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ส่วนท่ี 1 
กำรประกอบธรุกิจ 

 
1.  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 

1.1  วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมายและกลยทุธ ์

 วิสยัทศัน์  :  “หนึ่งในผูน้ ำธุรกจิจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทำงทะเล ซือ้-ขำยน ้ำมนัระหว่ำงประเทศ ธุรกจิจดัหำ
วตัถุดบิและบรกิำร” 

พนัธกิจ  :   บริษัทมุ่งพัฒนำบุคคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยสีมยัใหม่ สรำ้งเครอืข่ำยพนัธมติรทำงธุรกจิ และขยำยฐำนลูกคำ้อย่ำงต่อเนื่อง  สร้ำงควำมพงึพอใจให้กบั
ลกูคำ้ทัง้ในดำ้นคุณภำพสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรทีด่แีก่ลกูคำ้ รวมทัง้กำรสรำ้งชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ขององคก์รเพื่อให้
เป็นทีรู่จ้กัในตลำดกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ภำยใต้กำรบรหิำรองคก์รตำมหลกับรรษทัภบิำล  ดงันัน้  บรษิทัจงึมี
กำรก ำหนดนโยบำยก ำกบัดแูลกจิกำร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหร้ะบบบรหิำรจดักำรมปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้และสรำ้งควำมเป็นธรรมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม  

เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทัมุง่หวงัจะพฒันำธุรกจิใหเ้จรญิเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ในสว่นกำรใหบ้รกิำรทำงทะเลและทำงบก โดย
มุ่งเน้นกำรเสรมิสรำ้งคุณภำพของสนิคำ้ และกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้เป็นหลกั เพื่อทีจ่ะด ำรงสถำนะกำรเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย
น ้ำมนัเชือ้เพลงิชัน้น ำของประเทศ บรษิทัเชื่อว่ำกำรมฐีำนลกูคำ้ทีเ่ขม้แขง็นัน้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรเพิม่ยอดขำยใน
อนำคต ซึง่จะสำมำรถเพิม่มลูค่ำแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได ้ ในกำรประกอบธุรกจิผ่ำนช่องทำงกำรใหบ้รกิำรทำงทะเล 
บรษิทัมแีผนกำรขยำยธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิใหค้รอบคลุมเรอืทุกประเภท  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เรอืขนสง่สนิคำ้
ทีม่ขีนำดใหญ่และมจี ำนวนเรอืในกองเรอืสงู รวมไปถงึกำรใหบ้รกิำรอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นกบัเรอืเดนิทะเล รวมถงึแท่นขดุเจำะ
น ้ำมนัและก๊ำซในทะเล เพื่อเป็นผูใ้หบ้รกิำรในทะเลแก่เรอืเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ และแทน่ขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ
ธรรมชำตใินทะเลทีค่รบวงจร นอกจำกกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัภำยในประเทศ (Domestic) แลว้ บรษิทัยงัเลง็เหน็ถงึ
ศกัยภำพของกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัในต่ำงประเทศ (External)  ซึง่เป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัเรอืของลกูคำ้ทีม่คีวำม
ตอ้งกำรน ้ำมนัระหว่ำงทีอ่ยู่ต่ำงประเทศ ซึง่รวมถงึกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัผูค้ำ้น ้ำมนัทีน่ ำน ้ำมนัไปจ ำหน่ำยต่อใน
ต่ำงประเทศ โดยบรษิทัจะจดัหำน ้ำมนัในต่ำงประเทศเพื่อจดัสง่ใหก้บัลกูค้ำทีอ่ยูใ่นต่ำงประเทศเช่นกนั  

นอกจำกนี้ บรษิทัมแีผนในกำรขยำยกำรใหบ้รกิำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในธุรกจิจดัหำอำหำร 
วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ แก่ทีพ่กัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก 
(Supply Management) ทัง้ทีเ่ป็นธุรกจิบรกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดีใหแ้ก่พนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะ
น ้ำมนัและก๊ำซ (Catering and Service) และธุรกจิจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบยีง และบรกิำร
อื่นๆ (General Supply) ซึง่เป็นสิง่จ ำเป็นแก่เรอืเดนิทะเลและแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตใินทะเลใหม้ำกขึน้ 

 
กลยุทธใ์นการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัด ำเนินธุรกจิกำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืเดนิทะเลมำนำนกว่ำ 10 ปี โดยบรษิทั
มผีูบ้รหิำรและพนกังำนทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญดำ้นน ้ำมนัและธุรกจิคำ้น ้ำมนัมำยำวนำน บรษิทัเชื่อว่ำ
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ควำมส ำเรจ็ของธุรกจิคำ้น ้ำมนัเกดิจำกควำมน่ำเชื่อถอืทีไ่ดร้บัจำกลกูคำ้ โดยบรษิทัมกีำรควบคมุคุณภำพอย่ำงเคร่งครดั
ในกำรจดัหำและขนสง่สนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัสนิคำ้ทีม่คีุณสมบตัติำมตอ้งกำร ไดร้บัสนิคำ้ตรงเวลำและ
จ ำนวนครบถว้นตำมค ำสัง่ซือ้ และผลจำกกำรทีบ่รษิทัไม่มสีนิทรพัยถ์ำวรใดๆ ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน จงึท ำใหบ้รษิทั
สำมำรถลดตน้ทุนต่ำงๆ ทีไ่มจ่ ำเป็นไดแ้ละสำมำรถควบคุมตน้ทนุในกำรด ำเนินงำนได ้ รวมถงึสำมำรถจดัหำผูท้ีม่คีวำม
เชีย่วชำญในกำรด ำเนินกำรดำ้นต่ำงๆ เช่น ผูข้นสง่น ้ำมนัทัง้ทำงทะเลและทำงบก เป็นตน้ มำด ำเนินกำรไดใ้นตน้ทุนที่
เหมำะสมและสำมำรถทรำบตน้ทุนทีแ่น่นอนได ้ รวมถงึผูป้ระกอบกำรดงักล่ำวจะสำมำรถใชท้รพัยำกรของตนอย่ำงเกดิ
ควำมคุม้ค่ำไดม้ำกกว่ำทีบ่รษิทัจะจดัหำสนิทรพัยเ์หล่ำนัน้มำด ำเนินกำรเอง จำกกำรด ำเนินงำนและกำรควบคมุคุณภำพ
ในกำรใหบ้รกิำรต่ำงๆทีด่อีย่ำงต่อเนื่องตลอดตัง้แต่เริม่ตน้ก่อตัง้บรษิทัจนถงึปัจจบุนั ท ำใหบ้รษิทัมคีวำมน่ำเชื่อถอืและ
เป็นทีรู่จ้กัของผูต้อ้งกำรใชน้ ้ำมนัทัง้ในและต่ำงประเทศอย่ำงแพร่หลำย 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบรษิทัในกลุ่มนทลนิ  จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทัขึน้เมื่อวนัที ่
26 พฤษภำคม 2540 ดว้ยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่  1 ลำ้นบำท ปัจจุบนั บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน จ ำนวน 180 ลำ้นบำท 
และมีทุนที่ออกและช ำระแล้ว จ ำนวน 180 ล้ำนบำท  โดยมีวตัถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำยน ้ำมัน
เชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืประเภทต่ำงๆ  ไดแ้ก่เรอืเดนิทะเล เรอืขนส่งน ้ำมนั  เรอืประมง และเรอืประเภท
ต่ำงๆ  โดยบรษิทัจะด ำเนินกำรจดัหำน ้ำมนัจำกผูผ้ลติน ้ำมนั/ผูค้ำ้น ้ำมนัรำยใหญ่และจ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ เช่น สงิคโปร์ ลำว กมัพูชำ พม่ำ เป็นต้น   ทัง้นี้ บรษิัทไม่มีกำรลงทุนในสนิทรพัย์ถำวรที่ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนใดๆ ทัง้คลงักกัเกบ็น ้ำมนั และยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่งน ้ำมนั โดยบรษิัทจะด ำเนินกำรจดัหำผู้ขนส่ ง
อสิระเพื่อใหบ้รกิำรขนสง่ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำร  
ตลุาคม 2553      บรษิทัไดท้ ำกำรขยำยธุรกจิออกไปสูก่ำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบกใหก้บั
โรงงำนอุตสำหกรรม และธุรกจิอืน่ๆ เช่น ธุรกจิรถขนสง่ทำงบก ธุรกจิใหบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นตน้ ซึง่ท ำใหบ้รษิัท
สำมำรถขยำยช่องทำงกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไดห้ลำกหลำยขึน้  
กรกฎาคม 2554  บรษิทัไดเ้ริม่ธุรกจิบรกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) ใหแ้ก่เรอื
พกัอำศยั (Accomodation Barge) ส ำหรบัพนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในอ่ำวไทย  
กนัยายน 2555    บรษิัทได้เริม่ด ำเนินธุรกจิให้บริกำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใช้ในกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบียง และ
บรกิำรอื่นๆ (General Supply) ใหก้บัเรอืเดนิทะเล เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service 
Boat) และเรอืโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) และแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล เช่น อำหำร น ้ำ 
เครื่องมือต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อเป็นกำรต่อยอดจำกธุรกจิ Catering and Service และยงัเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกฐำน
ลกูคำ้ปัจจุบนัของบรษิทัทีม่อียู่ในธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเลได ้ซึง่มคีวำมตอ้งกำร
ใชเ้สบยีงอำหำร และวสัดุสิน้เปลอืงอื่นๆ เพื่อใชใ้นกำรเดนิเรอือยู่แลว้เพื่อเพิม่รำยไดใ้หก้บับรษิทั   

 
การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในปี 2556 

 
กมุภาพนัธ ์2556   บรษิัทมกีำรลดทุนจดทะเบยีน จำกเดมิ 160 ลำ้นบำท เป็น 110 ลำ้นบำท และเพิม่ทุนจดทะเบยีน
จำกเดมิ 110 ลำ้นบำท เป็น 180 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั
และบรษิทัในกลุ่มนทลนิ และประชำชน จ ำนวน 70,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท  
กรกฏาคม 2556   บริษัทได้ขยำยธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซักรีด (Catering and Service ) 
ส ำหรบัพนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซบนบก  
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สิงหาคม  2556     บรษิัทจดทะเบยีนเพิม่ทุนที่ช ำระแลว้จ ำนวน 180 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 180 
ลำ้นหุน้มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
กนัยายน  2556     บรษิทัไดน้ ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ   
ธนัวาคม  2556     บรษิทัได้รบัหนังสอืแจง้จำกปตท.สผ (Letter of Award)ให้เป็นผูด้ ำเนินกำรใหบ้รกิำรดำ้นอำหำร 
ท ำควำมสะอำด และซกัรดี(Catering and Service ) ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมันกลำงทะเล ให้เริ่ม
ด ำเนินกำรในเดอืน กุมภำพนัธ ์2557 
 
การเปล่ียนแปลงในทุนจดทะเบียนท่ีส าคญั ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

พฤษภาคม 2554  บรษิัทมกีำรเพิม่ทุนจดทะเบียนจำกเดมิ 40 ล้ำนบำท เป็น 110 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญั
จ ำนวน 700,000 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท โดยบรษิทั นทลนิ จ ำกดั ไดล้ดสดัส่วนกำรถอืหุน้ลงเหลอืรอ้ยละ 
81.8  ของจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้หมดของบรษิัท และในเดอืนกนัยำยน 2554 ได้ลดสดัส่วนลงเหลอืร้อยละ 77.27 ของ
จ ำนวนหุน้สำมญัทัง้หมดของบรษิทั 
สิงหาคม 2554     บรษิัทด ำเนินกำรแปรสภำพจำกบรษิทัจ ำกดัเป็นบรษิัทมหำชนและเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุน้ทีต่รำไว้
จำก 100  บำทต่อหุน้ เป็น 1 บำทต่อหุน้ 
เมษายน 2555  บรษิทัมกีำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 110 ลำ้นบำท เป็น 160 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญั
เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัท และประชำชนจ ำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1 
บำท  
กมุภาพนัธ ์2556  บรษิัทมกีำรลดทุนจดทะเบยีน จำกเดมิ 160 ลำ้นบำท เป็น 110 ลำ้นบำท และเพิม่ทุนจดทะเบยีน
จำกเดมิ 110 ลำ้นบำท เป็น 180 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั
และบรษิทัในกลุ่มนทลนิ และประชำชน จ ำนวน 70,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท  
 
ภาพรวมของการประกอบธรุกิจ 

บรษิัทเริม่ประกอบธุรกจิจำกกำรเป็นผู้ให้บรกิำรจดัหำน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นให้กบัเรอืเดนิทะเล 
เช่น เรอืขนส่งสนิคำ้ เรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืประมง และเรอืหอ้งเยน็ เป็นต้น ซึ่งลูกค้ำของบรษิทั ไดแ้ก่ เรอืเดนิทะเลที่
เดินทำงภำยในประเทศ ระหว่ำงประเทศ และยงัรวมไปถึงเรือเดินทะเลที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศอีกด้วย โดย
ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัจดัหำใหล้กูคำ้เหล่ำน้ีไดแ้ก่ น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นกำรขบัเคลื่อนเรอื เช่น น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ น ้ำมนั
เตำชนิดต่ำงๆ และน ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยเรอืเดินทะเลแต่ละประเภทจะมีควำมต้องกำรน ้ำมนัเชื้ อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนตท์ีต่่ำงกนัออกไป  

ในปัจจุบนั บรษิัทมกีำรจดัหำน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นให้กบัลูกค้ำทำงทะเลเป็นหลกั และตัง้แต่ปี 
2553 บรษิทัไดข้ยำยธุรกจิไปยงัธุรกจิกำรจดัหำน ้ำมนัใหก้บัลกูคำ้ทำงบก โดยมกีลุ่มลูกคำ้ ไดแ้ก่ โรงงำนอุตสำหกรรม 
และกลุ่มลูกคำ้ในธุรกจิต่ำงๆ เช่น ธุรกจิขนส่งทำงบก ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นต้น นอกจำกนี้ บรษิัทยงัท ำ
หน้ำที่เป็นผู้จดัหำน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในต่ำงประเทศ อำทิ สงิคโปร์ ลำว 
กมัพชูำ และ พม่ำ เป็นตน้  

โดยน ้ ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจัดหำ ได้แก่ น ้ ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนเรือ 
น ้ำมนัหล่อลื่น และน ้ำมนัเบนซนิ เป็นต้น ซึง่บรษิทัไม่มคีวำมจ ำเป็นในกำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรใดๆ เพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินธุรกจิ ทัง้นี้ เมื่อบรษิทัไดร้บัค ำสัง่ซือ้จำกลกูคำ้แลว้ บรษิัทจะจดัหำสนิคำ้จำกผูผ้ลติน ้ำมนัรำยใหญ่ในประเทศหรอื
ผูค้ำ้สง่น ้ำมนัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ (“Supplier”) โดยในกรณีลกูคำ้มคีวำมตอ้งกำรใหบ้รษิทัเป็นผูข้นสง่น ้ำมนัให ้
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บรษิทัจะด ำเนินกำรจดัจำ้งผูข้นสง่อสิระเพื่อขนสง่น ้ำมนัไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ก ำหนด ส ำหรบัลูกคำ้ทีต่อ้งกำร
รบัน ้ำมนักลำงทะเล   บรษิัทจะจดัจำ้งเรอืขนส่งน ้ำมนัเพื่อขนส่งสนิคำ้ไปยงัลูกคำ้ หำกลูกคำ้เป็นเรอืทีจ่อดเทยีบท่ำอยู่
หรอืลกูคำ้ทำงบก    บรษิทัจะท ำกำรจดัจำ้งรถขนสง่น ้ำมนัเพื่อขนสง่ไปยงัจดุหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ก ำหนด โดยบรษิทั
มนีโยบำยทีจ่ะท ำกำรสง่ผูค้วบคุมกำรจดัสง่ของบรษิทั (Inspector)  ขึน้ประจ ำกำรบนยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ตัง้แต่
รบัน ้ำมนัที่คลงัต้นทำงไปจนถึงจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำต้องกำร    เพื่อให้แน่ใจว่ำสนิค้ำมคีุณลกัษณะตำมที่ลูกค้ำ
ตอ้งกำร มปีรมิำณทีค่รบถ้วน   และน ำสง่ถงึมอืลูกคำ้ตรงตำมเวลำทีก่ ำหนด เพื่อใหล้กูคำ้เกดิควำมมัน่ใจและไวว้ำงใจ
ในกำรสัง่ซือ้สนิคำ้กบับรษิทั  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัมำจำกสว่นต่ำงระหว่ำงต้นทุนน ้ำมนั  รวมถงึต้นทุนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
รำคำทีจ่ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัลกูคำ้ โดยตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทัจนถงึปัจจุบนั บรษิทัมผีลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองมำ
ตลอดทุกปี  ทัง้นี้ ในช่วงปี 2554-2556 บรษิัทมอีตัรำก ำไรสุทธ ิเท่ำกบั รอ้ยละ 1.80 ร้อยละ 2.27 และ รอ้ยละ 2.96 
ตำมล ำดบั  

ทัง้นี้ บรษิัทขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้ำน ้ำมนัตำมมำตรำ 10 ซึ่งหมำยถึง ผู้ค้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิที่มีปรมิำณกำรค้ำ
น ้ำมนัเชื้อเพลิง แต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดปีละ 30,000 เมตรกิตัน (ประมำณ 36 ล้ำนลติร) ขึ้นไปแต่ยงัไม่ถึง 
100,000 เมตรกิตนั (ประมำณ 120 ลำ้นลติร)  หรอืกรณีเป็นผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ชนิดเดยีวมปีรมิำณไม่ถงึ 
50,000 เมตรกิตนัต่อปี แต่เกนิ 30,000 เมตรกิตนั หรอืเป็นผู้คำ้ที่มขีนำดของถงัทีส่ำมำรถเกบ็น ้ำมนัเชือ้แพลงิแต่ละ
ชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดไดเ้กนิ 200,000 ลติร  โดยปรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิประจ ำปีดงักล่ำว หมำยถงึ ปรมิำณ
น ้ำมนัเชือ้เพลงิแต่ละชนิดทีน่ ำเขำ้มำในประเทศ ซือ้ กลัน่ ผลติหรอืไดม้ำในปีหนึ่ง ทัง้นี้ ไม่รวมถงึปรมิำณทีจ่ดัหำมำเพือ่
กำรส ำรองตำมกฎหมำย   

 นอกจำกนี้ บรษิทัยงัด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรในกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ ส ำหรบัพนักงำน
ประจ ำแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management)   เน่ืองจำกบรษิทัมกีลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็น
เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service Boat) และเรอืโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew 
Boat) บรษิทัจงึเลง็เหน็โอกำสในกำรใหบ้รกิำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) ใหแ้ก่
พนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ เพื่อใหบ้รกิำรทีค่รอบคลุมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้กลุ่มนี้มำกยิง่ขึน้  

       1.3   โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 
บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่คอื บรษิทั นทลนิ จ ำกดัซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 47.22  บรษิทัเป็นหนึ่งในบรษิทัใน

เครอืของบรษิัท นทลิน จ ำกดั (“นทลิน”)  ซึ่งกิจกำรของกลุ่มนทลินเกี่ยวข้องกบัธุรกิจกำรขนส่งน ้ำมนัทำงเรอื โดย
บรษิัท นทลนิ จ ำกดั เป็นผู้ให้บรกิำรขนส่งน ้ำมนัทำงทะเล มำนำนกว่ำ 25 ปี  บรษิัทฯ เป็นเพยีงบรษิัทเดยีวในกลุ่ม
บรษิทันทลนิ ทีป่ระกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ โดย นทลนิ  ไดจ้ดัท ำขอ้ตกลงในกำรไม่ประกอบธุรกจิแขง่ขนั
กบับรษิทั ขึน้เพื่อเป็นกำรยนืยนัและรบัรองว่ำ นทลนิ ซึง่มกีำรด ำเนินธุรกจิต่ำงๆ รวมถงึบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของนทลนิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดบทนิยำม
ในประกำศที่เกี่ยวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์ จะมกีำรก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินธุรกจิ โดยตกลงที่จะไม่
ด ำเนินธุรกจิหรอืเขำ้มอี ำนำจควบคุมนิติบุคคลใดๆ ทีด่ ำเนินธุรกจิที่มลีกัษณะคลำ้ยคลงึ และ/หรอื ลกัษณะที่เป็นกำร
แข่งขนักบัธุรกจิปัจจุบนัของบรษิทั อนัไดแ้ก่ ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และธุรกจิใหบ้รกิำรในธุรกจิจดัหำอำหำร วตัถุดบิ 
และใหบ้รกิำรอื่นๆ แก่ทีพ่กัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล (Supply Management) 
รวมถงึธุรกจิใหม่ทีบ่รษิทัจะด ำเนินกำรในอนำคต โดยนทลนิจะด ำเนินกำรแจง้และดแูลใหบ้คุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และ
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ผูท้ี่เกีย่วขอ้งของนทลนิ ทรำบและปฏบิตัติำมขอ้ตกลงนี้ ทัง้นี้ ในขอ้ตกลงดงักล่ำวไดม้กีำรระบุไวถ้งึบทลงโทษต่อ นท
ลนิ หำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ตกลงดงักล่ำว  

