักงำนประจ�ำแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก	
	 	 	 	 	 	 (Supply	Management)
เลขทะเบียนบริษัท :		 	 	 0107554000194
โทรศัพท์ :		 	 	 	 (02)	398-9850,	(02)	398-9851
โทรสาร :		 	 	 	 (02)	398-9852
เว็บไซต์ :		 	 	 	 www.seaoilthailand.com
ทุนจดทะเบียน :		 	 	 	 691,867,135	บำท	แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั	จ�ำนวน	691,867,135	หุน้มลูค่ำหุ้นละ	1	บำท
ทุนชำาระแล้ว :		 	 	 	 553,559,662	บำท	แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั	จ�ำนวน	553,559,662	หุน้มลูค่ำหุ้นละ	1	บำท	
	 	 							 	 	 	 (ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561)

บุคคลอ้างอิง  
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :			 	 	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
	 	 	 	 	 93	อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ถนนรชัดำภิเษก	เขตดนิแดง	กรงุเทพฯ	10400
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	(02)009-9000		โทรสำร	(02)	009-9991
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :		 	 	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ำกัด
	 	 	 	 	 โดย	นำงสำวสขุมุำภรณ์	วงศ์อรยิำพร	เลขทะเบยีน	4843	หรือ	นำงสำววรำภรณ์	วรธติกิลุ	
	 	 	 	 	 เลขทะเบียน	4474		หรือ	นำยวิเชียร		กิ่งมนตรี	เลขทะเบียน	3977	
	 	 	 	 	 อำคำรบำงกอกซิตี้ทำวเวอร์	ชั้นที่	15	เลขที่	179/74-80	
	 	 	 	 	 ถนนสำทรใต้	แขวงทุ่งมหำเมฆ	เขตสำทร	กรุงเทพมหำนคร	10120
	 	 	 	 	 โทรศัพท์	(02)	286-9999,	(02)	344-1000	โทรสำร	(02)	286-5050
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำาระเงิน :  ธนำคำรทหำรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 	 เลขที่	3000	อำคำรเอ	ถนนพหลโยธิน	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
	 	 	 โทรศัพท์	(02)	299-1217	โทรสำร	(02)	299-1278		(หุน้กูบ้รษิทั	ซอีอยล์	จ�ำกดั	(มหำชน)	
	 	 	 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2563	จ�ำนวน	400	ล้ำนบำท	เสนอขำยเดอืนกมุภำพนัธ์	2561)
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ข้อมูลสำาคัญอื่น
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย จำานวน 5 บริษัท คือ

ชื่อบริษัท :		 	 Sea	Oil	Petroleum	Pte	Ltd
วันจดทะเบียน :	 	 15	ตุลำคม	2557
ที่ตั้งบริษัท :		 	 27	Reid	Street	–	1	Floor	Hamilton	HM11,	Bermuda
ประเภทธุรกิจ :		 	 ลงทุนในบริษัทอื่น		
ทุนจดทะเบียน :		 	 1	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	1	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ทุนชำาระแล้ว :		 	 1	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	1	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ	

ชื่อบริษัท  :		 	 Sea	Oil	Offshore	Limited	
วันจดทะเบียน :		 	 22	มกรำคม	2558
ที่ตั้งบริษัท :		 	 Unit	B,	Lot	49,	1	Floor,	Block	F,	Lazenda	Warehouse	3,	Jalan	Ranca	-	Ranca,	
	 	 	 	 87000	Labuan	F.T.,	Malaysia
ประเภทธุรกิจ :		 	 จ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงประเทศ		
ทุนจดทะเบียน :		 	 30,000	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	30,000	หุ้น	
	 	 	 	 มูลค่ำหุ้นละ	1	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ทุนชำาระแล้ว :		 	 30,000	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	30,000	หุ้น	
	 	 	 	 มูลค่ำหุ้นละ	1	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ	

ชื่อบริษัท :		 	 Sea	Oil	Petroleum	PTE.	LTD.
วันจดทะเบียน :		 	 22	เมษำยน	2558
ที่ตั้งบริษัท :		 	 7	Temasek	Boulevard	Suntec	City	Tower	One,	#18-03	Singapore	038987
ประเภทธุรกิจ :		 	 จ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน�้ำมันในประเทศสิงคโปร์		
ทุนจดทะเบียน :		 	 5,400,000	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	1,000,000	หุ้น	และหุ้นบุริมสิทธิ	
	 	 	 	 จ�ำนวน	4,400,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ				 
ทุนชำาระแล้ว :		 	 5,400,000	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	1,000,000	หุ้น	และหุ้นบุริมสิทธิ	
	 	 	 	 จ�ำนวน	4,400,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ		 	 	 							

ชื่อบริษัท :		 	 บริษัท	ซีออยล์	ปิโตรเคมีคอล	จ�ำกัด	(เดิมชื่อ	“บริษัท	นครชัยปรำกำร	เคมีภัณฑ์	จ�ำกัด”)	
ที่ตั้งบริษัท :  700/340	หมู่	6	ต�ำบลดอนหัวฬ่อ	อ�ำเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000
ประเภทธุรกิจ :		 	 โรงแยกคอนเดนเสท
ทุนจดทะเบียน :		 	 204,000,000	บำท	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	2,040,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	100	บำท
ทุนชำาระแล้ว :		 	 204,000,000	บำท	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	2,040,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	100	บำท	

ชื่อบริษัท  :		 	 บริษัท	ลีฟวิง	เอ็นเนอร์จี	จ�ำกัด		
ที่ตั้งบริษัท :		 	 88	ซอยบำงนำ-ตรำด	30	ถนนบำงนำ-ตรำด	แขวงบำงนำใต้	เขตบำงนำ	กรุงเทพมหำนคร	10260
ประเภทธุรกิจ :		 	 ผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ
ทุนจดทะเบียน :		 	 75,260,000	บำท	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	752,600	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	100	บำท
ทุนชำาระแล้ว :		 	 75,260,000	บำท	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	752,600	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	100	บำท	

“Subtainable  Energy” พลังงานที่ยั่งยืน
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กิจการร่วมค้า
ชื่อบริษัท  :   Pan	Orient	Energy	(Siam)	Limited	หรือ	(“POES”)
วันจดทะเบียน :		 	 30	มกรำคม	2550
ที่ตั้งบริษัท :		 	 ประเทศเบอร์มิวด้ำ
ประเภทธุรกิจ :		 	 ผลิตและส�ำรวจปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติบนบกในประเทศไทย
	 	 									 	 ครอบครองสัมปทำนสัดส่วน	100%	ของสัมปทำนแปลงที่	L53/48
ทุนจดทะเบียน :		 	 19,728	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	19,728	หุ้น	
	 	 	 	 มูลค่ำหุ้นละ	1	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ทุนชำาระแล้ว :		 	 19,728	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ	แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ	จ�ำนวน	19,728	หุ้น	
	 	 	 	 มูลค่ำหุ้นละ	1	ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
สัดส่วนการถือหุ้น :		 บริษัท	Sea	Oil	Energy	Limited	ถือหุ้นจ�ำนวน	9,863	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	49.99	
	 	 	 	 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ	POES	
	 	 	 	 บริษัท	Pan	Orient	Petroleum	Company	Pte.	Limited	(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)	
	 	 	 	 ถือหุ้นจ�ำนวน	9,865	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	50.01	ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยได้แล้ว
	 	 	 	 ทั้งหมดของ	POES

รายงานประจำาปี 2561 
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)

178