1.4   ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 
บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรใหก้บักลุ่มนทลิน ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำย

สนิคำ้ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มนทลนิเช่นเดยีวกบักำรขำยสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ไป อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัมแีนวทำงทีจ่ะลดกำร
พึ่งพิงรำยได้จำกกำรขำยให้แก่กลุ่มนทลินโดยมแีผนที่จะเพิ่มปรมิำณกำรขำยให้แก่ลูกค้ำที่เป็นเรือเดินทะเลทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เรอืเดนิทะเลทีไ่ม่ใช่สญัชำตไิทยหรอืเรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภคของแท่นขุด
เจำะน ้ำมนัและก๊ำซต่ำงๆ รวมถงึกำรสรำ้งและรกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคำ้เดมิอย่ำงต่อเน่ืองนอกจำกนี้ บรษิทัยงั
ไดแ้สวงหำโอกำสทีจ่ะเพิม่จ ำนวนลกูคำ้รำยใหญ่เพื่อเพิม่รำยไดแ้ละก ำไรใหแ้ก่บรษิทัอย่ำงต่อเนื่องเช่นกนั  

บรษิัทมกีำรจดัจำ้งเรอืบรรทุกน ้ำมนัของกลุ่มนทลนิในกำรขนส่งน ้ำมนัที่จดัหำจำกต่ำงประเทศเพื่อไปส่งยงั
จุดหมำยปลำยทำงทีต่่ำงประเทศเนื่องจำกมขีนำดทีเ่หมำะสมต่อกำรขนสง่ในลกัษณะกำรสัง่ซือ้น ้ำมนัครำวละมำกๆและ
เป็นเสน้ทำงระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไดม้กีำรเปรยีบเทยีบค่ำขนสง่คุณภำพและควำมน่ำเชือ่ถอืของผูข้นสง่
ก่อนกำรจดัจำ้งเสมอหำกผูข้นสง่ทีเ่ป็นบุคคลภำยนอกสำมำรถใหบ้รกิำรในคุณภำพทีใ่กลเ้คยีงกบัเรอืในกลุ่มนทลนิในรำ
คำทีส่มเหตุสมผลไดบ้รษิทัสำมำรถจดัจำ้งผูข้นส่งรำยอื่นส ำหรบักำรขนสง่น ้ำมนัในลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ไดเ้ช่นกนั 

เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิัทมเีงนิลงทุนในบรษิัท คุณนท ีจ ำกดั (ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มนทลนิ ประกอบ
ธุรกจิรบัจำ้งขนส่งทำงเรอื) มมีูลค่ำตำมวธิตี้นทุน เท่ำกบั 17.53 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.33 ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั คุณนท ีจ ำกดั 
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โครงสรำ้งของบรษิทัในกลุ่มนทลนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 สำมำรถแสดงไดด้งันี้  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั นทลิน จ ำกดั 

ทุนจดทะเบียน 397.2 ล้ำนบำท 

บจก.ซีเคม ทราน
สปอร์ต  

ทนุจดทะเบียน 

30 ล้านบาท 

บจก.กาญจนา  
มารีน  

ทนุจดทะเบียน 

90 ล้านบาท 

บจก.ยูนิออยล์ 
บัลค์ ทรานสปอร์ต  
ทนุจดทะเบียน 

40 ล้านบาท 

บจก.ถาวรมารีน  
 

ทนุจดทะเบียน 

7.5 ล้านบาท 

บจก.นทลิน 
แมเนจเมนท์ 

 ทนุจดทะเบยีน 

1.5 ล้านบาท 

บจก.วาริชฟิตเนส  
 

ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.เอ็น.ท.ีแอล. 
มารีน 

 ทนุจดทะเบยีน 

100 ล้านบาท 

บจก.เอ็น.เอ.ท.ี 
มาร์ท 

 ทนุจดทะเบยีน 

1.5 ล้านบาท 

บจก.ยูไนเตด็   
แทงเกอร์ 

 ทนุจดทะเบยีน 

58 ล้านบาท 

บจก.ไทยมารีน 
แทงเกอร์ 

 ทนุจดทะเบยีน 

130 ล้านบาท 

บจก.นทลิน 
ออฟชอร์ 

 ทนุจดทะเบยีน 

200 ล้านบาท 

บจก.สยามนทลิน 

  
ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

Nathalin Offshore 
Pte.Ltd. 

 ทนุจดทะเบยีน 

SGD 0.25 ล้าน
ดอลลาร์ 

 

TOP-NTL Pte.Ltd. 
  

ทนุจดทะเบียน 

SGD 0.08 ล้าน
ดอลลาร์ 

TOP-NTL 
Shipping Trust 
 ทนุจดทะเบยีน 

SGD 0.02 ล้าน
ดอลลาร์ 

 

Nasenergy 
Logistik (M) 
Sdn.Bhd. 

 ทนุจดทะเบยีน 

RM 1ล้านริงกิต 

บจก.เอ็น ดับเบิล้ยู 
กรีน พาวเวอร์ 
ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.เอ็น ดับเบิล้ยู 
โซล่าร์ 

ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.เอ็น ดับเบิล้ยู 
เอ็นเนอร์ยี่ 

ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.โซล่าร์ 
วัลเลย์ 

ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.โซล่าร์ ทาวน์ 

 
ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.รีเนอร์ยี่    
โซล่าร์ 

ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.ซันน่ี โซลาร์ 
 

ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.ซัน ลิงค์ 
พาวเวอร์ 

ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก. สกาย      
โซล่าร์ รูฟ 

ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก. สกาย      
โซล่าร์ พาวเวอร์ 
ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.ทอม ชิพ แมนเนจ
เมนท์ (ประเทศไทย) 

 

ทนุจดทะเบียน 

3 ล้านบาท 

บจก.คุณนที 

 
ทนุจดทะเบียน 

400 ล้านบาท 

บจก.จัดหางาน บ ี
เอส ซ ีแมเนจเม้น 
ทนุจดทะเบียน 

2 ล้านบาท 

บจก.เอ็น ดับเบิล้ยู 
รีซอร์สเซส โฮลดิง้ 

 

ทนุจดทะเบียน 

100 ล้านบาท 

บจก.วินชัย  
 

ทนุจดทะเบียน 

5 ล้านบาท 

บจก.ซับพุด    
เอ็นเนอร์ยี่ ท ู
ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

 

บจก.ซับพุด    
เอ็นเนอร์ยี่ วัน 
ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.นทลิน เวล
สตาร์ เอ็นเนอจ ี

ทนุจดทะเบียน 

100 ล้านบาท 

บริษัท ซีออยล์ 
จ ากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 
180 ล้านบาท 

บจก.ทอ็ป        
นอตคิอล สตาร์ 
ทนุจดทะเบียน 

150 ล้านบาท 

99.99% 99.99% 99.99% 

99.99% 99.99% 99.99% 

99.99% 99.98% 99.97% 

65.38% 70.00% 50.00% 

35.00% 50.00% 50.00% 35.00% 70.00% 

99.97% 99.97% 99.97% 99.97% 99.97% 

99.97% 99.97% 99.97% 99.97% 99.97% 

33.33% 43.78% 50.00% 50.00% 50.00% 

99.97% 99.97% 99.99% 

47.22% 

3.33% 5.13% 

กลุ่มธุรกจิขนสง่ 
กลุ่มธุรกจิบรหิารจดัการเรอื 
กลุ่มธุรกจิพลงังานทดแทน 
กลุ่มซือ้ขายน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
กลุ่มธุรกจิอื่นๆ 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
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2. ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 
  

บรษิัทประกอบธุรกจิหลกัอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่ลูกค้ำทำง
ทะเลและลูกคำ้ทำงบก และธุรกจิใหบ้รกิำรในกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแหล่งขุด
เจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) 

 
โครงสรำ้งรำยได ้

รำยได้หลกัของบรษิัทมำจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำ ซึ่งได้แก่ น ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น ทัง้กำร
จ ำหน่ำยทำงทะเลและทำงบก ส ำหรบัรำยได้จำกกำรให้บรกิำรนัน้มำจำกธุรกจิ Catering and Service ที่บรษิัทด ำเนินกำร
ใหบ้รกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี ใหแ้ก่พนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ ทีพ่กัอำศยัอยู่บนเรอืพกั
อำศัย (Accommodation Barge) ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเริ่มด ำเนินกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม 2554 และธุรกิจ General 
Supply ทีไ่ดเ้ริม่ด ำเนินกำรไปในเดอืนกนัยำยน 2555  

 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

(หน่วย : ลา้นบาท) มูลค่ำ รอ้ยละ มูลค่ำ รอ้ยละ มูลค่ำ รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ 2,500.32 98.61 2,605.81 96.48 2,600.67 95.55 
- ทางทะเล 2,332.17 91.98 2,457.49 90.99 2,485.93 91.34 
- ทางบก 168.15 6.63 148.32 5.49 114.74 4.21 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 32.92 1.30 83.84 3.10 115.68 4.25 
รำยไดอ้ื่น * 2.22 0.09 11.20 0.41 5.37 0.20 
รวม 2,535.45 100.00 2,700.85 100.00 2,721.72 100.00 

* รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ รำยไดเ้งนิปันผล รำยไดด้อกเบีย้จำกค่ำปรบัจำกกำรช ำระ
หนี้ล่ำชำ้ของลกูหนี้ และรำยไดอ้ื่นๆ  

 
2.1  ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
1) ธรุกิจจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น 

 บรษิัทเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นส ำหรบัเครื่องยนต์ โดยลูกคำ้จะเป็นผู้ก ำหนดคุณสมบตั ิ
(Specification) ของน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น โดยเมื่อบรษิทัไดร้บัค ำสัง่ซือ้จำกลกูคำ้แลว้ บรษิทัจะจดัหำสนิคำ้จำก
ผูผ้ลติน ้ำมนัรำยใหญ่ในประเทศหรอืผูค้ำ้สง่น ้ำมนัทัง้ในประเทศ เช่น บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั เชลลแ์ห่งประเทศ
ไทย จ ำกดั  บรษิัท บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) บรษิัท เชฟรอน (ไทย) จ ำกดั บรษิัท ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) 
และบรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้ ทีม่คีุณสมบตัติำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทัง้นี้ ในกรณีลกูคำ้มคีวำมตอ้งกำร
ใหบ้รษิทัเป็นผู้ขนส่งน ้ำมนัให ้บรษิัทจะว่ำจำ้งผู้ขนส่งอสิระทีม่คีุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือด ำเนินกำรจดัส่งใหแ้ก่ลูกค้ำยงั
จุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ก ำหนด โดยจดัสง่น ้ำมนัทำงเรอืขนสง่น ้ำมนั (Barge) ใหแ้ก่เรอืของลูกคำ้ทีจ่อดอยู่กลำงทะเล และ
ในกรณีทีเ่รอืของลูกคำ้จอดเทยีบท่ำ บรษิทัอำจจะจดัสง่น ้ำมนัทำงรถบรรทุกน ้ำมนัหรอืทำงเรอืขนสง่น ้ำมนั ส ำหรบัลกูคำ้ทำง
บกบรษิทัจะจดัสง่น ้ำมนัทำงรถบรรทุกน ้ำมนั ทัง้นี้ ประเภทน ้ำมนัทีบ่รษิทัจดัจ ำหน่ำยมดีงัต่อไปนี้ 
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 ก. น ้ำมนัเช้ือเพลิง  

บรษิทัจดัจ ำหน่ำยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 
1. น ้ ำมนัดีเซลหมุนเรว็ (High Speed Diesel) 
น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ เป็นน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยสงูทีสุ่ดในประเทศ โดยในปี 2554 ปี 2555และปี 

2556 มีสัดส่วนประมำณร้อยละ 56.33 ร้อยละ 57.54 และร้อยละ 56.75 ของน ้ ำมันเชื้อเพลิงทัง้หมดที่จ ำหน่ำย
ภำยในประเทศ ตำมล ำดบั (ที่มำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) เนื่องจำกมคีุณสมบตัิเหมำะส ำหรบัเครื่องยนต์
ดเีซลที่มีรอบหมุนเรว็กว่ำ 1,000 รอบต่อนำที เช่น เรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืประมง เรือโดยสำร รถกระบะ รถบรรทุก รถ
โดยสำร เครื่องยนตห์รอืเครื่องจกัรทำงกำรเกษตร และเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นตน้  

2. น ้ ำมนัเตำ (Fuel Oil) 
จดัเป็นน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีส่ ำคญัทีสุ่ดในอุตสำหกรรม เพรำะรำคำถูก ใชง้่ำยใหค้วำมรอ้นสงู    ไม่มขีีเ้ถำ้ และน ้ำมนั

เตำช่วยลดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จำกกำรเผำไหม้ที่ออกสู่บรรยำกำศ ทัง้นี้  ในบรรดำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำกน ้ำมัน
ปิโตรเลยีมน ้ำมนัเตำมรีำคำต ่ำที่สุดซึ่งน ้ำมนัเตำมคีุณสมบตัิที่เหมำะสมแก่เครื่องยนต์เรอื หม้อไอน ้ำ (Boiler) ในโรงงำน
อุตสำหกรรม นอกจำกนี้น ้ำมันเตำยังอำจใช้ได้กับเครื่องดีเซลขนำดใหญ่ที่มีรอบกำรหมุนต ่ำถึงปำนกลำงที่ใช้ในกำร
ขบัเคลื่อนเรอืเดนิทะเลและเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ โดยในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเตำมสีดัสว่น
ประมำณ ร้อยละ 7.21 รอ้ยละ 6.61 และรอ้ยละ 5.85 ของน ้ำมนัเชื้อเพลิงทัง้หมดที่จ ำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมล ำดบั 
(ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

3. น ้ ำมนัเบนซิน (Gasoline) 
น ้ำมนัเบนซนิเป็นเชื้อเพลงิที่ระเหยได้ง่ำย โดยน ้ำมนัเบนซนิได้มำจำกกำรผสมน ้ำมนัเบำหลำยชนิดในอตัรำที่

เหมำะสม และปรุงแต่งด้วยสำรเพิม่คุณภำพต่ำงๆ เพื่อให้ไดคุ้ณภำพของน ้ำมนัตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพลงังำน ซึ่ง
น ้ำมนัเบนซนิเป็นน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่หมำะส ำหรบัใชง้ำนกบัเครื่องยนต์เบนซนิชนิดสนัดำปภำยในโดยมหีวัเทยีนเป็นเครื่อง
จุดระเบดิ โดยประเภทของน ้ำมนัเบนซนิสำมำรถจ ำแนกไดต้ำมค่ำออกเทน ไดแ้ก่ ออกเทน 91 และออกเทน 95 เป็นตน้โดย
ในปี 2554 ปี 2555และของปี 2556 ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเบนซนิมสีดัสว่นประมำณ รอ้ยละ 21.52 รอ้ยละ 21.56 และ
รอ้ยละ22.26 ของน ้ำมนัเชือ้เพลงิทัง้หมดทีจ่ ำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

ทัง้นี้ บรษิทัมกีำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเบนซนิตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ซึง่เป็นผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิในต่ำงประเทศ  
โดยบรษิทัท ำกำรจดัหำน ้ำมนัเบนซนิจำกภำยนอกประเทศ เพื่อจดัสง่ใหก้บัลกูคำ้ต่ำงประเทศ เช่น กมัพชูำ เป็นตน้ 

บรษิัทได้ท ำกำรขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ค้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบญัญัติกำรค้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิ 
พ.ศ. 2543 ทัง้นี้ ผูค้ำ้น ้ำมนัตำมมำตรำ 10 หมำยถงึ ผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิ แต่ละชนิดหรอื
รวมกนัทุกชนิดปีละ 30,000 เมตรกิตนั (ประมำณ 36 ลำ้นลติร) ขึน้ไปแต่ยงัไม่ถงึ 100,000 เมตรกิตนั (ประมำณ 120 ลำ้น
ลติร)  หรอืกรณีเป็นผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ชนิดเดยีวมปีรมิำณไม่ถึง 50,000 เมตรกิตนัต่อปี แต่เกนิ 30,000 
เมตรกิตนั หรอืเป็นผูค้้ำทีม่ขีนำดของถงัทีส่ำมำรถเกบ็น ้ำมนัเชือ้เพลงิแต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดได้เกนิ 200,000 ลติร 
โดยปรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิประจ ำปีดงักล่ำว หมำยถงึ ปรมิำณน ้ำมนัเชือ้เพลงิแต่ละชนิดทีน่ ำเขำ้มำในประเทศ ซื้อ 
กลัน่ ผลติหรอืไดม้ำในปีหนึ่ง ทัง้นี้ไม่รวมถงึปรมิำณทีจ่ดัหำมำเพื่อกำรส ำรองตำมกฎหมำย 

 
 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

9 
 

ข. น ้ำมนัหล่อลื่น 

น ้ำมนัหล่อลื่น ประกอบไปดว้ยสว่นประกอบทีส่ ำคญั 2 สว่น คอื น ้ำมนัพืน้ฐำน และสำรเพิม่คุณภำพ น ้ำมนัเครื่องมี
หน้ำทีล่ดแรงเสยีดทำนของวตัถุชิ้นที่เสยีดสกีนั อกีทัง้ยงัมคีุณสมบตัใินกำรไหลผ่ำนหมุนเวยีนไปตำมจุดต่ำงๆ ซึ่งจะช่วย
ระบำยควำมรอ้นของเครื่องยนต์และเครื่องจกัรต่ำงๆ เคลอืบช่องว่ำงระหว่ำงผวิสมัผสั ท ำควำมสะอำดเขม่ำและเศษโลหะ
ภำยในเครื่องยนต์ ป้องกันกำรกัดกร่อนจำกสนิมและกรดต่ำงๆ และป้องกันก ำลังอัดของเครื่องยนต์รัว่ไหล เป็นต้น
น ้ำมนัหล่อลื่นมหีลำยประเภท ซึง่เหมำะส ำหรบัใชใ้นเครื่องยนตห์รอืเครื่องจกัรทีต่่ำงกนัไป 

บริษัทจ ำหน่ำยน ้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กบัเครื่องยนต์ ได้แก่ น ้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ น ้ำมันเกียร์ น ้ำมันไฮโดรลิค 
น ้ำมนัหล่อลื่นส ำหรบัเครื่องยนตห์ลกั (Main Engine) น ้ำมนัหล่อลื่นเทอรไ์บน์และน ้ำมนัหล่อลื่นคอมเพรสเซอร ์(Turbine & 
Compressor) เป็นตน้ 

ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ ของบรษิทั สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 

 

รำยได้จำกกำรขำย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
(หน่วย:ลำ้นบำท) มูลค่ำ รอ้ยละ มูลค่ำ รอ้ยละ มูลค่ำ รอ้ยละ 

น ้ำมนัเช้ือเพลิง 2,474.38  98.96% 2,576.09 98.86% 2,571.91 98.90% 
- น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (HSD) 1,539.20  61.56% 1,544.03 59.25% 1,133.02 43.57% 
- น ้ามนัเตา  525.33  21.01% 499.57 19.17% 873.93 33.60% 
- น ้ามนัเบนซนิ  409.85  16.39% 532.49 20.43% 564.95 21.72% 
น ้ำมนัหล่อลื่น  25.94  1.04% 29.71 1.14% 28.76 1.11% 

รวม 2,500.32  100.00% 2,605.81 100.00% 2,600.67 100.00% 
 

1,133.02 ล้านบาท 
43.57% 

873.93 ล้านบาท 
33.60%

564.95 ล้านบาท
21.72%

27.21 ล้านบาท
1.11 %

รำยได้จำกกำรขำยน ้ำมนัแต่ละประเภท ปี 2556
(หน่วย : ล้ำนบำท)

น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็

น ้ำมนัเตำ

น ้ำมนัเบนซนิ

น ้ำมนัหล่อลื่น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
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ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ ของบรษิทั แสดงไดด้งันี้  

 

ปริมำณขำย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
หน่วย:ลำ้นลติร ปริมำณ รอ้ยละ ปริมำณ รอ้ยละ ปริมำณ รอ้ยละ 

น ้ำมนัเช้ือเพลิง  97.36  99.62% 96.27 99.59% 99.36 99.64% 
- น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (HSD)  57.18  58.51% 54.29 56.16% 39.89 40.00% 
- น ้ามนัเตา  24.68  25.26% 22.66 23.44% 38.20 38.31% 
- น ้ามนัเบนซนิ  15.50  15.86% 19.33 19.99% 21.27 21.33% 
น ้ำมนัหล่อลื่น  0.37  0.38% 0.40 0.41% 0.36 0.36% 

รวม  97.74  100.00%  96.67 100.00% 99.72 100.00% 
 

2) ธรุกิจบริกำรจดัหำอำหำร วตัถดิุบ และให้บริกำรอ่ืนๆ  
บรษิทัมกีำรประกอบธุรกจิบรกิำรโดยสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 
ก. ธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรีด (Catering and Service) ส ำหรบัพนักงำนประจ ำใน

ธุรกจิขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซบนเรอืพกัอำศยั (Accommodation Barge) บนแท่นพกัอำศยัในทะเล (Accommodation Rig) 
และในแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซบนบก โดยลกัษณะกำรใหบ้รกิำร Catering and Service สำมำรถแบ่งออกไดด้งันี้ 

1. กำรให้บริกำรด้ำนอำหำร จดัเตรยีมอำหำรและเสริฟอำหำรให้แก่ผู้พกัอำศยัและผู้มำเยือน ตลอดจนกำร
เตรยีมอำหำรกล่องส ำหรบัผูท้ีต่อ้งออกไปท ำงำนนอกเรอืพกัอำศยั 

2. งำนดูแลควำมสะอำด ท ำควำมสะอำด จดัเตรยีมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำง ๆ ตลอดจนกำรดูแลเรื่องกำรก ำจดั
แมลงและกำรจดักำรขยะ ใหส้ถำนทีส่ว่นกลำง รวมถงึหอ้งพกัอำศยัใหถู้กสขุลกัษณะ 

39.89 ล้านลิตร
40%

38.2 ล้านลิตร
38.31%

21.27 ล้านลิตร
21.33%0.36 ล้านลิตร 

0.36%

ปริมำณกำรขำยน ้ำมนัแต่ละประเภท ปี 2556
(หน่วย : ล้ำนลิตร)

น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็

น ้ำมนัเตำ

น ้ำมนัเบนซนิ

น ้ำมนัหล่อลื่น
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3. กำรบริกำรด้ำน ซกั อบ รีด ดูแลในด้ำนควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของผ้ำปูที่นอน ปลอก
หมอน ผำ้ห่ม ผำ้เชด็ตวั เตยีงนอน และซกัรดีเสือ้ผำ้ใหแ้ก่ผูพ้กัอำศยัและผูม้ำเยอืน 

 

     

ข. ธุรกิจให้บริกำรจดัหำวตัถดิุบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร จดัหำเสบียง และบริกำรอ่ืนๆ (General 
Supply) 

เป็นธุรกจิทีต่่อยอดมำจำกธุรกจิ Catering and Service โดยเป็นกำรใหบ้รกิำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใช้ในกำรเตรยีม
อำหำร จดัหำเสบยีง และบรกิำรอื่นๆ ให้กบัเรอืเดนิทะเลและแท่นขุดเจำะน ้ำมนัในทะเล เช่น อำหำร น ้ำ เครื่องมอืต่ำงๆ 
เป็นตน้โดยบรษิทัจะจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรจดัเตรยีมอำหำร เสบยีงอำหำร และสนิคำ้หรอืบรกิำรอื่นๆ ทีไ่ดคุ้ณภำพและ
ถูกสุขอนำมยัตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ใหแ้ก่เรอืเดนิทะเลต่ำงๆ รวมไปถงึแท่นขดุเจำะน ้ำมนัในทะเล ซึง่มคีวำมตอ้งกำร
อำหำร เสบยีงและวสัดุสิน้เปลอืงต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ณ ปัจจุบัน  บริษัทได้รับกำรอนุมัติจำก ปตท.สผ. ส ำหรับกำรเป็นผู้ ให้บริกำรใน ธุรกิจ Catering and 
Housekeeping Service ตำมพื้นที่ที่ก ำหนด (Vendor List) ท ำให้บริษัทจะสำมำรถเข้ำไปร่วมประมูลเพื่อด ำเนินกำร
ใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Housekeeping Service ใหแ้ก่ ปตท.สผ. เอง และในเดอืน กรกฎำคม  2556 บรษิทัฯ ไดร้บั
สญัญำใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Housekeeping กบั ปตท.สผ.ส ำหรบัพนกังำนประจ ำแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซสริกิติิ ์
อ ำเภอลำนกระบอื จงัหวดัก ำแพงเพชร     

ทัง้นี้กำรใหบ้รกิำรในธุรกจิ Catering and Housekeeping Service  บรษิทัไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้งบรษิทั หสัดนิ แคท
เทอริง่ จ ำกดั ในกำรว่ำจ้ำงให้บรกิำร และเป็นผู้จดัเตรยีม/จดัหำอำหำรและซกัรดี เนื่องจำกเป็นผู้ประกอบกำรที่ด ำเนิน
กจิกำรอยู่ในธุรกจิบรกิำรดว้ยบุคลำกรทีม่คีวำมพรอ้ม รวมถงึมอีุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัรต่ำงๆส ำหรบักำรประกอบธุรกจิ
นี้ทีจ่ะสำมำรถใหค้วำมมัน่ใจในคุณภำพของกำรใหบ้รกิำรได้ 

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

(ก) กำรตลำดของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีส ำคญั 
 

1) จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น 

นโยบำยกำรขำยสินค้ำ 
ในกำรก ำหนดรำคำขำยสนิคำ้ บรษิทัมนีโยบำยก ำหนดรำคำขำยสนิคำ้จำกรำคำต้นทุนขำยสนิคำ้และค่ำใชจ้่ำยที่

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนน ้ำมนัเชื้อเพลงิ และ/หรอื น ้ำมนัหล่อลื่น  ค่ำพธิกีำรและศุลกำกร ค่ำนำยหน้ำ ค่ำจ้ำง
ผูต้รวจสอบอสิระ (Surveyor) และค่ำขนสง่ เป็นตน้ แต่ไม่รวมตน้ทุนทำงกำรเงนิ บวกดว้ยก ำไรขัน้ตน้ (Gross Margin) หรอื
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เรยีกว่ำ วิธกีำรก ำหนดรำคำขำยแบบ Cost Plus Pricing Method ทัง้นี้ บรษิัทได้มีกำรก ำหนดก ำไรขัน้ต้นไว้อตัรำหนึ่ง 
(“ก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุด”) ทัง้นี้ บรษิทัก ำหนดก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุดมำจำกต้นทุนทำงกำรเงนิในกำรให้วงเงนิสนิเชื่อและระยะเวลำ
กำรใหส้นิเชื่อแก่ลูกคำ้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัมกีำรก ำหนดก ำไรขัน้ตน้ต ่ำสดุโดยจ ำแนกออกเป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
ให้แก่กลุ่มเรอืขนส่งกลุ่มขนส่งทำงบก และกลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ  เนื่องจำกมกีำรใหว้งเงนิสนิเชื่อและระยะเวลำในกำรให้
สนิเชื่อทีแ่ตกต่ำงกนั และสภำวะกำรแข่งขนัทีแ่ตกต่ำงกนั โดยในกำรตัง้รำคำขำยสนิคำ้ของบรษิทัจะก ำหนดใหเ้ป็นไปตำม
กลไกตลำด เพื่อให้สำมำรถแข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ได้และเพื่อให้มกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำให้สูงที่สุด ณ 
สภำวะตลำดหนึ่งๆ โดยจะมีกำรทบทวนและพิจำรณำควำมเหมำะสมของก ำไรขัน้ต ่ำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ โดย
คณะท ำงำนพิจำรณำสนิเชื่อ ทัง้นี้ ในกรณีที่จ ำเป็นต้องตัง้รำคำขำยให้มีก ำไรขั ้นต้นต ่ำกว่ำก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุด บรษิัทได้
ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรขำยว่ำจะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัริำยกำรขำยนัน้ๆ โดย กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรบญัชี
และกำรเงนิร่วมกนัก่อน ในทุกกรณี 

ซึง่รำคำขำยสนิค้ำจะอ้ำงองิกบัรำคำหน้ำโรงกลัน่ (Ex-Refinery Price) ซึง่เคลื่อนไหวตำมรำคำน ำเขำ้ของน ้ำมนั
เชือ้เพลงิทีม่รีำคำน ้ำมนัทีต่ลำดสงิคโปรเ์ป็นรำคำอำ้งองิ (ทีม่ำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน) โดย
รำคำขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำจะขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้ำ ได้แก่ (1) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมัน
ภำยในประเทศให้กบัเรอืทีใ่ชภ้ำยในประเทศ (Domestic)  (2) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัระหว่ำงประเทศใหก้บัเรอืทีเ่ดนิทำงออก
นอกประเทศไทย (International) และ (3) กำรจ ำหน่ำยน ้ ำมันนอกประเทศให้กับเรือของลูกค้ำทัง้สัญชำติไทยและ
ต่ำงประเทศที่มีควำมต้องกำรใช้น ้ำมันในต่ำงประเทศ โดยกำรจดัหำสนิค้ำจำกผู้ผลิตน ้ำมันในต่ำงประเทศ (External) 
เน่ืองจำกในโครงสรำ้งรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิของประเทศไทยจะมสี่วนเพิม่ที่เรยีกเกบ็ส ำหรบัภำษีและเงนิสมทบเขำ้กองทุน
น ้ำมนัและกองทุนเพื่อกำรสง่เสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำน  ตำมภำพประกอบดำ้นล่ำง 

 
โครงสรำ้งตน้ทุนรำคำขำยสง่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

 
* แผนภำพดงักล่ำวเพื่อแสดงโครงสรำ้งรำคำเท่ำนัน้ 
 
หำกลูกค้ำมีควำมประสงค์ที่จะน ำน ้ำมนัออกไปใช้นอกประเทศ รำคำน ้ำมนัที่จ ำหน่ำยให้จะแตกต่ำงจำกรำคำ

ส ำหรบัลูกคำ้ทีใ่ชน้ ้ำมนัภำยในประเทศ โดยจะเป็นรำคำทีไ่ม่รวมภำษแีละเงนิเรียกเกบ็เขำ้กองทุนน ้ำมนัและกองทุนเพื่อกำร
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สง่เสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำน โครงสรำ้งรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ในแต่ละประเภท สำมำรถจ ำแนกได้
ดงันี้ 

 
Domestic : เป็นกำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิในประเทศ เพื่อใชภ้ำยในประเทศ 

 : (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 

International : เป็นกำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิในประเทศ เพื่อน ำไปใชภ้ำยนอกประเทศ 
 : (1) + ภำษมีลูค่ำเพิม่ของ (1)  

โดยสว่นทีเ่ป็นภำษมีลูค่ำเพิม่ บรษิทัจะสำมำรถขอคนืจำกกรมสรรพำกรไดใ้นภำยหลงัพรอ้ม
หลกัฐำนกำรเดนิทำงออกนอกประเทศของลกูคำ้จำกหน่วยงำนรำชกำรทีก่ ำกบัดแูล 

External : เป็นกำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิจำกผูผ้ลติในต่ำงประเทศ เพื่อใชใ้นต่ำงประเทศ ดงันัน้โครงสรำ้งรำคำ
จะแตกต่ำงจำกโครงสร้ำงรำคำน ้ำมันเชื้อ เพลิงที่จดัซื้อจำกผู้ผลิตหรือผู้ค้ำในประเทศไทย (ดัง
โครงสรำ้งที่แสดงไว้ด้ำนบน) โดยจะมโีครงสร้ำงของรำคำที่แตกต่ำงกนัออกไปขึน้อยู่กบัต้นทำง
ของน ้ำมนัเชื้อเพลิงที่บริษัทท ำกำรจดัหำ ทัง้นี้ ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัในลกัษณะนี้ จะไม่มี
ภำษมีลูค่ำเพิม่แต่อย่ำงใด 

  

 
 
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
บรษิทัประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น มชี่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลกั 2 ช่องทำงดงันี้ 
ก. กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเล 
บรษิัทด ำเนินธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ ให้แก่เรือเดินทะเล

ประเภทต่ำงๆ ทัง้เรอืสญัชำตไิทยและเรอืต่ำงประเทศ มำตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัในปี 2540 โดยบรษิทัจะจดัส่งน ้ำมนัใหแ้ก่
ลกูคำ้ทำงเรอืขนสง่น ้ำมนั (Barge) ในกรณีทีเ่รอืของลกูคำ้จอดอยู่กลำงทะเล  

สว่นในกรณีทีเ่รอืของลกูคำ้จอดเทยีบท่ำอยู่ บรษิทัอำจจะจดัส่งน ้ำมนัใหแ้ก่ลูกคำ้โดยทำงรถบรรทุกน ้ำมนัหรอืทำง
เรอืขนสง่น ้ำมนั ขึน้อยู่กบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

ทัง้นี้ กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเลสำมำรถแบ่งลกัษณะกำรจ ำหน่ำยออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ 
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 กำรจ ำหน่ำยน ้ ำมันภำยในประเทศ (Domestic) เป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมันให้กับเรือที่มีเส้นทำงกำรเดินเรือ
ภำยในประเทศ เช่น เรอืบรรทุกน ้ำมนัเพื่อล ำเลยีงน ้ำมนัจำกโรงกลัน่ไปยงัคลงัเกบ็น ้ำมนัต่ำงๆ หรอืจำกแท่นขุด
เจำะมำยงัโรงกลัน่ เรอืขนสง่ เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service Boat) เรอืโดยสำร
พนกังำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) เรอืประมง เป็นต้นโดยบรษิทัจะจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิจำกผูผ้ลติและ/หรอืผูค้ำ้
น ้ำมนัภำยในประเทศ 

 กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัระหว่ำงประเทศ (International) เป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัเรอืขนสง่ประเภทต่ำงๆ ทีม่ี
เสน้ทำงกำรเดนิเรอืระหว่ำงประเทศ เช่น เรอืขนสง่น ้ำมนั (Tanker)  เรอืขนสง่ตูส้นิคำ้ (Container)  เรอืเทกอง 
(Bulk) เป็นตน้  ซึง่เรอืขนสง่ดงักล่ำวมทีัง้เรอืสญัชำตไิทยและต่ำงประเทศ บรษิทัจดัสง่น ้ำมนัใหร้ะหว่ำงทีเ่รอื
ดงักล่ำวลอยล ำอยู่ในประเทศไทย ก่อนทีจ่ะเดนิทำงต่อไปประเทศอื่น โดยบรษิทัจะจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิจำกผูผ้ลติ
และ/หรอืผูค้ำ้น ้ำมนัภำยในประเทศ 

 กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัในต่ำงประเทศ (External) เป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัให้กบัเรอืของลูกคำ้ทีม่คีวำมต้องกำรน ้ำมนั
ระหว่ำงที่อยู่ในต่ำงประเทศ ซึ่งมทีัง้เรอืสญัชำติไทยและต่ำงประเทศ รวมไปถงึกำรจดัจ ำหน่ำยให้กบัผู้คำ้น ้ำมนั
เชือ้เพลงิในต่ำงประเทศอกีดว้ย โดยบรษิทัจะจดัหำน ้ำมนัจำกผูผ้ลติและ/หรอืผูค้ำ้น ้ำมนัในต่ำงประเทศเพื่อจดัส่ง
ใหก้บัลกูคำ้ยงัจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศ 

ข.    กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก  
ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมันเชื้อเพลิงและน ้ำมันหล่อลื่นทำงบก ได้เริ่มขึ้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งน ้ำมันโดย

รถบรรทุกน ้ำมนัใหก้บัเรอืเดนิทะเลที่อยู่ระหว่ำงกำรเทยีบท่ำ ดว้ยควำมต้องกำรทีจ่ะขยำยกำรใหบ้รกิำรใหค้รอบคลุมกลุ่ม
ลกูคำ้ทีก่วำ้งขึน้ บรษิทัจงึเลง็เหน็โอกำสทีจ่ะใหบ้รกิำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัทำงบก โดยใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม 
และธุรกจิอื่นๆ เช่น ธุรกจิขนสง่ทำงบก ผูใ้หบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยต่ำงๆ ของบรษิทั 
แสดงไดด้งันี้  

 

1,542.33 ล้านบาท
59.31%304.88 ล้านบาท

11.72%

638.72 ล้านบาท
24.56%

114.74 ล้านบาท
4.41%

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัตำมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ปี 2556
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ทำงทะเลในประเทศ

ทำงทะเลระหว่ำงประเทศ

ทำงทะเลต่ำงประเทศ

ทำงบก



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

15 
 

รำยได้จำกกำรขำย ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
(หน่วย:ลำ้นบำท) มูลค่ำ รอ้ยละ มูลค่ำ รอ้ยละ มูลค่ำ รอ้ยละ 

กำรจ ำหน่ำยทำงทะเล 2,332.17  93.27% 2,457.49 94.31% 2,485.93 95.59% 
- ในประเทศ 1,575.38  63.01%  1,346.84  51.69% 1,542.33 59.31% 
- ระหว่างประเทศ  252.01  10.08%  216.13  8.29% 304.88 11.72% 
- ต่างประเทศ  504.78  20.19%  894.52  34.33% 638.72 24.56% 
กำรจ ำหน่ำยทำงบก  168.15  6.73% 148.32 5.69% 114.74 4.41% 

รวม 2,500.32  100.00% 2,605.81 100.00% 2,600.67 100.00% 
 

 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรจดัหน่ำย 
ก. กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหลอ่ลื่นทำงทะเล 
ในกลุ่มของผลติภณัฑ์น ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นที่จดัจ ำหน่ำยทำงทะเล กลุ่มลูกคำ้หลกัของบรษิัท ไดแ้ก่ 

เรอืเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ เช่น เรอืขนส่งน ้ำมนั เรอืบรรทุกสนิคำ้ เรอืประมง และเรอืบรวิำรของแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ 
เช่น เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service Boat) และเรอืโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew 
Boat) เป็นต้น และพ่อคำ้คนกลำง (Wholesaler) ซึง่เป็นผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่เรอืประเภทต่ำงๆ โดยบรษิทัจะใหบ้รกิำรแก่
เรอืทีเ่ป็นผูใ้ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยตรง (End User) และเรอืทีเ่ป็นลูกคำ้ของพ่อคำ้คนกลำง เหล่ำนี้ซึง่ทอดสมออยู่กลำงทะเล
หรอืจอดอยู่ทีท่่ำเทยีบเรอื 

ข. กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก 
กลุ่มลกูคำ้ของกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก ไดแ้ก่ โรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มลกูคำ้ใน

ธุรกจิอื่นๆ เช่น ผูป้ระกอบธุรกจิรถโดยสำร และผูป้ระกอบกำรรถขนสง่ขนำดต่ำงๆ เป็นตน้ รวมถงึ กำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่
พ่อคำ้คนกลำง (Wholesaler) ดว้ย 

สรุปปรมิำณกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บักลุ่มลกูคำ้ต่ำงๆ ของบรษิทั มดีงันี้  
 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ปริมำณ รอ้ยละ ปริมำณ รอ้ยละ ปริมำณ รอ้ยละ 
จ ำหน่ำยทำงทะเล 75.96 92.37% 71.44 92.37% 74.21 94.60% 
เรอืบรรทุกน ้ามนั (Tanker) 30.42 36.99%  30.66  39.64% 24.64 31.41% 
เรอืบรวิารแท่นขดุเจาะ 27.38 33.29%  25.35  32.77% 35.02 44.64% 
เรอืประเภทอืน่ๆ 18.17 22.09%  15.44  19.96% 14.55 18.55% 
จ ำหน่ำยทำงบก 6.28 7.63% 5.90 7.63% 4.24 5.40% 

รวม 82.24 100.00% 77.34 100.00% 78.45 100.00% 
หมำยเหตุ : ปรมิำณไมร่วมน ้ำมนัเบนซนิ ซึง่จ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้ต่ำงประเทศ 
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2) ธรุกิจบริกำรจดัหำอำหำร วตัถดิุบ และให้บริกำรอ่ืนๆ  

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำสินค้ำ 
ก. ธรุกิจ Catering and Service 
ส ำรบันโยบำยในกำรก ำหนดรำคำในส่วนของธุรกจิ Catering and Service นัน้ บรษิทัจะก ำหนดรำคำโดยท ำกำร

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่จะเกดิขึน้จำกกำรให้บรกิำรในธุรกจิดงักล่ำว และบวกด้วยอตัรำก ำไรขัน้ต้น (Cost plus Margin) 
โดยจะพิจำรณำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นดงักล่ำวอยู่ในระดบัที่แข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ได้ เพื่อให้บรษิัทได้รบักำร
คดัเลอืกจำกผูว้่ำจำ้ง โดยผูว้่ำจำ้งจะด ำเนินกำรเปิดใหผู้ป้ระกอบกำรทีม่คีุณสมบตัติำมทีผู่ว้่ำจำ้งก ำหนดท ำกำรเสนอรำคำใน
กำรใหบ้รกิำรในธุรกจิดงักล่ำว และผูว้่ำจ้ำงจะพจิำรณำคดัเลอืกผู้ประกอบกำรทีเ่สนอรำคำในกำรใหบ้รกิำรที่ต ่ำสุดใหเ้ป็น
ผู้ด ำเนินกำรให้บรกิำรในช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด โดยส ำหรบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่บริษัทจะก ำหนดในกำรเสนอรำคำนัน้ 
จะตอ้งมรีะดบัสงูกว่ำระดบัอตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัอำจพจิำรณำใหม้รีะดบัอตัรำก ำไรขัน้ตน้
ทีม่รีะดบัต ่ำกว่ำทีบ่รษิทัก ำหนดไวไ้ด ้โดยบรษืทัจะท ำกำรพจิำรณำเป็นรำยกรณี 

ข. ธรุกิจ General Supply 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรบัธุรกจิ General Supply จะมลีกัษณะเดยีวกนักบันโยบำยกำรก ำหนดรำคำของ

ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น กล่ำวคอื บรษิทัจะก ำหนดรำคำกำรใหบ้รกิำร โดยอำ้งองิจำกตน้ทุนและ
ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ของสนิคำ้และบรกิำร ยกเวน้ต้นทุนทำงกำรเงนิจำกกำรใหเ้ครดติกำรคำ้แก่ลกูคำ้ในธุรกจินี้ บวกดว้ยอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้น (Cost Plus Pricing Method) โดยบริษัทมีกำรก ำหนดอตัรำก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุดไว้ ซึ่งในกำรให้บรกิำรแต่ละ
รำยกำรจะตอ้งมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ไม่ต ่ำไปกว่ำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำสดุทีก่ ำหนดไว ้ทัง้นี้ อตัรำก ำไรดงักล่ำวจะตอ้งเหมำะสม
และเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิในกำรใหเ้ครดติกำรคำ้แก่ลกูคำ้ ทัง้นี้ ในกำรก ำหนดรำคำ จะใหเ้ป็นไปตำม
กลไกตลำด เพื่อใหส้ำมำรถแขง่ขนัดำ้นรำคำกบัผูป้ระกอบกำรในตลำดได ้ 

 ช่องทำงกำรให้บริกำร 
ก.  ธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรีด (Catering and Service) ส ำหรบัพนักงำนประจ ำ

ในธุรกิจขุดเจำะน ้ ำมันและก๊ำซ บนเรือพักอำศัย  (Accommodation Barge) บนแท่นพักอำศัยในทะเล 
(Accommodation Rig) และในแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและกำ๊ซบนบก  

เมื่อวนัที่ 9 กรกฎำคม 2554 บรษิัทได้ท ำสญัญำรบัจ้ำงให้บรกิำรด้ำน Catering and Service กบับรษิัท นทลิน 
ออฟชอร์ จ ำกดัซึ่งเป็นผูร้บัสมัปทำนในกำรจดัหำเรอืพกัอำศยั (Accommodation Barge) ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแท่นขุด
เจำะน ้ำมนัและก๊ำซ รวมไปถงึบรกิำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) ให้แก่เรอืพกัอำศยั
ดงักล่ำว จำก บรษิทั ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) (“ปตท.สผ.”) ในขณะเดยีวกนับรษิทัได้ท ำสญัญำ
ว่ำจำ้งบรษิทั หสัดนิ แคทเทอริง่ จ ำกดั ในกำรว่ำจำ้งใหบ้รกิำร Catering and Service บนเรอืพกัอำศยั โดยทัง้สญัญำรบัจำ้ง
และสญัญำว่ำจ้ำงมรีะยะเวลำ 3 ปีนบัจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ ซึง่อำ้งองิตำมระยะเวลำสมัปทำนที ่นทลนิ ออฟชอร ์ไดร้บั
จำก ปตท.สผ.โดยบรษิทัจะท ำกำรให้บรกิำร Catering and Service บนเรอืพกัอำศยัดงักล่ำวจนครบระยะเวลำของสญัญำ
จำ้ง  

เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2556 บริษัท นทลิน ออฟชอร์ จ ำกัด ได้รับสมัปทำนในกำรจัดหำเรือพักอำศัยจำก 
ปตท.สผ. เพิ่มอีกหนึ่งล ำมีระยะเวลำสมัปทำน 6 เดือน และได้ท ำสญัญำจ้ำงบริษัทในกำรให้บรกิำรด้ำน Catering and 
Service อำ้งองิตำมระยะเวลำทีไ่ดร้บัสมัปทำน   
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ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั บรษิทัไดร้บักำรอนุมตัจิำก ปตท.สผ. ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรในธุรกจิ Catering and Service 
ตำมพื้นที่ที่ก ำหนด (Vendor List) ท ำให้บรษิัทจะสำมำรถเข้ำไปร่วมประมูลเพื่อด ำเนินกำรให้บรกิำรด้ำน Catering and 
Service ใหแ้ก่ ปตท.สผ. เองหำกมกีำรเปิดประมูลดำ้น Catering and Service เพิม่เตมิในอนำคตในปี 2556 บรษิทัไดเ้ขำ้
ร่วมประมูลเพื่อด ำเนินกำรใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Service ใหแ้ก่ ปตท.สผ.ทัง้ในแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซบนบก 
และ ในทะเล  จำกกำรประมูล บรษิัทได้รบัสญัญำจ้ำงให้บรกิำรด้ำน Catering and Service ในแหล่งน ้ำมนัสริกิติิ ์อ.ลำน
กระบอื จ.ก ำแพงเพชร เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2556 โดยบรษิทัไดท้ ำสญัญำจำ้งบรษิทั หสัดนิ แคทเท
อริง่ จ ำกดั เป็นผูใ้หบ้รกิำรเป็นระยะเวลำ 3 ปี เช่นเดยีวกนั 
  

ข. ธรุกิจให้บริกำรจดัหำวตัถดิุบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร จดัหำเสบียง และบริกำรอ่ืนๆ (General 
Supply)  
 ให้บรกิำรจดัหำวตุัดบิต่ำงๆ ที่ใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร เสบยีงอำหำร และบรกิำรอื่นๆ เช่น อำหำร น ้ำ เครื่องมอื
ต่ำงๆ เป็นตน้ใหก้บัเรอืทีม่เีสน้ทำงกำรเดนิเรอืทัง้ภำยในประเทศ (Domestic) และระหว่ำงประเทศ (International) ตลอดจน
เรอืทีม่เีสน้ทำงกำรเดนิเรอือยู่นอกประเทศ (External) รวมไปถงึแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำต ิ(Rig) โดยเมื่อลกูคำ้มี
ควำมต้องกำรวตัถุดบิ เสบียงอำหำร และวสัดุสิน้เปลอืงอื่นๆ ลูกค้ำจะติดต่อผ่ำนตวัแทนขำยของบรษิัท เพื่อด ำเนินกำร
จดัหำสนิคำ้ดงักล่ำวใหแ้ก่ลกูคำ้   
 
 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรให้บริกำร Catering and Service & General Supply 

ก. กำรให้บริกำร Catering and Service 
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทในธุรกิจนี้  คือ เรือพักอำศัย (Accommodation Barge) และแท่นพักอำศัย 

(Accommodation Rig) ทัง้ทีต่ัง้อยู่ในอ่ำวไทยและในทะเลอนัดำมนั รวมถงึบนบก ซึง่โดยสว่นใหญ่ทีพ่กัอำศยัในทะเลมทีัง้ใน
รปูแบบของเรอืพกัอำศยัและแท่นพกัอำศยั จะเป็นของผูร้บัสมัปทำนขดุเจำะน ้ำมนัเชือ้เพลงิและก๊ำซ 
 

ข. กำรให้บริกำรในธรุกิจ General Supply 
ธุรกจิ General Supply มกีลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเดยีวกนักบัธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำง

ทะเล คอื กลุ่มเรอืเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ ทัง้ที่มเีสน้ทำงกำรเดนิเรอืในประเทศและระหว่ำงประเทศ รวมถึงเรอืที่เป็นเรอื
บรวิำรของแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ และแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซและแท่นพกัอำศยัในทะเล ทีย่งัไม่มบีรกิำร Catering 
and Service ซึง่กลุ่มลกูคำ้เหล่ำนี้มคีวำมตอ้งกำรอำหำร เสบยีงและวสัดุสิน้เปลอืงต่ำงๆ ส ำหรบัพนักงำนทีป่ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่
บนเรอื แท่นพกัอำศยัและแท่นขดุเจำะ 
 

(ข) สภำพกำรแข่งขนั 
กำรประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอื (Bunker) ของบรษิทัมกีลุ่มลูกคำ้หลกั 

คอื เรือบรรทุกน ้ำมนั (Tanker) เรอืบรวิำรแท่นขุดเจำะ เช่น เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & 
Service Boat) และเรอืโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) กลุ่มเรอืประเภทอื่นๆ เช่น เรอืรบ เรอืประมง และเรอื
ขนสง่สนิคำ้ เป็นต้น ส ำหรบักำรจดัจ ำหน่ำยทำงบก บรษิทัมกีลุ่มลกูคำ้หลกัคอื กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มรถขนส่ง และ
กลุ่มรถโดยสำรประจ ำทำง โดยสดัสว่นกำรขำยใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ของบรษิทั (ไม่รวมน ้ำมนัเบนซนิซึง่จดัจ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้
ต่ำงประเทศเพยีงรำยเดยีว) สำมำรถแบ่งออกเป็นระยะเวลำ 4 ปี ตัง้แต่ปี 2553 จนถงึปี 2556 ไดด้งันี้ 
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(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ปริมำณ ร้อยละ ปริมำณ ร้อยละ ปริมำณ ร้อยละ ปริมำณ ร้อยละ 

จ ำหน่ำยทำงทะเล 63.40 97.17% 75.96 92.37% 71.44 92.37% 74.21 94.60% 
เรอืบรรทุกน ้ามนั (Tanker)  31.14  47.72% 30.42 36.99%  30.66  39.64% 24.64 31.41% 
เรอืบรวิารแท่นขดุเจาะ  17.74  27.19% 27.38 33.29%  25.35  32.77% 35.02 44.64% 
เรอืประเภทอืน่ๆ  14.53  22.26% 18.17 22.09%  15.44  19.96% 14.55 18.55% 
จ ำหน่ำยทำงบก  1.85 2.83% 6.28 7.63% 5.90 7.63% 4.24 5.40% 

รวม 65.25 100.00% 82.24 100.00% 77.34 100.00% 78.45 100.00% 
 

จำกสดัสว่นกำรจดัจ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มลูกคำ้หลกัของบรษิทั จะเหน็ไดว้่ำ สดัสว่นกำรจดัจ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้กลุ่ม
เรอืบรรทุกน ้ำมนัและเรอืบรวิำรแท่นขุดเจำะรวมกนัสูงกว่ำ ร้อยละ 70 ของกำรจดัจ ำหน่ำยทัง้หมด ดงันัน้ ยอดกำรจดั
จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิของบรษิทัจะมคีวำมสมัพนัธ์กบักจิกรรมกำรขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเลและปรมิำณกำรผลติและ
กำรใชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิในประเทศเป็นอย่ำงมำก  

ส ำหรบัควำมสมัพนัธข์องปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิของบรษิทักบัปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัและกจิกรรมกำร
ขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเลนัน้ เกดิจำกกำรใชน้ ้ำมนัของกลุ่มลกูคำ้ทีเ่ป็นเรอืบรวิำรแท่นขดุเจำะและจำกกลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็น
เรือบรรทุกน ้ำมันที่ใช้ในกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำกแท่นขุดเจำะกลำงทะเลมำยังโรงกลัน่หรือคลังน ้ำมัน ใน
ขณะเดยีวกนั ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิของบรษิทัยงัสมัพนัธก์บัปรมิำณกำรใชน้ ้ำมนัเชือ้เพลิงภำยในประเทศ ที่
เกดิขึน้จำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนเรอื และ กำรใชน้ ้ำมนัของเรอืขนส่งน ้ำมนัระหว่ำงโรงกลัน่และ/หรอืคลงัน ้ำมนัต้นทำงไป
ยงัคลงัน ้ำมนัปลำยทำง เป็นตน้ 

 
 อตุสำหกรรมกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

ในปี 2553 - ปี 2556 นัน้ ประเทศไทยมปีรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2553 ปี 2554 

ผลิต จ ำหน่ำย ผลิต จ ำหน่ำย 
ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ 

น ้ำมนัดเีซล 23,305  52.13  18,480  55.60  23,099  52.88  19,192  56.33  
น ้ำมนัเบนซนิ 8,742  19.55  7,417  22.31  8,326  19.06  7,331  21.52  
น ้ำมนัอำกำศยำน 6,196  13.86  4,712  14.18  6,293  14.40  5,077  14.90  
น ้ำมนัเตำ 6,000  13.42  2,615  7.87  5,816  13.31  2,456  7.21  
น ้ำมนัก๊ำด 467  1.04  15  0.05  152  0.35  13  0.04  
รวมน ้ำมนัเช้ือเพลิง  44,709  100.00   33,239   100.00   43,685  100.00   34,069   100.00  
     (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 
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(หน่วย: ลา้นลติร) 

ปี 2555 ปี 2556 
ผลิต จ ำหน่ำย ผลิต จ ำหน่ำย 

ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ 
น ้ำมนัดเีซล 25,125 54.21 20,565 57.54 25,518 52.48 20,892 56.75 
น ้ำมนัเบนซนิ 9,150 19.74 7,705 21.56 9,832 20.21 8,195 22.26 
น ้ำมนัอำกำศยำน 5,858 12.64 5,091 14.25 6,680 13.74 5,562 15.11 
น ้ำมนัเตำ 6,138 13.24 2,363 6.61 5,911 12.16 2,155 5.85 
น ้ำมนัก๊ำด 76 0.16 13 0.04 687 1.41 11 0.03 
รวมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 46,346 100.00 35,738 100.00 48,629 100.00 36,815 100.00 
      (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ จะเหน็ไดว้่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิำณกำรผลติและกำรจ ำหน่ำยมำกทีส่ดุในประเทศ คอื น ้ำมนั
ดีเซล ซึ่งมีปรมิำณกำรผลิตเท่ำกบั ร้อยละ 52.13  ร้อยละ 52.88 ร้อยละ 54.21 และ 52.48  ของปริมำณกำรผลิตใน
ประเทศทัง้หมดในปี 2553 – ปี 2556 ตำมล ำดบั และมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำย เท่ำกบั รอ้ยละ 55.60 รอ้ยละ 56.33 รอ้ยละ 
57.54  และ 56.75 ของปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด ในปี 2553 – ปี 2556 ตำมล ำดบั 

ปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัเตำ ในปี 2553 – ปี 2556 เท่ำกบั รอ้ยละ 13.42 รอ้ยละ 13.31 รอ้ยละ 13.24 และ 12.16 
ของปรมิำณกำรผลติในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั ในขณะที่ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเตำ ในปี 2553 – ปี 2556 
เท่ำกบั รอ้ยละ 7.87 รอ้ยละ 7.21 รอ้ยละ 6.61 และ 5.85 ของปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั  

สว่นปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัเบนซนิ ในปี 2553 – ปี 2556 เท่ำกบั รอ้ยละ 19.55 รอ้ยละ 19.06 รอ้ยละ 19.74 และ 
20.21 ของปรมิำณกำรผลติในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั ในขณะทีป่รมิำณกำรจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเบนซนิ ในปี 2553 – ปี 
2556 เท่ำกับ ร้อยละ 22.31 ร้อยละ 21.52 ร้อยละ 21.56 และ 22.26 ของปริมำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด 
ตำมล ำดบั  

ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิำณกำรผลติในปี 2553 กบัปี 2554 พบว่ำ ปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยรวมในปี 
2554 ลดลงประมำณรอ้ยละ 2.29 จำกปี 2553 แต่ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิในปี 2554 มปีรมิำณเพิม่ขึน้จำกในปี 
2553 ประมำณรอ้ยละ 2.43 โดยน ้ำมนัดเีซลและน ้ำมนัอำกำศยำน มกีำรปรมิำณจ ำหน่ำยเพิม่สงูขึน้กว่ำในปี 2553 อยู่รอ้ย
ละ 3.85 และ ร้อยละ 7.74 ตำมล ำดบั โดยหำกท ำกำรเปรยีบเทยีบปรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 2554 และ ปี 
2555 พบว่ำมปีรมิำณกำรผลติน ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้รวม รอ้ยละ 6.09 โดยปรมิำณกำรผลติของน ้ำมนัทุกประเภทเพิม่ขึน้ ยกเวน้
น ้ำมนัอำกำศยำนและน ้ำมนัก๊ำดทีม่ปีรมิำณกำรผลติลดลง  ส ำหรบัปรมิำณกำรจ ำหน่ำยนัน้ มอีตัรำกำรปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 4.89 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยเป็นกำรจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ของน ้ำมนัเกอืบทุกประเภท ยกเวน้น ้ำมนัเตำ 

เมื่อเปรยีบเทียบปรมิำณกำรผลิตและจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 2555 และปี 2556 พบว่ำมีปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัที่
เพิ่มขึน้รวมร้อยละ 4.27 โดยปริมำณกำรผลติของน ้ำมนัทุกประเภทเพิ่มขึ้น ยกเว้นน ้ำมนัเตำเท่ำนัน้ ส่วนปริมำณกำร
จ ำหน่ำยน ้ำมนัมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.01 ยกเวน้ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัประเภทน ้ำมนัเตำและน ้ำมนัก๊ำด  

จำกขอ้มูลขำ้งต้น บรษิทัเชื่อมัน่ว่ำ ในปี 2557 ปรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเชือ้เพลงิภำยในประเทศมี
แนวโน้มเพิม่ขึ้นจำกปี 2555 และปี 2556 ประกอบกบัยอดกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องนับตัง้แต่ปี 
2553 จนถงึปัจจุบนั โดยจะช่วยเพิม่โอกำสในกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิของบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นกำรจ ำหน่ำยใหก้บัผูใ้ชน้ ้ำมนั
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โดยตรงตำมปรมิำณกำรใชน้ ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้ และกำรจ ำหน่ำยใหก้บัเรอืขนสง่น ้ำมนัระหว่ำงโรงกลัน่และ/หรอืคลงัต้นทำง ไป
ยงัคลงัปลำยทำง ทีจ่ะขนสง่เพิม่ขึน้ตำมปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย 

 
 อตุสำหกรรมกำรขดุเจำะน ้ำมนัและกำ๊ซในทะเล 

ส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซของไทยนัน้ มกีำรใหส้มัปทำนขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ จ ำนวน  63 
สมัปทำน แบ่งออกเป็น 79 แปลง (Block) มพีื้นที่รวม 225,893 ตร.กม.โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ขุดเจำะบนบกจ ำนวน 33 
สมัปทำน แบ่งออกเป็น 40 แปลง บนพืน้ที ่76,681 ตร.กม. พืน้ทีข่ดุเจำะในทะเลฝัง่อ่ำวไทย จ ำนวน 29 สมัปทำน โดยแบ่ง
ออกเป็น 36 แปลง มพีืน้ที ่104,690 ตร.กม. และ พืน้ทีขุ่ดเจำะในทะเลฝัง่อนัดำมนั จ ำนวน 1 สมัปทำน ซึง่มจี ำนวนแปลง
ทัง้หมด 3 แปลง  บนพืน้ที ่44,521 ตร.กม. ทัง้นี้ ยงัไม่นับรวมพืน้ทีพ่ฒันำร่วมไทย-มำเลเซยี และพืน้ทีท่บัซอ้นไทย-กมัพชูำ 
ซึง่มพีืน้ทีป่ระมำณ 7,250 ตร.กม. และ 26,000 ตร.กม. ตำมล ำดบั โดยส ำหรบัพืน้ทีร่่วมไทย-มำเลเซยีนัน้ ไดเ้ริม่มกีำรผลติ
แลว้ โดยมคีวำมสำมำรถในกำรจดัหำปิโตรเลยีมไดส้งูถงึ 159,544 บำรเ์รลต่อวนั และส ำหรับพื้นทีร่่วมไทย-กมัพูชำนัน้ยงั
อยู่ระหว่ำงขัน้ตอนเตรยีมกำรผลติและอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ โดยสมัปทำนแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตทิัง้หมดของ
ไทย มีจ ำนวนแท่นผลิตปิโตรเลยีมทัง้หมด 331 แท่น และมีจ ำนวนเรอืผลิตและเรอืกกัเก็บปิโตรเลยีม รวมถึงแท่นผลิต
ชัว่ครำว จ ำนวน  16 ล ำ (ทีม่ำ: กรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิกระทรวงพลงังำน) โดยในปี 2553 – เดอืน 11 ปี 2556 มกีำรผลติ
ปิโตรเลียม (ประกอบด้วย ก๊ำซธรรมชำติ ก๊ำซธรรมชำติเหลวหรอืคอนเดนเสท และน ้ำมนัดิบ) เฉลี่ยเท่ำกบั 675,733 
บำร์เรลต่อวนั เทียบเท่ำน ้ำมนัดิบ  เฉลี่ยเท่ำกบั 637,976 บำร์ เรลต่อวนั เทียบเท่ำน ้ำมันดิบ  797,154 บำร์เรลต่อวนั 
เทียบเท่ำน ้ำมนัดิบ และ 814,638 บำร์เรลต่อวนั เทียบเท่ำน ้ำมนัดิบ ตำมล ำดบั โดยเมื่อเปรยีบเทียบปรมิำณกำรผลิต
ปิโตรเลยีมของปี 2556 กบัปี 2555 คดิเป็นอตัรำเพิม่ขึน้ เท่ำกบัรอ้ยละ 2.19 (ที่มำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน 
กระทรวงพลงังำน) ทัง้นี้ ในปี 2555 รฐับำลไดม้กีำรประกำศใหเ้ปิดยื่นขอสมัปทำนปิโตรเลยีม ครัง้ที ่21 จ ำนวน 22 แปลง 
แบ่งเป็นบนบก จ ำนวน 17 แปลง และในทะเล จ ำนวน 5 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ประมำณ 46,000 ตร.กม. (ที่มำ: กรม
เชื้อเพลงิธรรมชำติ กระทรวงพลงังำน) ซึ่งเมื่อมกีำรให้สมัปทำนบนพื้นทีด่งักล่ำวแลว้จะส่งผลให้มกีำรผลติปิโตรเลยีมใน
ประเทศเพิม่สงูขึน้ 

จำกขอ้มูลขำ้งต้น ท ำใหบ้รษิัทเชื่อมัน่ว่ำ ปรมิำณควำมต้องกำรใชน้ ้ำมนัส ำหรบัเรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืบรวิำรแท่น
ขุดเจำะ และเรอืที่เกี่ยวขอ้งประเภทอื่นๆ มแีนวโน้มที่เพิม่ขึ้นตำมปรมิำณกำรเพิม่ขึน้ของพื้นที่ขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซใน
ทะเล ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิให้บริษัทมีโอกำสเพิ่มปรมิำณกำรขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น และกำรให้บรกิำรด้ำน 
Catering and service และดำ้น General Supply ซึง่จะสอดคลอ้งกบัอุตสำหกรรมกำรผลติน ้ำมนัและกำรจ ำหน่ำยเชือ้เพลงิ
ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกนั ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะท ำให้ธุรกิจกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัและกำรให้บริกำรของบรษิัทเติบโตใน
อนำคต 

 
กำรแข่งขนัภำยในอตุสำหกรรม 
ก. ธรุกิจจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น 

ในตลำดผู้จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นให้กบัเรอืเดนิทะเลมผีู้ประกอบกำรอยู่หลำยรำยด้วยกนั 
โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
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1. กลุ่มผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นผูผ้ลิตน ้ำมนั เช่น บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั เชฟรอน (ไทย) 
จ ำกดั บรษิทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไออำรพ์ซี ี จ ำกดั 
(มหำชน) เป็นตน้   

2. กลุ่มผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นผูค้้ำน ้ำมนั  

โดยบรษิทัเป็นคู่คำ้ของผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูผ้ลติน ้ำมนัขำ้งต้น ซึง่บรษิทัจะรบัค ำสัง่ซือ้จำกลกูคำ้รำยย่อยหลำยๆ 
รำย ท ำใหป้รมิำณกำรสัง่ซือ้ของบรษิทักบัผูผ้ลติน ้ำมนัมปีรมิำณสงูเพยีงพอทีจ่ะสัง่ซือ้น ้ำมนัจำกผูผ้ลติน ้ำมนัได ้ซึง่จะช่วยให้
บรษิทัสำมำรถจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิไดใ้นรำคำทีต่ ่ำ และสำมำรถท ำก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัได ้

โดยกล่ำวคอื ผู้ผลติน ้ำมนัจะประกอบธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรขนส่งน ้ำมนัควบคู่กนัไป อย่ำงไรกต็ำม
ผูป้ระกอบกำรเหล่ำนี้มขีนำดธุรกจิทีใ่หญ่ และใหค้วำมส ำคญัต่อลกูคำ้ทีม่ปีรมิำณกำรสัง่ซือ้สงูเท่ำนัน้  เน่ืองจำกกำรจ ำหน่ำย
น ้ำมนัใหก้บัผูต้อ้งกำรใชน้ ้ำมนัรำยย่อยจ ำเป็นตอ้งจดัสรรบุคลำกรและทรพัยำกรเพื่อตดิต่อกบัผูต้อ้งกำรใชน้ ้ำมนัรำยย่อยซึง่
มีจ ำนวนมำกและมีปริมำณสัง่ซื้อที่ไม่สูง จึงท ำให้เกิดควำมไม่คุ้มค่ำในกำรด ำเนินกำร ดังนั ้น จึงมีโอกำสน้อยที่
ผูป้ระกอบกำรในกลุ่มนี้จะจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัลูกคำ้รำยย่อย อกีทัง้ผูป้ระกอบกำรในกลุ่มนี้มกัก ำหนดเงื่อนไขและระเบยีบ
ต่ำงๆ ในกำรสัง่ซือ้น ้ำมนั ซึง่จะท ำใหเ้กดิควำมไม่คล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกจิกบัผูต้อ้งกำรใชน้ ้ำมนัรำยย่อยท ำใหผู้ต้อ้งกำร
ใชน้ ้ำมนัรำยย่อยโดยมำกตอ้งสัง่ซือ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิจำกผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูค้ำ้น ้ำมนัแทน แมจ้ะมรีำคำทีส่งูกว่ำกต็ำม  

บรษิทัเป็นคู่คำ้ของผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูผ้ลติน ้ำมนัเหล่ำนี้ ซึง่บรษิทัจะรบัค ำสัง่ซือ้จำกลกูคำ้รำยย่อยหลำยๆ รำย 
ท ำให้ปรมิำณกำรสัง่ซื้อของบรษิัทกบัผู้ผลติน ้ำมนัมปีรมิำณสูงเพียงพอที่จะสัง่ซื้อน ้ำมนัจำกผู้ผลติน ้ำมนัได้ ซึ่งจะช่วยให้
บรษิทัสำมำรถจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิไดใ้นรำคำทีต่ ่ำ และสำมำรถท ำก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัได ้ทัง้นี้ กำรมตีน้ทุนน ้ำมนั
ต ่ำ ประกอบกบักำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรให้บริกำรที่ซื่อสตัย์ น่ำเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงต่อเวลำ และมีมำตรกำรควบคุม
คุณภำพสนิคำ้ทีร่ดักุม จะช่วยท ำใหบ้รษิทัสำมำรถแขง่ขนัไดก้บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัทีเ่ป็นผูค้ำ้น ้ำมนัรำยอื่นๆ ได้ 

2.3 กำรจดัหำผลิตภณัฑห์รอืบริกำร 
 
1) กำรจดัหำสินค้ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น 

ในกำรจดัหำผลติภณัฑน์ัน้ เมื่อบรษิทัไดร้บัค ำสัง่ซือ้สนิคำ้จำกลกูคำ้แลว้ บรษิทัจะด ำเนินกำรตดิต่อผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้
น ้ำมนัเชือ้เพลงิรำยใหญ่ (“Supplier”) เพื่อจดัหำสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัจดัหำต้องเป็นน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
ที่ได้คุณลกัษณะและมำตรฐำนตรงตำมที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้ำ ซึ่งบรษิัทจะท ำกำรสัง่ซื้อน ้ำมนัจำกผู้ผลติหรอืผู้ค้ำน ้ำมนั
เชือ้เพลงิรำยใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บรษิัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) บรษิัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกดั บรษิัท เชฟรอน 
(ไทย) จ ำกดั บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) เ ป็นต้น โดยบรษิทัผู้ผลติ
น ้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละรำย เป็นบริษัทที่มีขนำดใหญ่ มีก ำลงักำรผลิตสูงและต่อเนื่อง อีกทัง้ยังผลิตน ้ำมันเชื้อเพลิงด้วย
เครื่องมอืและเทคโนโลยใีนกำรผลติที่ทนัสมยั ท ำให้ไดคุ้ณภำพของสนิคำ้ที่ไดม้ำตรฐำนสำกล ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ลกูคำ้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  นอกจำกน้ี บรษิทัสำมำรถจดัหำสนิคำ้จำกผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิรำยใหญ่ เนื่องจำกผูค้ำ้
เหล่ำนี้ส ัง่ซือ้สนิคำ้จำกผูผ้ลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิในปรมิำณทีส่งู ท ำใหใ้นบำงกรณี ผูค้ำ้เหล่ำนี้สำมำรถจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิได้
ในรำคำทีต่ ่ำกว่ำรำคำทีบ่รษิทัจะจดัหำไดจ้ำกผูผ้ลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยตรง โดยในกรณีเช่นนี้ บรษิทัอำจท ำกำรจดัซือ้น ้ำมนั
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เชื้อเพลิงต่อจำกผู้ค้ำน ้ ำมันเชื้อเพลิงเหล่ำนี้ เพื่อให้ได้รำคำที่ดีที่สุดส ำหรับลูกค้ำซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในกำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำของบรษิทั 

ในส่วนของน ้ำมนัหล่อลื่น จะมลีกัษณะในกำรจดัหำผลติภณัฑเ์ช่นเดยีวกนักบัน ้ำมนัเชือ้เพลงิ โดยบรษิทัจะท ำกำร
จดัหำจำกผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิรำยใหญ่ในประเทศ รวมไปถงึผูผ้ลติน ้ำมนัหล่อลื่นอื่นๆ ทีม่ตีรำสนิคำ้เป็นทีย่อมรบั
ในดำ้นคุณภำพและมำตรฐำนของน ้ำมนัหล่อลื่นในระดบัสำกล เช่น PTT และ Shell เป็นตน้ 

2) กำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น 

บรษิัทจะได้รบัรำคำขำยสนิค้ำจำกผู้ผลติและผูค้้ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิที่บรษิัทติดต่อซื้อขำยด้วยแต่ละรำยเป็นรำยวนั 
โดยรำคำทีไ่ดจ้ำกผูผ้ลติและผูค้ำ้แต่ละรำยจะมคีวำมแตกต่ำงกนัไปตำมปรมิำณกำรสัง่ซือ้  นอกจำกนี้ บรษิทัยงัตอ้งค ำนึงถงึ
ระยะทำงในกำรรบัและสง่มอบสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้อกีดว้ย เนื่องจำกต้นทุนกำรขนส่งจะผนัแปรไปตำมระยะทำงทีแ่ตกต่ำงกนั 
บรษิัทจงึต้องพจิำรณำเลอืกซื้อสนิค้ำจำกผู้ผลติหรอืผู้ค้ำน ้ำมนัที่เสนอรำคำที่เหมำะสมและมจีุดจ่ำยน ้ำมนัที่ตัง้อยู่ใกล้กบั
จุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำต้องกำร เพื่อให้สำมำรถท ำกำรเสนอรำคำจ ำหน่ำยสินค้ำให้กบัลูกค้ำให้ได้ในรำคำที่สำมำรถ
แขง่ขนัดำ้นรำคำกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นไดแ้ละเพื่อใหบ้รษิทัมกี ำไรสงูทีส่ดุ  

ในกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัของบรษิัทนัน้ จะมทีัง้ลกัษณะจ ำหน่ำยให้กบัผู้ใช้น ้ำมนัเชือ้เพลงิ (End User) โดยตรง 
และ จ ำหน่ำยให้กบัพ่อค้ำคนกลำง (Wholesaler) เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อให้กบัผู้ใชน้ ้ำมนัเชื้อเพลงิอกีทอดหนึ่ง รวมไปถึง
ตวัแทนของเรอืต่ำงประเทศ (Ship Agent) ต่ำงๆ ซึง่ดแูลอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนระหว่ำงเรอืต่ำงประเทศซึง่เขำ้
มำในน่ำนน ้ำไทย กบัหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้รำชกำรและเอกชนของไทย ซึง่กลุ่มลูกคำ้ทีบ่รษิทัมีกำรจ ำหน่ำยใหก้บัผูใ้ชน้ ้ำมนั
เชื้อเพลงิโดยตรง คอื กลุ่มเรอืบรรทุกน ้ำมนั ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ รวมถึงเรอืเดนิ
ทะเลประเภทอื่นๆ บรษิัทจะมีกำรจดัจ ำหน่ำยทัง้ให้กบัผู้ใช้น ้ำมนัเชื้อเพลิงโดยตรงและจดัจ ำหน่ำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง 
เช่นเดยีวกนักบักำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทำงบก  

นอกจำกน้ี บรษิทัยงัมสีญัญำซือ้ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมทุกชนิดกบับรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) ในกำรซือ้
ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมทุกชนิด ตำมรำคำทีต่กลงกนั  

3) กำรขนส่งและกำรป้องกนัควำมเส่ียงขณะขนส่งสินค้ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น 

ส ำหรบัในกรณีทีลู่กคำ้มคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะใหบ้รษิทัท ำกำรขนสง่สนิคำ้ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ก ำหนดนัน้ 
หำก Supplier ไม่มบีรกิำรขนส่งสนิค้ำให้แก่ลูกคำ้ตำมสถำนทีท่ีก่ ำหนดได ้หรอืมตี้นทุนค่ำขนส่งที่สงูกว่ำที่บรษิัทสำมำรถ
จดัหำเองได ้บรษิทัจะว่ำจำ้งผูใ้หบ้รกิำรขนส่งท ำกำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีไ่ดต้กลงไวก้บัลูกคำ้ ส ำหรบักำร
ขนสง่น ้ำมนัทำงทะเล บรษิทัไดจ้ดัจำ้งเรอืบรรทุกน ้ำมนัจำกบุคคลภำยนอก ซึง่มขีนำดประมำณ 30,000 ลติร ถงึ 1 ลำ้นลติร 
ซึง่เหมำะสมกบัปรมิำณกำรสัง่ซือ้น ้ำมนัของลกูคำ้ของบรษิทั อน่ึง บรษิทัมกีำรจดัจำ้งเรอืจำกกลุ่มนทลนิส ำหรบัขนสง่น ้ำมนั
ให้กบัลูกค้ำเพยีงรำยเดยีวซึง่อยู่ต่ำงประเทศและมปีรมิำณกำรสัง่ซือ้ต่อครัง้สูง  เพรำะเรอืขนส่งของกลุ่มนทลนินัน้เป็นเรอื
ขนส่งน ้ำมนัที่มขีนำดใหญ่ (ขนำด 2.5 ล้ำนลิตร ถึง 300 ล้ำนลติร) ซึ่งวตัถุประสงค์ของกำรใช้เรอืของกลุ่มนทลนินัน้ ใช้
ส ำหรบักำรขนสง่น ้ำมนัปรมิำณมำก เช่น กำรขนส่งน ้ำมนัจำกคลงัหนึ่งสูอ่กีคลงัหนึ่ง หรอืจำกแท่นขดุเจำะมำยงัคลงั รวมไป
ถงึกำรขนสง่น ้ำมนัขำ้มประเทศ  

ทัง้นี้ ตลอดระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร ฝ่ำยบรกิำรลูกคำ้ของบรษิทัจะรบัผดิชอบในกำรเป็นผูต้ดิต่อและประสำนงำน
กบัลูกค้ำและผู้ให้บรกิำรขนส่งสนิค้ำ อกีทัง้ บรษิัทมนีโยบำยทีจ่ะท ำกำรส่งผู้ควบคุมกำรจดัส่งของบรษิัท (Inspector) ขึน้
ประจ ำกำรบนยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ตัง้แต่รบัน ้ำมนัทีค่ลงัต้นทำงไปจนถงึจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ต้องกำร เพื่อให้
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แน่ใจว่ำสนิคำ้มคีุณลกัษณะตำมทีลู่กคำ้ต้องกำร มปีรมิำณที่ครบถ้วน และน ำส่งถงึมอืลูกคำ้ตรงตำมเวลำทีก่ ำหนด เพื่อให้
ลกูคำ้เกดิควำมมัน่ใจและไวว้ำงใจในกำรสัง่ซื้อสนิคำ้กบับรษิทั อน่ึง บรษิทัอำจพจิำรณำจดัจำ้งผูค้วบคุมและตรวจสอบกำร
ขนส่งน ้ำมนัอสิระ (Inspector & Auditor) เพื่อด ำเนินกำรแทนผูค้วบคุมกำรจดัสง่ของบรษิทั ในกรณีทีล่กูคำ้รอ้งขอหรอืกรณี
ทีบ่รษิทัพจิำรณำแลว้เหน็สมควรใหจ้ดัจำ้งผูค้วบคุมและตรวจสอบกำรขนสง่น ้ำมนัอสิระ 

บรษิทัจดัสง่น ้ำมนัใหก้บัลกูคำ้ผ่ำน 2 ช่องทำง ไดแ้ก่ ทำงเรอืขนสง่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ ส ำหรบัลกูคำ้ทีจ่อดเรอือยู่กลำง
ทะเลหรอืเรอืทีเ่ทยีบท่ำอยู่ และทำงรถบรรทุกน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ส ำหรบัลูกคำ้ที่จอดเรอืเทยีบท่ำ และลูกคำ้ทีจ่ ำหน่ำยน ้ำมนั
ทำงบก ไดแ้ก่ โรงงำนอุตสำหกรรมและธุรกจิต่ำงๆ  

ทัง้นี้ ในกำรว่ำจำ้งผูใ้หบ้รกิำรขนส่งนัน้ บรษิทัไดท้ ำสญัญำจำ้งขนส่งกบัผูใ้หบ้รกิำรขนส่งทุกรำยทัง้ทำงทะเลและ
ทำงบก ซึ่งผูข้นส่งแต่ละรำยจะต้องมกีำรท ำประกนัภยัเพื่อคุ้มครองควำมเสีย่งทุกประเภท (All Risks) และหำกมกีำรสูญ
หำยของสนิคำ้ กำรปลอมปนหรือกำรเสื่อมคุณภำพของสนิคำ้ระหว่ำงกำรขนส่ง และหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ กบัสนิค้ำ 
รวมถึงบุคคลที่ 3 และสภำพแวดล้อม ผู้ให้บรกิำรขนส่งต้องเป็นผู้รบัผดิชอบค่ำเสยีหำยต่ำงๆ ที่เกดิขึ้น เพื่อเป็นกำรลด
ควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบับรษิทั นอกจำกน้ี ในสญัญำจำ้งขนส่งยงัมกีำรระบุค่ำขนสง่ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงต่ำงๆ ไวอ้ย่ำง
ชดัเจน จงึท ำใหบ้รษิทัสำมำรถบรหิำรตน้ทุนในกำรขนสง่ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ทีท่ำงบรษิทัว่ำจำ้ง
นัน้ มปีระวตัใินกำรจดัสง่สนิคำ้ทีด่ตีลอดกำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทีผ่่ำนมำ 

ทัง้นี้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลูกคำ้ บรษิทัมฝ่ีำยบรกิำรลกูคำ้ (Customer Service) คอยตดิต่อประสำนงำน
กบัลูกคำ้ตลอดเวลำภำยหลงัจำกทีลู่กค้ำได้ส่งค ำสัง่ซือ้เขำ้มำยงับรษิัทจนลูกคำ้ได้รบัสนิคำ้ทีส่ ัง่ซือ้ไว ้และในกรณีทีม่กีำร
จ ำหน่ำยน ้ำมนัระหว่ำงประเทศ (International) ใหก้บัเรอืในประเทศทีเ่ดนิทำงออกนอกประเทศหรอืเรอืต่ำงประเทศทีเ่ขำ้มำ
เตมิน ้ำมนัในประเทศก่อนจะเดนิทำงต่อไปยงัประเทศอื่นๆ บรษิทัจะต้องด ำเนินกำรเกีย่วกบัพธิกีำรศุลกำกรรวมถงึกำรแจง้
กำรส่งออกน ้ำมนั เพื่อขอคนืภำษมีูลค่ำเพิม่จำกกรมสรรพำกรในภำยหลงัจำกทีเ่รอืทีท่ ำกำรจดัสง่น ้ำมนัใหเ้ดนิทำงออกนอก
ประเทศแลว้  

4) กำรควบคมุคณุภำพสินค้ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น 

บรษิทัมมีำตรกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพสนิคำ้ทีร่ดักุม เพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บัสนิคำ้ตรงกบัคุณลกัษณะทีไ่ดก้ ำหนด
ไว ้โดยก่อนที่น ้ำมนัจะถูกบรรจุลงในถงัเกบ็น ้ำมนัของยำนพำหนะ เจำ้หน้ำที่ของผูผ้ลติหรอืผู้คำ้น ้ำมนัเชื้อเพลงิจะท ำกำร
ตรวจสอบคุณลกัษณะ และระดบัของน ้ำมนัเชือ้เพลงิร่วมกบั Inspector และเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบของผูข้นส่งทุกครัง้ จำกนัน้
จะท ำกำรปิดผนึกด้วยตรำตะกัว่ที่ฝำถัง รวมถึงวำล์วเปิดปิดตำมจุดต่ำงๆ ที่ก ำหนด โดยตรำตะกัว่นี้จะถูกท ำลำยโดย
เจำ้หน้ำทีข่องลกูคำ้ ณ ปลำยทำงเท่ำนัน้ ซึง่เมื่อท ำลำยตรำตะกัว่ออกแลว้ เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัสนิคำ้ของลูกคำ้ ร่วมกบัเจำ้หน้ำที่
ตรวจสอบของพำหนะทีข่นสง่และ Inspector จะท ำกำรตรวจสอบคุณลกัษณะและระดบัของน ้ำมนัเชือ้เพลงิในยำนพำหนะที่
ใชข้นส่ง หำกพบว่ำประเภทของน ้ำมนัทีส่่งมอบไม่ถูกต้อง หรอืมปีรมิำณไม่ครบถ้วนตำมค ำสัง่ซือ้ เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัสนิค้ำจะ
ด ำเนินกำรแจง้ Inspector และหำกสนิคำ้ทีจ่ดัสง่ไม่เป็นไปตำมค ำสัง่ซือ้ ลกูคำ้สำมำรถสง่คนืสนิคำ้ พรอ้มทัง้เรยีกเงนิชดเชย
ต่อบริษัทได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะสำมำรถเรยีกค่ำเสยีหำยนัน้คืนได้ทัง้จ ำนวนจำก Supplier หรือผู้ให้บริกำรขนส่ง 
แลว้แต่ผูใ้ดจะเป็นผูร้บัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดทีเ่กดิขึน้ ในกรณีทีป่รมิำณของสนิคำ้ไม่ครบถ้วน  Inspector ของบรษิทัจะ
ท ำกำรตรวจสอบหำสำเหตุของควำมคลำดเคลื่อนของปรมิำณของสนิคำ้ และด ำเนินกำรเจรจำกบัลูกคำ้ หรอืหำผูร้บัผดิชอบ
ในควำมผิดพลำดดงักล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีที่มีกำรจดัส่งสนิค้ำ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ที่มำกกว่ำจ ำนวนของ Inspector ของ
บรษิัทที่มอียู่ ทำงบรษิัทจะท ำกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของกำรจดัส่ง Inspector ให้กบัลูกค้ำ ตำมควำมส ำคญัจำกมำกไป
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น้อย ดงันี้ 1). มกีำรรอ้งขอจำกลูกคำ้หรอืผู้แทนกำรขำย 2). ลูกค้ำที่เคยมปัีญหำในกำรจดัส่ง 3). ลูกค้ำรำยใหม่ ที่ไม่เคย
จดัสง่ใหม้ำก่อน 4). ปรมิำณของสนิคำ้ทีจ่ดัสง่มปีรมิำณมำกกว่ำ 30,000 ลติร ขึน้ไป 

นอกจำกนี้ ในบำงกรณีทีล่กูคำ้รอ้งขอใหม้กีำรตดิตำมตรวจสอบกำรขนสง่ รวมไปถงึกำรควบคุมคุณภำพของสนิคำ้ 
หรอืในกรณีทีม่กีำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัในปรมิำณทีส่งูมำก บรษิทัจะว่ำจำ้งผูต้รวจสอบอสิระ (Surveyor) ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิำร
อสิระ ทีท่ ำหน้ำทีแ่ทนผูซ้ือ้และผูข้ำยในกำรตรวจสอบกำรจดัส่งสนิคำ้ใหถู้กต้องตำมปรมิำณและคุณลกัษณะทีต่กลงซือ้ขำย
กนั โดย Surveyor จะตรวจสอบตัง้แต่กระบวนกำรรบัน ้ำมนัจำกคลงัสนิคำ้ เดนิทำงร่วมไปกบัเรอืขนส่ง และตรวจสอบกำร
จดัส่งน ้ำมนัให้แก่ลูกคำ้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำปรมิำณและคุณลกัษณะของน ้ำมนัเชือ้เพลงิตรงตำมทีลู่กคำ้ต้องกำร ทัง้นี้ กำรจ้ำง 
Surveyor กระท ำเป็นครำวๆ เช่น กรณีทีลู่กคำ้รอ้งขอใหม้ ีSurveyor  กรณีทีม่กีำรสัง่ซือ้ปรมิำณสงูเพื่อป้องกนักำรสญูหำย  
กรณีสง่ใหล้กูคำ้รำยใหม่ หรอืลกูคำ้ทีเ่คยมปัีญหำในกำรจดัสง่ เป็นตน้ 

นอกจำกนัน้ เพื่อเพิม่ควำมเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคำ้ว่ำไดร้บัน ้ำมนัทีม่คีุณภำพปรำศจำกกำรปลอมปน บรษิทัไดม้กีำรสุม่
เกบ็ตวัอย่ำงน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีท่ ำกำรจดัส่งใหก้บัลกูคำ้ เพื่อท ำกำรตรวจสอบคุณสมบตัขิองน ้ำมนั ในกรณีทีล่กูคำ้มกีำรรอ้ง
ขอหรอืมกีำรทกัทว้งจำกลกูคำ้ในเรื่องของคุณภำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัท ำกำรจดัหำและจดัสง่ให ้โดยในกำรเกบ็ตวัอย่ำง
น ้ำมนัเชือ้เพลงินัน้ บรษิทัจะท ำกำรเกบ็รกัษำไว ้1 ชุด และจะใหลู้กคำ้และผูข้นส่งท ำกำรเกบ็รกัษำตวัอย่ำงไวอ้กีฝ่ำยละ 1 
ชุด เช่นกนั 

แผนภำพสรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยสงัเขป 

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ สำมำรถอธบิำยไดด้งันี้  

1. ผูผ้ลติและผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิจะท ำกำรสง่รำคำของผลติภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ ใหก้บับรษิทัทุกวนั  
2. ลกูคำ้แจง้ควำมตอ้งกำรในกำรสัง่ซือ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิ ทัง้ประเภทของสนิคำ้และปรมิำณน ้ำมนัเชือ้เพลิงในกำร

สัง่ซือ้ ใหบ้รษิทัทรำบ 
3. บรษิทัจะท ำกำรเสนอรำคำสนิคำ้ใหก้บัลูกค้ำ รวมถึงเงื่อนไขในกำรสัง่ซื้ออื่นๆ เช่น สถำนทีแ่ละเวลำในกำร

จดัส่ง เป็นต้น  ซึง่บรษิัทจะเสนอรำคำขำยให้กบัลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกรำคำต้นทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีไ่ดร้บั
จำกผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้น ้ำมนัเชื้อเพลงิทีเ่สนอรำคำของผลติภณัฑท์ีล่กูคำ้ตอ้งกำรทีต่ ่ำทีส่ดุ และต้นทุนต่ำงๆ ของ
บรกิำรตำมเงื่อนไขในกำรสัง่ซือ้ของลกูคำ้  
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4. ภำยหลงัจำกลกูคำ้รบัรำคำขำยแลว้และตกลงจะท ำกำรสัง่ซือ้ ลกูคำ้จะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซือ้สนิคำ้มำยงับรษิทั  
5. บรษิทัจะด ำเนินกำรส่งค ำสัง่ซือ้ไปยงัผูผ้ลิตหรอืผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่สนอรำคำต ่ำสดุทีใ่ชเ้ป็นรำคำอำ้งองิใน

กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยใหก้บัลกูคำ้ รวมถงึระบุเงื่อนไขในกำรจดัสง่ไปพรอ้มกบัค ำสัง่ซือ้  
6. กำรขนสง่น ้ำมนัเชือ้เพลงิใหก้บัลกูคำ้ 

6.1 ในกรณีที่ลูกคำ้รบัสนิค้ำเอง ลูกคำ้จะต้องแจ้งชื่อผูไ้ปรบัสนิค้ำและทะเบยีนยำนพำหนะทีจ่ะใชใ้นกำรรบั
สนิคำ้มำพรอ้มกบัค ำสัง่ซือ้สนิคำ้ เพื่อบรษิทัจะไดแ้จง้ใหค้ลงัสนิคำ้ทรำบ 

6.2 ในกรณีที่บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรขนส่งสนิคำ้ บรษิัทจะท ำกำรแจง้รำยละเอยีดกำรรบัสนิค้ำ ไดแ้ก่ 
ประเภทของสนิคำ้ ปรมิำณสนิคำ้ สถำนทีร่บั วนั เวลำ และสถำนทีจ่ดัสง่สนิคำ้ไปยงัผูข้นสง่ทีบ่รษิทัไดท้ ำ
สญัญำจำ้งไว ้เพื่อใหผู้ข้นสง่จดัหำยำนพำหนะทีจ่ะใชใ้นกำรขนสง่สนิคำ้ 

7. ในขัน้ตอนกำรจดัสง่นัน้ บรษิทัมกีำรจดัสง่ Inspector ซึง่เป็นตวัแทนจำกบรษิทั ขึน้ประจ ำกำรบนยำนพำหนะ
ที่จะใช้ในกำรขนส่งสนิค้ำ ตัง้แต่คลงัน ้ำมนัต้นทำง จนถึงจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก ำหนดไว้ และท ำกำร
ตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำลกูคำ้จะไดร้บัน ้ำมนัทีค่รบถว้น ถูกตอ้งและมคีุณภำพ 

8. ผูข้นส่งสนิค้ำไปยงัจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก ำหนด จำกนัน้ ลูกค้ำ เจำ้หน้ำที่ตรวจสอบของผู้ขนส่ง และ  
Inspector จะร่วมกนัตรวจรบัสนิคำ้ หำกสนิคำ้เป็นไปตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูคำ้ ลกูคำ้จะลงนำมในใบรบัสนิคำ้  

ส ำหรบัขัน้ตอนในกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัหล่อลื่นนัน้ จะมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัขัน้ตอนกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
ดงัทีแ่สดงไวข้ำ้งต้น หำกแต่จะไม่มกีำรรบัรำคำผลติภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่นเป็นรำยวนัดงัเช่นน ้ำมนัเชื้อเพลงิ เน่ืองจำกสนิคำ้มี
อยู่มำกมำยหลำยชนิดขึน้อยู่กบัวตุัประสงค์ในกำรใช้งำน ควำมต้องกำรและขนำดบรรจุของสนิค้ำที่ลูกค้ำสัง่ซื้อ อกีทัง้
น ้ำมนัหล่อลื่นยงัมรีำคำที่ค่อนข้ำงคงที่แตกต่ำงจำกน ้ำมนัเชื้อเพลงิที่จะมกีำรเปลี่ยนแปลงของรำคำอยู่เสมอ โดยในกำร
จดัส่งสนิค้ำนัน้ บรษิัทจะไม่มีกำรจดัส่ง Inspector ซึ่งเป็นตัวแทนจำกบรษิัทขึน้ประจ ำกำรบนยำนพำหนะที่จะใช้ในกำร
ขนส่งสนิคำ้ เนื่องจำกน ้ำมนัหล่อลื่นมกีำรบรรจุลงภำชนะปิดทีม่ขีนำดมำตรฐำนท ำใหส้ำมำรถตรวจสอบและตรวจรบัควำม
ครบถว้นของสนิคำ้ไดโ้ดยง่ำย จงึไม่จ ำเป็นตอ้งมกีำรจดัสง่ Inspector เพื่อตรวจสอบควำมครบถว้นและคุณภำพของสนิคำ้ 

5) กำรจดัหำและให้บริกำร Catering and Service & General Supply 

บริษัทจะท ำกำรจดัหำบริกำรในส่วนของธุรกิจ Catering and Service จำกบรษิัท หัสดิน เคทเทอร์ริง่ จ ำกัด 
(“หสัดนิ”) เนื่องจำกหสัดนิเป็นผูป้ระกอบกำรทีด่ ำเนินธุรกจิ Catering and Service และธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองมำตัง้แต่ปี 2551 
และมคีวำมพรอ้มในด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ เช่น  หอ้งเยน็ สถำนที่เกบ็สนิคำ้ ตู้ขนส่งชนิดหอ้ง
เยน็ ตู้ขนสง่ทัว่ไป รถขนส่ง รวมถงึตอ้งมบีุคลำกรทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรและมำตรฐำนของผูใ้ชบ้รกิำรและมี
ควำมช ำนำญเฉพำะทำงในกำรใหบ้รกิำรตลอด 24 ชัว่โมง โดยในกำรร่วมมอืทำงธุรกจิกบัหสัดนิ จะท ำใหบ้รษิทัสำมำรถเขำ้
ด ำเนินกำรธุรกจิบรกิำรดำ้น Catering and Service ไดท้นัท ีแม้บรษิัทจะไม่มปีระสบกำรณ์และควำมพรอ้มในกำรด ำเนิน
ธุรกจิดงักล่ำว อกีทัง้ บรษิทัยงัไม่มภีำระในกำรลงทุนในสถำนทีแ่ละอุปกรณ์ทีต่อ้งใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิอกีดว้ย  

โดยในส่วนของธุรกจิ Catering and Service บรษิทัไดล้งนำมในสญัญำรบัจ้ำงใหบ้รกิำร Catering and Service 
บนเรอืพกัอำศยั กบั บรษิทั นทลนิ ออฟชอร ์จ ำกดั ซึ่งเป็นผูร้บัสมัปทำนด ำเนินกำรเรอืพกัอำศยัรวมถงึบรกิำร Catering 
and Service บนเรอืพกัอำศยั จำก ปตท.สผ.ในขณะเดยีวกนั บรษิทัไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้ง หสัดนิ เพื่อใหด้ ำเนินกำรใหบ้รกิำร 
Catering and Service บนเรอืพักอำศยัทัง้หมด โดยทัง้สญัญำรบัจ้ำงและสญัญำว่ำจ้ำงจะมีระยะเวลำของสญัญำตำม
ระยะเวลำของสมัปทำนที ่นทลนิ ออฟชอร ์ได้รบั คอื 3 ปี ท ำให้ตลอดระยะเวลำสมัปทำนของ นทลนิ ออฟชอร ์หสัดนิจะ
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เป็นผู้ให้บรกิำร Catering and Service บนเรอืพกัอำศยั โดยมบีรษิัทเป็นผู้ว่ำจ้ำงทัง้นี้ บรษิัทได้มกีำรช ำระเงนิล่วงหน้ำ
ใหแ้ก่หสัดนิ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเท่ำกบัเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรใหบ้รกิำร Catering and Service ของ หสัดนิ รอบ 
1 เดอืนของกำรใหบ้รกิำร โดยหสัดนิจะท ำกำรแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึประมำณกำรจ ำนวนเงนิทุนหมุนเวยีนทีต่อ้งใชใ้น
กำรใหบ้รกิำร Catering and Service ของเดอืนถดัไป ภำยในวนัที ่30 ของทุกเดอืน ทัง้นี้ จ ำนวนเงนิทุนหมุนเวยีนต้องไม่
มำกกว่ำตน้ทุนต่อหน่วยตำมสญัญำทีต่กลงกนัคณูกบัประมำณกำรจ ำนวนผูใ้ชบ้รกิำร Catering and Service ในเดอืนนัน้ๆ  

นอกจำกนี้ ในขัน้ตอนกำรเตรยีมกำรยื่นเสนอรำคำประมูลสมัปทำนเรอืพักอำศยัพร้อมบรกิำร Catering and 
Service จำก ปตท.สผ.นัน้ บรษิทัไดม้กีำรว่ำจำ้งทีป่รกึษำจ ำนวน 2 รำยในกำรใหค้ ำปรกึษำ ศกึษำและจดัเตรยีมขอ้มลูเพื่อ
ใช้ประกอบในกำรเสนอรำคำประมูลเฉพำะในส่วนงำนใหบ้รกิำร Catering and Service เพื่อน ำขอ้มูลดงักล่ำวเสนอใหก้บั 
บรษิัท นทลนิ ออฟชอร ์จ ำกดั เพื่อประกอบกำรยื่นเสนอรำคำประมูลสมัปทำนเรอืพกัอำศยัพร้อมบรกิำร Catering and 
Service  

จำกกำรด ำเนินธุรกจิ Catering and Service ร่วมกบัหสัดนิมำตัง้แต่กลำงปี 2554 บรษิัทจงึมปีระสบกำรณ์และ
ควำมพรอ้มในกำรเป็นผู้ได้รบักำรอนุมตัิจำก ปตท.สผ. ส ำหรบักำรเป็นผู้ให้บรกิำรในธุรกจิ Catering and Service ตำม
พืน้ทีท่ีก่ ำหนด (Vendor List)ในปี 2556บรษิทัจงึไดเ้ขำ้ร่วมกำรประมลูเพื่อด ำเนินกำรใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Service 
ใหแ้ก่ ปตท.สผ.ทัง้ในแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซบนบก และ ในทะเล  จำกกำรประมูล บรษิัทไดร้บัสญัญำจำ้งให้บรกิำร
ดำ้น Catering and Service ในแหล่งน ้ำมนัสริกิติิ ์อ.ลำนกระบอื จ.ก ำแพงเพชร เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 
2556 และบรษิทัพรอ้มจะขยำยธุรกจิกำรใหบ้รกิำรCatering and Service ไปสูก่ลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยอื่นในอนำคต 

ส ำหรบัธุรกจิ General Supply นัน้ บรษิทัจะท ำกำรใหบ้รกิำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร จดัหำ
เสบยีง และบรกิำรอื่นๆทีไ่ดคุ้ณภำพตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ โดยจดัหำจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเภทต่ำงๆ (“ผูจ้ดั
จ ำหน่ำย”) ตำมทีล่กูคำ้มคีวำมตอ้งกำร โดยบรษิทัจะรบัค ำสัง่ซือ้จำกลกูคำ้ก่อนทีจ่ะสง่ค ำสัง่ซือ้ต่อไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำย เพื่อ
ด ำเนินกำรจดัเตรยีม จดัหำสนิคำ้และจดัสง่ใหก้บัลกูคำ้ยงัจุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ตอ้งกำรต่อไป 

6) กำรควบคมุคณุภำพในกำรให้บริกำร 

ในกำรควบคุมคุณภำพในกำรให้บรกิำรนัน้ หสัดินซึ่งเป็นผู้รบัจ้ำงให้บรกิำร Catering and Service และเป็นผู้
จดัเตรยีม/จดัหำอำหำร ท ำควำมสะอำด และซักรดี ได้จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Control) ด้วย
ขัน้ตอนตำมหลกักำรควบคุมคุณภำพสำกลและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดที ่ปตท.สผ.ตอ้งกำร และเน่ืองจำกเป็นผูป้ระกอบกำรที่
ด ำเนินกจิกำรอยู่ในธุรกจิบรกิำรด้วยบุคลำกรที่มคีวำมพรอ้มรวมถึงเครื่องมอืเครื่องจกัรต่ำงๆ  จงึท ำให้สำมำรถมัน่ใจใน
คุณภำพของกำรใหบ้รกิำรได ้อกีทัง้ ในสว่นของธุรกจิ Catering and Service  บรษิทัยงัมทีีป่รกึษำ ซึง่นอกเหนือจำกกำรให้
ค ำปรกึษำในขัน้ตอนกำรเตรยีมกำรยื่นเสนอรำคำประมูลเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สญัญำสมัปทำนแลว้ ยงัท ำหน้ำทีใ่หค้ ำปรกึษำและ
ประสำนงำนเพื่อตดิตำมกำรด ำเนินงำนของหสัดนิใหม้คีุณภำพตำมทีไ่ดต้กลงกนัไวก้บัผูว้่ำจำ้งดว้ย  

ส ำหรบัธุรกจิ General Supply บรษิทัจะท ำกำรสรรหำและคดัเลอืกผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเภทต่ำงๆ อนัเป็นที่
ตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย ทีม่สีนิคำ้ทีไ่ดคุ้ณภำพและมคีวำมพรอ้มส ำหรบักำรจดัเตรยีมและจดัหำสนิคำ้ เพื่อเป็นผูจ้ดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บับรษิทั 
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แผนภำพสรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิ Catering and Service โดยสงัเขป 

 
บริษัท นทลิน ออฟชอร์ จ ำกัด (“นทลิน ออฟชอร์”) ได้รบัสมัปทำนเรอืพักอำศัยพร้อมบริกำร Catering and 

Service จำก ปตท.สผ.จำกนัน้ นทลนิ ออฟชอร ์ได้ว่ำจ้ำงบรษิัทในกำรให้บรกิำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี 
(Catering and Service) ใหแ้ก่เรอืพกัอำศยัดงักล่ำว ในขณะเดียวกนั บรษิทัไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้งบรษิทั หสัดนิ แคทเทอริง่ 
จ ำกดั (“หสัดิน”) ในกำรว่ำจ้ำงให้บรกิำร Catering and Service บนเรอืพกัอำศยัดงักล่ำว โดยบรษิัทจะส ำรองเงินจ่ำย
ล่วงหน้ำเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน ในขณะทีห่สัดนิ จะเป็นผูล้งทุนในสนิทรพัยแ์ละบุคลำกรทีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำร  

ทัง้นี้ ก่อนที ่นทลนิ ออฟชอร ์จะเขำ้ประมูลเพื่อใหบ้รกิำร Catering and Service จำก ปตท.สผ. นทลนิ ออฟชอร ์
ไดม้กีำรตดิต่อบรษิัท เพื่อที่จะว่ำจำ้งบรษิัทต่อในกำรให้บรกิำรดงักล่ำว โดยบรษิัทในขณะนัน้ยงัไม่มปีระสบกำรณ์ในกำร
ใหบ้รกิำร Catering and Service มำก่อน จงึไดช้กัชวนหสัดนิทีม่ปีระสบกำรณ์ใหบ้รกิำร Catering and Service แก่แท่นขดุ
เจำะมำก่อนแลว้ รวมทัง้ตดิต่อทีป่รกึษำ 2 รำย ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิใหบ้รกิำร General Supply ต่ำงๆ ใหแ้ก่แท่นขดุเจำะ 
และเรอืบรวิำรแท่นขุดเจำะ จงึทรำบขอ้มูลเกีย่วกบัควำมต้องกำรและรำคำของบรกิำรต่ำงๆ ที่ผู้รบัสมัปทำนแท่นขุดเจำะ
ต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี ดงันัน้ บรษิัทจึงร่วมกับหัสดินและที่ปรกึษำอีก 2 รำย ดังกล่ำว ในกำรประเมินต้นทุนต่ำงๆ ในกำร
ใหบ้รกิำร ซึง่รวมถงึกำรลงทุนในสนิทรพัยต่์ำงๆ จ ำนวนบุคลำกร ทีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำร ตน้ทุนวตัถุดบิ และก ำไรทีแ่ต่ละฝ่ำย
ตอ้งกำร จำกนัน้ บรษิทัจงึส่งขอ้มูลต่ำงๆ ต่อใหแ้ก่ นทลนิ ออฟชอร ์เพื่อใชเ้ป็นโครงสรำ้งตน้ทุนในกำรก ำหนดรำคำประมูล
สมัปทำนกำรใหบ้รกิำร Catering and Service ต่อ ปตท.สผ. 

ปัจจุบนั บรษิัทได้รบักำรอนุมตัิจำก ปตท.สผ. ส ำหรบักำรเป็นผู้ให้บรกิำรในธุรกจิ Catering and Service ตำม
พืน้ทีท่ีก่ ำหนด (Vendor List) ดงันัน้ ในอนำคต หำกเป็นกำรประมูลสมัปทำนกำรใหบ้รกิำรเฉพำะ Catering and Service 
ใหก้บั ปตท.สผ. หรอืผูร้บัสมัปทำนแท่นขดุเจำะอื่นๆ อนัไดแ้ก่ กำรบรกิำร Catering and Service ใหก้บัทีพ่กัอำศยับนแท่น
ขุดเจำะทีต่ัง้อยู่บนบก หรอืที่พกัอำศยับนแท่นขุดเจำะที่ตัง้อยู่กลำงทะเล บรษิัทจะสำมำรถด ำเนินกำรเขำ้ร่วมประมูลดว้ย
ตวัเองได ้โดยบรษิทัยงัคงทีจ่ะด ำเนินงำนร่วมกบัหสัดนิต่อไป อย่ำงไรกต็ำม ส ำหรบักรณีสมัปทำนกำรใหบ้รกิำร Catering 
and Service ที่เป็นกำรประมูลร่วมกบักำรให้บรกิำรเรอืพกัอำศยัที่ นทลนิ ออฟชอร ์เขำ้ร่วมประมูลด้วย บรษิัทจะเป็นผู้
รบัจำ้งกำรใหบ้รกิำร Catering and Service ต่อจำกนทลนิ ออฟชอรอ์กีต่อหนึ่ง โดยนทลนิ ออฟชอร ์ใหค้ ำมัน่ว่ำจะว่ำจำ้งให้
บรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิำร Catering and Service หำก นทลนิ ออฟชอร ์ชนะกำรประมลูในสมัปทำนต่อไปในอนำคต 
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ทัง้นี้ ก่อนทีบ่รษิทัจะเขำ้ร่วมประมูลงำนให้บรกิำร Catering and Service บรษิทัและหสัดนิจะต้องประเมนิควำม
พรอ้มและมกีำรเตรยีมควำมพรอ้มทัง้ในสว่นของสนิทรพัย ์และบุคลำกรทีต่อ้งใชใ้นกำรใหบ้รกิำร เพื่อใหส้ำมำรถรองรบักำร
ใหบ้รกิำร ซึง่โดยปกตบิรษิทัและหสัดนิจะมเีวลำเตรยีมควำมพรอ้มพอสมควรก่อนลงนำมในสญัญำจำ้งงำนหนึ่งๆ 

แผนภำพสรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิ General Supply โดยสงัเขป 

 
ลกัษณะและขัน้ตอนในกำรด ำเนินธุรกจิ General Supply มคีวำมคล้ำยคลงึกบัธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

โดยเริ่มจำกลูกค้ำแจ้งควำมต้องกำรสนิค้ำมำยังบริษัท จำกนัน้บรษิัทจะจดัหำผู้จดัจ ำหน่ำยตำมประเภทสนิค้ำที่ลูกค้ำ
ตอ้งกำร และท ำกำรสอบรำคำไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บักำรคดัเลอืกจำกบรษิทัแลว้ว่ำ มสีนิคำ้ทีคุ่ณภำพและมคีวำมพรอ้ม
ในกำรจดัหำและจดัจ ำหน่ำย เมื่อไดร้บัรำคำเสนอขำยจำกทำงผูจ้ดัจ ำหน่ำยแลว้ จะท ำกำรเสนอรำคำไปยงัลกูคำ้ หำกลูกคำ้
มคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะสัง่ซือ้สนิคำ้กบัทำงบรษิทั ลกูคำ้จะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซือ้สนิคำ้เขำ้มำยงับรษิทั ซึง่บรษิทัจะท ำกำรส่งค ำสัง่
ซือ้ไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยในทนัท ีเมื่อผูจ้ดัจ ำหน่ำยท ำกำรจดัเตรยีมและจดัหำสินคำ้ตำมควำมต้องกำรของลกูคำ้เรยีบรอ้ยแลว้ 
บรษิทัจะด ำเนินกำรใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยท ำกำรจดัสง่ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ตอ้งกำรโดยตรง 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกด ำเนินธรุกิจ 

บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรดแูลสิง่แวดลอ้ม โดยกำรจดัสง่น ้ำมนัเชือ้เพลงิไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ก ำหนด
นัน้ บรษิทัจะจดัจำ้งผูข้นส่งทีม่ยีำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งและเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆ บนยำนพำหนะทีไ่ดม้ำตรฐำน 
ซึง่ไม่ก่อใหเ้กดิกำรรัว่ไหลของน ้ำมนัเชือ้เพลงิระหว่ำงกำรรบัน ้ำมนั ณ จุดรบัน ้ำมนัเชือ้เพลงิต้นทำง ระหว่ำงเสน้ทำงขนส่ง 
และระหว่ำงกำรส่งน ้ำมนัเชื้อเพลงิให้กบัลูกคำ้ อกีทัง้บรษิัทได้มกีำรก ำหนดให้ผู้ขนส่งมมีำตรกำรป้องกนัสภำวะแวดล้อม 
และจดัเตรยีมอุปกรณ์และเคมภีณัฑส์ ำหรบัท ำลำยครำบน ้ำมนัเชือ้เพลงิใหพ้รอ้มบนยำนพำหนะทีใ่ชข้นสง่ โดยในกรณีทีเ่กดิ
เหตุสดุวสิยัทีเ่กดิกำรรัว่ไหลของน ้ำมนัเชือ้เพลงิออกสูส่ภำพแวดลอ้ม ผูข้นสง่จะเป็นผูร้บัผดิชอบต่อมลภำวะและค่ำใชจ้่ำยใน
กำรแก้ไขหรอืชดเชยมลภำวะนัน้ๆ  นอกจำกนี้ บริษัทมีควำมพยำยำมเป็นอย่ำงยิ่งในกำรควบคุมยำนพำหนะ รวมถึง
เครื่องมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆ บนยำนพำหนะของผู้ขนส่งให้ได้มำตรฐำนเพื่อไม่ใหเ้กดิกำรรัว่ไหลของน ้ำมนัเชื้อ เพลงิออกสู่
สภำวะแวดลอ้มได ้

2.4 งำนท่ียงัไมส่่งมอบ 

– ไม่ม ี– 
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3. ปัจจยัควำมเส่ียง  

(1) ควำมเส่ียงจำกปัจจยัมหภำค 

ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนั 

ราคาน ้ามนัมคีวามผนัผวนไปตามปัจจยัต่างๆ ซึง่เป็นปัจจยัทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัท ในกรณีทีร่าคา
น ้ามนัเชือ้เพลงิมกีารปรบัตวัสงูขึน้ บรษิทัต้องใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิมากขึน้ จงึอาจส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งเพิม่
ภาระหนี้สนิระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิเพื่อน ามาสนับสนุนสภาพคล่องของบรษิัททัง้นี้ บรษิัทมวีงเงนิสนิเชื่อระยะสัน้เพื่อ
การคา้จากสถาบนัการเงนิตามสญัญาเงนิกูย้มืในวงเงนิซึง่สงูกว่าความตอ้งการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 

และภายหลงัจากการเขา้เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ บรษิัทได้รบัการสนับสนุนด้าน
สนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิต่างๆ เพื่อมาเสรมิสภาพคล่องของบรษิัท ทัง้นี้ความผันผวนของราคาน ้ามนั ไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมนียัส าคญัต่อบรษิทั  เนื่องจากราคาทีข่ายใหแ้ก่ลกูคา้ ก าหนดจากการบวกก าไรสว่นเพิม่จากราคาตน้ทุน (Cost Plus 
Pricing Method) อกีทัง้บรษิทัไม่มกีารเกบ็ส ารองน ้ามนั จงึไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั นอกจากนี้ 
ลูกคา้ของบรษิัทส่วนใหญ่เป็นเรอืเดนิทะเลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการในธุรกจิ
ต่างๆ ซึง่มคีวามจ าเป็นต้องใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิในการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง บรษิัทจงึเชื่อมัน่ว่าความผนัผวนของราคา
น ้ามนัจงึไม่ไดส้ง่ผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิของกลุ่มลกูคา้ของบรษิทั 

 
ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ย 

บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัตวัสงูขึน้ ซึง่มผีลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงนิฐานะทางการเงนิและผล
การด าเนินงานของบรษิทั โดยบรษิัทมแีหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนในรูปหนี้สนิระยะสัน้ ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั (Floating Rate) 
โดยอา้งองิจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้บกิเกนิบญัชสี าหรบัลูกคา้รายใหญ่ชัน้ด ี(Minimum Overdraft Rate หรอื MOR) และ อตัรา
ดอกเบี้ยเงนิกู้แบบมีระยะเวลาส าหรบัลูกค้ารายใหญ่ชัน้ด ี(Minimum Loan Rate หรอื MLR) บรษิัทมีการก าหนดอตัราก าไร
ขัน้ต้นในการจ าหน่ายสนิคา้ ซึง่อา้งองิจากต้นทุนทางการเงนิของบรษิทั ดงันัน้ ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จงึถูกชดเชยดว้ยก าไรขัน้ต้น
จากการขายสนิคา้ ท าใหบ้รษิทัไม่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

บรษิัทมีต้นทุนการสัง่ซื้อน ้ามนัจากผู้ผลติหรอืผู้ค้าน ้ามนัในต่างประเทศและต้นทุนการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอสิระ 
(Surveyor) ที่เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศซึ่งบริษัทมีการบรหิารความเสี่ยงโดยท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract) กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแลว้ทัง้จ านวน เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่นทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัในขณะเดยีวกนั บรษิทัมกีารรบัรูร้ายไดจ้ากการขายน ้ามนัทีเ่ป็น
สกุลเงนิตราต่างประเทศ จากการจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารขนส่งน ้ามนัให้แก่เรอืที่มกีารแจง้การเดนิทางออกนอกประเทศ
หรอืเรอืเดนิทะเลทีม่สีญัชาตต่ิางประเทศ  ทัง้นี้ บรษิทัไดท้ าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชย์
ในประเทศทัง้จ านวนเช่นเดยีวกนั  
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(2) ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธรุกิจและกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

ควำมเส่ียงจำกกำรเรียกเกบ็เงินจำกลูกค้ำหรอืได้รบัช ำระหน้ีล่ำช้ำ 

บรษิทัมนีโยบายการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นโดยการให้เครดติแก่ลูกค้า ซึ่งบรษิัทอาจมคีวาม
เสีย่งจากการผดินัดช าระค่าสนิค้าและบรกิารจากลูกค้าหรอืได้รบัช าระหนี้ล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลา ทั ้งนี้ บรษิัทมีการ
จดัตัง้คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อ (Credit Committee) ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและบญัช ี
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ เพื่อพจิารณาการอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อและระยะเวลาการใหส้นิเชื่อของลูกคา้
ทีเ่ปิดบญัชใีหม่ การทบทวนวงเงนิสนิเชื่อและระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ นอกจากนี้ คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อยงัดูแลดา้น
การเร่งรดัตดิตามลกูหนี้ทีค่า้งช าระ ตลอดจนการตดัสนิใจด าเนินกระบวนการตามกฎหมายฟ้องรอ้งเมื่อลกูคา้ผดินดัช าระหนี้
ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดอกีทัง้คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อก าหนดใหม้กีารพจิารณารายงานลูกหนี้คงคา้ง (Aging Report) ใน
ทุกเดือน เพื่อติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายอย่างใกล้ชิด หากพบว่าลูกหนี้รายใดมีการค้างช าระหนี้เกนิกว่า
ก าหนด คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อจะเร่งใหด้ าเนินการตดิตามหนี้จากลูกหนี้ทีค่า้งช าระ และรายงานความคบืหน้าในการ
ตดิตามหนี้ใหแ้ก่คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อทราบ รวมทัง้ก าหนดแนวทางในการแก้ไขหนี้ที่ค้างช าระ อาทเิช่น เจรจาให้
ลกูหนี้ทีค่า้งช าระผ่อนช าระหนี้คงคา้ง หรอืขอหลกัประกนัเพิม่เตมิ เป็นตน้ 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงบริษทัแม ่

1) กำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร 
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บรษิัท นทลิน จ ากัดซึ่งถือหุ้นในบรษิัทร้อยละ 47.22  โดยในปี 2554 - ปี 2556 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารใหก้บักลุ่มนทลนิจ านวน 276.11 ลา้นบาท 409.39 ลา้นบาท และ 420.31ลา้น
บาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็น รอ้ยละ 10.90 รอ้ยละ 15.22 และรอ้ยละ 14.55ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารทัง้หมด 
ตามล าดบั ทัง้นี้ บรษิัทมนีโยบายในการก าหนดราคาขายสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มนทลนิเช่นเดยีวกบัการขายสนิคา้ให้แก่
ลกูคา้ทัว่ไปอย่างไรกต็ามบรษิทัมแีนวทางทีจ่ะลดการพึง่พงิรายไดจ้ากการขายใหแ้ก่กลุ่มนทลนิโดยมแีผนทีจ่ะเพิ่มปรมิาณ
การขายใหแ้ก่ลูกคา้ทีเ่ป็นเรอืเดนิทะเลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เรอืเดนิทะเลที่ไม่ใช่สญัชาตไิทยหรอืเรอืล าเลยีงวสัดุ
อุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภคของแท่นขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซต่างๆ รวมถงึการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกค้า
เดมิอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ บรษิทัยงัไดแ้สวงหาโอกาสทีจ่ะเพิม่จ านวนลกูคา้รายใหญ่เพื่อเพิม่รายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษิทั
อย่างต่อเนื่องเช่นกนั 

2) กำรขนส่งน ้ำมนัไปยงัต่ำงประเทศ 
บริษัทมีการจัดจ้างเรือบรรทุกน ้ามันของกลุ่มนทลินในการขนส่งน ้ามันที่จ ัดหาจากต่างประเทศเพื่อไปส่งยัง

จุดหมายปลายทางทีต่่างประเทศเนื่องจากมขีนาดทีเ่หมาะสมต่อการขนสง่ในลกัษณะการสัง่ซือ้น ้ามนัคราวละมากๆและเป็น
เสน้ทางระหว่างประเทศ โดยในปี 2555 และปี 2556 บรษิทัมกีารจดัจา้งเรอืขนส่งน ้ามนัขนาดใหญ่ของกลุ่มนทลนิมมีูลค่า
เท่ากบั 12.11 ล้านบาทและ 14.61 ล้านบาทตามล าดบั โดยยอดจ าหน่ายน ้ามนัที่ต้องใช้เรอืขนส่งขนาดใหญ่ของกลุ่มนท
ลินคิดเป็น ร้อยละ20.43 และ ร้อยละ 21.74 ของยอดจ าหน่ายน ้ามันทัง้หมดตามล าดบั อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการ
เปรยีบเทยีบค่าขนสง่คุณภาพและความน่าเชื่อถอืของผูข้นสง่ก่อนการจดัจา้งเสมอหากผูข้นสง่ทีเ่ป็นบุคคลภายนอกสามารถ
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ให้บรกิารในคุณภาพทีใ่กลเ้คยีงกบัเรอืในกลุ่มนทลนิในราคาทีส่มเหตุสมผลไดบ้รษิัทสามารถจดัจา้งผู้ขนส่งรายอื่นส าหรบั
การขนสง่น ้ามนัในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ไดเ้ช่นกนั 

ควำมเส่ียงในเรือ่งกำรแข่งขนัและกำรเข้ำมำท ำธรุกิจได้ง่ำยของผูป้ระกอบกำรรำยใหม ่

ธุรกิจการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงส าหรบัเรือเดินทะเลมีผู้ประกอบการหลายราย จึงท าให้เกิดการแข่งขนัสูง
โดยเฉพาะการแข่งขนัด้านราคา นอกจากนี้ การท าธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัส าหรบัเรอืเดนิทะเลไม่จ าเป็นต้องใชเ้งนิลงทุนใน
สนิทรพัย์ถาวรสูง ท าให้การเข้ามาด าเนินธุรกิจสามารถท าได้ง่าย ซึ่งปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจการจดัหาน ้ามัน
เชื้อเพลงิเรอื ได้แก่ พนักงานขายซึง่มฐีานลูกคา้และความสมัพนัธอ์นัดกีบับรษิัทผู้ผลติน ้ามนั บรษิัทจงึให้ความส าคญักบั
บุคลากรของบรษิัท ซึ่งถือเป็นทรพัยากรที่ส าคญัในการด าเนินธุรกจิ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมกีารฝึกอบรม
อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้  บรษิทัและกลุ่มนทลนิอยู่ในธุรกจิรบัขนส่งน ้ามนัทางเรอืและจ าหน่ายน ้ามนัส าหรบัเรอืเดนิทะเล
มานาน ท าให้มปีระสบการณ์ และความช านาญในธุรกจิ ประกอบกบัมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้ผลติน ้ามนัและผูท้ี่ประกอบ
ธุรกจิเดยีวกนัรายอื่นๆ ท าใหบ้รษิทัมกีารสัง่ซือ้น ้ามนัในปรมิาณมากเพยีงพอทีจ่ะท าใหบ้รษิทัสามารถซือ้น ้ามนัจากผูผ้ลติได้
ในราคาทีส่ามารถแข่งขนัไดอ้กีทัง้การทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจินี้มาเป็นเวลานาน ดว้ยการรกัษาคุณภาพในการขายสนิคา้และ
ใหบ้รกิารไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของน ้ามนัทีไ่ดม้าตรฐานของกรมธุรกจิพลงังาน และการใหบ้รกิารทีอ่ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ลกูคา้ ท าใหบ้รษิทัเป็นทีน่่าเชื่อถอืกบัลกูคา้ทีซ่ือ้สนิคา้จากบรษิทั 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพำผูจ้  ำหน่ำยน ้ำมนั (Supplier) รำยใหญ่ 

บรษิทัจะสัง่ซือ้น ้ามนัจากผูผ้ลติน ้ามนัและผูค้า้น ้ามนัทีม่อียู่หลายรายในตลาดโดยราคาสนิคา้ของผูผ้ลติแต่ละราย
จะมรีาคาใกลเ้คยีงกนัโดยอา้งองิกบัราคาตลาดทัง้นี้ บรษิทัสัง่ซือ้น ้ามนัจากบรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) ซึง่เป็น
บรษิัทที่ด าเนินธุรกิจปิโตรเลยีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นปริมาณที่สูงกว่าผู้ผลติรายอื่นโดยในปี 2554 – ปี 2556 
บรษิัทมมีูลค่าการสัง่ซือ้น ้ามนัจากปตท.คดิเป็นรอ้ยละ 44.05 รอ้ยละ 38.48 และรอ้ยละ 46.24 ของมูลค่าการสัง่ซื้อน ้ามนั
ทัง้หมดตามล าดบั ซึ่งการสัง่ซื้อจากปตท.ในปรมิาณที่มากจะช่วยให้บรษิัทซื้อน ้ามนัไดใ้นราคาที่แข่งขนัไดแ้ละจะช่วยให้
บรษิทัมคีวามมัน่ใจว่า บรษิทัจะไดร้บัการจดัสรรน ้ามนัจากปตท.หากอยู่ในสถานการณ์ทีม่ปีรมิาณน ้ามนัไม่เพยีงพอ 

อย่างไรกต็าม บรษิัทมกีารกระจายการสัง่ซื้อน ้ามนัจากผู้ผลติน ้ามนัและผู้ค้าน ้ามนัรายอื่นๆ โดยก่อนการสัง่ซื้อ
น ้ามนัแต่ละครัง้ พนกังานขายจะเปรยีบเทยีบราคาขายน ้ามนัรายวนัจากผูผ้ลติน ้ามนัและผูค้า้น ้ามนัอย่างน้อย 2 ราย บรษิทั
จะสัง่ซือ้น ้ามนัโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ อาท ิลกัษณะของสนิคา้ ราคา และระยะทางการขนสง่สนิคา้ไปยงัจุดหมายปลายทาง
ทีไ่ดต้กลงไวก้บัลกูคา้ของบรษิทั เป็นตน้ 

ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำว่ำจำ้งผูป้ระกอบกำรขนส่งน้อยรำยในกำรขนส่งน ้ำมนัในแต่ละช่องทำง 

เน่ืองจากมกีฎหมายก าหนดใหเ้รอืขนส่งน ้ามนัเตาทีข่นาดใหญ่กว่า 500 ตนัต้องเป็นเรอืถงั 2 ชัน้  (Double Hall) 
ซึง่ผูป้ระกอบการขนสง่ยงัมเีรอืประเภททีก่ าหนดจ านวนน้อยราย ไม่เพยีงพอกบัความต้องการของตลาด อย่างไรกด็ ีบรษิทั
ฯไดพ้ยายามจดัหาเรอืขนสง่จากผูป้ระกอบการขนส่งรายอื่นเพิม่จากทีม่อียู่เดมิ เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว  ส าหรบัการ
จ าหน่ายน ้ามนัโดยใหบ้รกิารขนสง่ทางบก บรษิทัจะเลอืกใช้บรกิารขนสง่ของผูผ้ลติและผูค้า้น ้ามนัหรอืว่าจา้งผูข้นสง่อสิระที่
ท าสญัญาขนสง่กบับรษิทัใหเ้ป็นผูข้นสง่สนิคา้ให ้โดยบรษิทัท าสญัญาจา้งเหมาขนสง่ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมทางบกกบัผูข้นสง่
จ านวน 4 ราย (“ผู้ขนส่งทางบก”) ซึ่งดูแลพืน้ทีจ่ดัส่งที่แตกต่างกนั โดยในสญัญาได้ระบุถึงขอบเขตความรบัผดิชอบต่างๆ 
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ของผู้ขนส่งทางบก ท าให้บรษิัทมัน่ใจว่าลูกค้าจะได้รบัการบรกิารโดยปราศจากขอ้ผดิพลาด นอกจากนี้  บรษิัทสามารถ
สัง่ซือ้น ้ามนัจากผูผ้ลติน ้ามนัทีเ่สนอบรกิารขนสง่ควบคู่กนัไปดว้ย ซึง่การขนส่งดงักล่าวจะรวมประกนัภยัเพื่อคุม้ครองความ
เสี่ยงภัยทุกชนิดเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม บรษิัทสามารถว่าจ้างผู้ประกอบการรบัจ้างขนส่งน ้ามนัรายอื่นเป็นคราวๆ 
เน่ืองจากผูป้ระกอบธุรกจิประเภทนี้มอียู่เป็นจ านวนมาก 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผูร้บัเหมำช่วงในธรุกิจบริกำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรีดของ

พนักงำนประจ ำแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและกำ๊ซทัง้ในทะเลและบนบก (Catering and Housekeeping Service) 

จากการทีบ่รษิทัไดด้ าเนินธุรกจิจดัหาบรกิารดา้นอาหาร ท าความสะอาด และซกัรดีของพนักงานประจ าแหล่งขุด
เจาะน ้ามนัและก๊าซทัง้ในทะเลและบนบกนัน้ และบรษิทัได้ว่าจา้งใหบ้รษิัท หสัดนิ แคทเทอริง่ จ ากดั (“หสัดนิ”) ซึง่เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการใหธุ้รกจิดงักล่าว มาเป็นเวลานาน เป็นผูใ้หบ้รกิารดงักล่าวแก่บรษิทัผูว้่าจา้งอกีต่อหนึ่ง บรษิทัจงึอาจมี
ความเสีย่งว่าหากในอนาคตหสัดนิไม่สามารถใหบ้รกิารดงักล่าวได ้หรอืหสัดนิไม่ร่วมกบับรษิทัในการทีบ่รษิทัจะขยายการ
ด าเนินธุรกจิ Catering and Service เพิม่เตมิต่อไปในอนาคต บรษิทักจ็ะไม่สามารถด าเนินการไดเ้อง 

อย่างไรกต็าม บรษิทัและหสัดนิมคีวามสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนัมายาวนาน และถอืเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ โดยบรษิัท
เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการจ่ายเงนิล่วงหน้าเพื่อให้หัสดินใช้หมุนเวียนในการด าเนินการผลิตอาหารและบริการเพื่อ
ใหบ้รกิารต่อผูว้่าจา้งโดยตรง บรษิทัจงึเชื่อว่าหสัดนิน่าจะร่วมกบับรษิทัในการด าเนินธุรกจิ Catering and Service ต่อไปใน
อนาคต 

ควำมเส่ียงจำกผลกระทบจำกกำรถกูจดัอยูใ่นกลุ่มบริษทัผูค้้ำน ้ำมนัตำมมำตรำ 7 

ปัจจุบนับรษิัทจดทะเบยีนอยู่ในกลุ่มบรษิัทผู้ค้าน ้ามนัตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตักิารค้าน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
พ.ศ.2543 ซึง่เป็นผูค้า้น ้ามนัทีม่ปีรมิาณการคา้แต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดปีละไม่ถงึ 100,000 เมตรกิตนั (ประมาณ 120
ลา้นลติร) แต่เป็นผูค้า้ทีม่ปีรมิาณการคา้แต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดเกนิปีละ 30,000 เมตรกิตนั (ประมาณ 36 ลา้นลติร)
โดยปรมิาณการคา้ดงักล่าวจะไม่นบัรวมปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีจ่ดัหาจากต่างประเทศใหก้บัลกูคา้เพื่อใชใ้นต่างประเทศ 
(External) ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บรษิัทมยีอดจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นในประเทศรวมกนัทุก
ชนิดจ านวน 78.28 ลา้นลติร 63.35 ลา้นลติร และ 75.62 ลา้นลติร (ไม่รวมปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีจ่ดัหาจากภายนอก
ประเทศใหก้บัลกูคา้เพื่อใชภ้ายนอกประเทศ(External)) อย่างไรกต็าม หากในอนาคตบรษิทัมกีารขยายปรมิาณการคา้น ้ามนั
เกนิกว่า 120 ลา้นลติร  (ซึง่จากยอดจ าหน่ายน ้ามนัในปัจจุบนับรษิทัยงัสามารถขยายการจ าหน่ายน ้ามนัไดอ้กีประมาณรอ้ย
ละ 30) บรษิัทจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน ้ามนัตามมาตรา 7 ซึ่งจะต้องส ารองน ้ามนัเชื้อเพลงิไว้ ในอตัราร้อยละ 6 ของ
ปรมิาณการคา้น ้ามนัเชือ้เพลงิประจ าปีซึง่จะไม่รวมจ านวนทีจ่ าหน่ายนอกประเทศซึง่จดัซือ้ในต่างประเทศโดยในการส ารอง
น ้ามนัเชือ้เพลงินี้บรษิทัจะต้องมกีารลงทุนในการจดัหาสถานทีเ่พื่อจดัเกบ็ส ารองน ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืว่าจา้งใหบุ้คคลอื่นเกบ็
ส ารองน ้ามนัเชือ้เพลงิแทนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อกระแสเงนิสดและผลประกอบการของบรษิทัโดยเงนิทุนหมุนเวยีนทีบ่รษิทั
จะตอ้งใชเ้พิม่ขึน้จากปรมิาณน ้ามนัทีต่้องกนัส ารองประมาณ 185.11 ลา้นบาท (ค านวณจากปรมิาณการส ารองน ้ามนัทีอ่ตัรา
ร้อยละ 6 ของปรมิาณการค้าน ้ามนัที่ 120 ล้านลติรต่อปีโดยใช้ราคาน ้ามนัเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่บรษิัทจ าหน่าย  (ไม่รวมการ
จ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิทีจ่ดัหาจากภายนอกประเทศใหก้บัลูกคา้เพื่อใชภ้ายนอกประเทศ(External)) ในปี 2556 ที ่25.71 
บาทต่อลติรและไม่รวมค่าเช่าสถานทีใ่นการเกบ็ส ารองน ้ามนั)  อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มนีโยบายในการขยายการจ าหน่าย
น ้ามนัให้แก่กลุ่มลูกค้าที่รบัน ้ามนัจากผูผ้ลติในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นต่างประเทศ (External) ซึ่งปรมิาณการขายน ้ามนัใน
ลกูคา้กลุ่มนี้จะไม่ถูกนบัรวมเป็นปรมิาณการคา้น ้ามนัตามมาตรา 10 
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(3) ควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรอืกำรลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์

ควำมเส่ียงจำกกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงถือหุ้นมำกกว่ำรอ้ยละ 50 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  บรษิัท นทลนิ จ ากดั และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบรษิัทรวมทัง้สิน้ร้อยละ 
58.33 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั โดยบรษิทั นทลนิ จ ากดั และบุคคลตามมาตรา 258 ยงัคงเป็นผู้
ถอืหุน้เกนิกึง่หนึ่งในบรษิทั ซึง่จะท าใหบ้รษิทั นทลนิ จ ากดั มอี านาจควบคุมในการตดัสนิใจของบรษิทัส าหรบักรณีทีต่้องใช้
เกณฑเ์สยีงขา้งมากในการลงคะแนน เวน้แต่เรื่องทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหต้้องไดร้บัมตไิม่ต ่ากว่า 3 ใน 
4 ของที่ประชุมผู้ถอืหุน้ เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การขายหรอืโอนกจิการบางส่วนหรอืทัง้หมด  ดงันัน้ ผูถ้ือหุน้รายอื่น
ของบรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการทีไ่ม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอใหท้ี่
ประชุมพจิารณา 

อย่างไรกต็าม บรษิทัได้มกีารจดัโครงสรา้งการบรหิารจดัการโดยบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ และไดม้กีาร
ก าหนดขอบเขตในการด าเนินงาน การมอบอ านาจให้แก่กรรมการและผู้บรหิารอย่างชดัเจน เพื่อให้การด าเนินธุรกจิของ
บรษิัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ทัง้นี้ บรษิัทมีกรรมการที่ไม่ใช่ตวัแทนจากบรษิัท นทลนิ จ ากดั จ านวน 4 คน จากกรรมการ
ทัง้หมด 7 คน  นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดม้กีารแต่งตัง้บุคคลภายนอกเป็นกรรมการอสิระจ านวน 3 คน เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบ
และถ่วงดุลการตัดสินใจของคณะกรรมการ อีกทัง้บริษัทได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารอย่างชดัเจน และหากบรษิทัมคีวามจ าเป็นในการท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ บรษิทัจะปฏบิตัติามขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั โดย
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณารายการดงักล่าว  
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นของบริษทั 

ลูกหน้ีกำรค้ำ  

สนิทรพัย์หลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกจิบรษิัท คือ ลูกหนี้การค้า โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 รายละเอยีด
ลกูหนี้การคา้สามารถสรุปไดด้งันี้   

รำยกำร มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (ล้ำนบำท) 

ลกูหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 92.87 

ลกูหนี้การคา้ – กจิการอื่น  288.90 

หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (15.77) 

รวม  366.00 

 

นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  

บรษิทัก าหนดนโยบายในการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู โดยพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเตม็มลูค่า
ส าหรบัลกูหนี้ทีค่า้งช าระมากกวา่ 180 วนั นอกจากนี้ บรษิทัจะพจิารณาความเพยีงพอของคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูเป็นการ
เฉพาะเจาะจงส าหรบัลกูหนี้แต่ละราย โดยพจิารณาจากฐานะการเงนิ ประวตักิารช าระเงนิในอดตี ปรมิาณหนี้คงคา้งเทยีบ
กบัความสามารถในการช าระหนี้ของลกูหนี้ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

อย่างไรกต็าม ลกูหนี้รายทีเ่คยมปีระวตักิารช าระไม่ด ี คา้งช าระหนี้เป็นเวลานาน หรอืมปัีญหาเรื่องฐานะการเงนิ 
บรษิทัจะควบคมุดแูลลกูหนี้รายดงักล่าวเป็นพเิศษ และจะพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเป็นการเฉพาะเป็นรายๆ ไป 
โดยจะก าหนดนโยบายตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูทีเ่ขม้งวดมากขึน้ เช่น หากคา้งช าระเกนิกว่า 90 วนั บรษิทัจะตัง้ค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสญูเตม็จ านวน เป็นตน้ ในกรณีทีล่กูหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ไดต้ามแผนการช าระหนี้ และมกีารอนุมตัใิหด้ าเนินคดี
ตามกฎหมาย ก่อนทีล่กูหนี้จะคา้งช าระเกนิกว่า 180 วนั บรษิทัจะตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเตม็จ านวน  

ส าหรบัลกูหนี้คา้งช าระทีเ่จรจาขอท าแผนการช าระหนี้กบับรษิทั บรษิทัจะพจิารณาความเป็นไปไดข้องแผนการ
ช าระคนื และความสามารถในการช าระหนี้คนืใหแ้ก่บรษิทั หากลกูหนี้สามารถช าระคนืหนี้ไดต้ามแผนการช าระหนี้ บรษิทัจะ
ไม่ตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู แต่หากลกูหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ไดต้ามแผนการช าระหนี้  ใหผู้จ้ดัการฝ่ายการเงนิและบญัชี
เสนอเรื่องใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิาร เพื่อพจิารณาอนุมตักิารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู และก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการกบัลกูหนี้รายดงักล่าวต่อไป 

หลกัเกณฑก์ำรตดัหน้ีสูญ  

บรษิัทจะด าเนินการตดิตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้จนถึงที่สุดตามขัน้ตอนการติดตามหนี้ทีก่ าหนดไวใ้นนโยบาย
การบรหิารสนิเชื่อ จากนัน้คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อเป็นผู้พจิารณาการตดัหนี้สูญก่อนส่งให้คณะกรรมการบรหิารเป็น
ผูอ้นุมตัิการตดัหนี้สูญ ในกรณีที่มกีารตดัหนี้สญูทีม่มีูลหนี้มากกว่า 500,000 บาท จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบรษิัท
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ทราบในทุกไตรมาส ทัง้นี้ บรษิัทก าหนดหลกัเกณฑ์การตดัหนี้สูญตามลกัษณะหนี้ที่อ้างองิตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 186 
(พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการจ าหน่ายหนี้สญูออกจากบญัชลีกูหนี้ และทีแ่กไ้ขไวเ้พิม่เตมิ 

อปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมอีุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ซึง่มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

รำยกำร มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (ล้ำนบำท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภำระผกูพนั 

1) สว่นปรบัปรุงอาคารเช่า  2.18 เจา้ของ ไม่ม ี

2) เครื่องใชส้ านกังาน  1.22 เจา้ของ ไม่ม ี

รวม 3.71   

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2556 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์
ซึง่ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานทีถู่กลขิสทิธิต์ามกฎหมาย และโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้เพื่อใชใ้น
ธุรกจิเดนิเรอืและธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อขายน ้ามนัโดยเฉพาะ (Ship Manager Program) ซึ่งมมีูลค่าตามบญัช ี1.87 
ลา้นบาท  

เงินลงทุนในกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทั คุณนท ีจ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มนทลนิ ประกอบธุรกจิ
รบัจา้งขนส่งทางเรอื) มมีูลค่าตามวธิตี้นทุน เท่ากบั 17.53 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.33 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระ
แลว้ทัง้หมดของบรษิทั คุณนท ีจ ากดั 

สรปุสำระส ำคญัของสญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำรส ำนักงำนและโกดงัเกบ็เอกสำรและทรพัยสิ์นของบริษทั 
1) สญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำร กบับริษทั นทลิน จ ำกดั  

วนัทีท่ าสญัญา  วนัที ่1 มถุินายน 2554 

สาระส าคญัของสญัญา บรษิทัตกลงเช่าพืน้ทีอ่าคารของบรษิทั นทลนิ จ ากดั (“นทลนิ”) บรเิวณชัน้ 6 อาคารบ ี

รวมพืน้ที ่406.83 ตร.ม. เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทั   

ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2554 ถงึวนัที ่1 มถุินายน 2557 

อตัราค่าเช่าและการช าระเงนิ   ค่าเช่าและค่าบรกิาร เดอืนละ 142,390.50 บาท  โดยช าระภายในวนัที ่1 ของทุกเดอืน  

การต่ออายุสญัญา หากบรษิทัต้องการจะต่ออายุสญัญาเช่าต่อไป บรษิทัจะต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ให้นทลนิทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนวนัครบก าหนดสญัญา

เช่า เมื่อนทลนิเหน็ชอบแล้ว จงึต่ออายุสญัญาเช่าอกี 3 ปี ทัง้นี้ ในการต่ออายุสญัญา 

จะถอืขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเดมิ เวน้แต่ค่าเช่าทีเ่ป็นสทิธทิีน่ทลนิจะปรบัได้

ตามแต่จะเหน็สมควร (แต่ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ)    
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2) สญัญำเช่ำโกดงัเกบ็เอกสำรและทรพัยสิ์น กบับริษทั นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ำกดั  

วนัทีท่ าสญัญา  วนัที ่30 พฤศจกิายน 2555 

สาระส าคญัของสญัญา บรษิัทตกลงเช่าโกดงัสนิค้าของบรษิัท นทลิน แมเนจเมนท์ จ ากดั ตัง้อยู่บนโฉนด

เลขที่ 641 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่เช่า 3.75 

ตารางเมตร  เพื่อใชเ้ป็นสถานทีเ่กบ็เอกสารและสนิทรพัยข์องบรษิทั ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่1 

มิถุนายน 2556 บริษัทมีการท าสญัญาเช่าพื้นที่โกดังเพิ่มเติมเป็น พื้นที่เช่ารวม 

16.70 ตารางเมตร    

ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2555 ถงึวนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2558 

อตัราค่าเช่าและการช าระเงนิ   ค่าเช่า เดอืนละ 200 บาทต่อตารางเมตร รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,340 บาทต่อเดอืน โดย

ช าระภายในวนัที ่5 ของทุกเดอืน  

4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่มและนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษทัดงักล่ำว  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัไม่มกีารลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  

ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2555 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 12 มนีาคม 2555 มมีตอินุมตัินโยบายการ
ลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และนโยบายการบรหิารงานในบรษิทัดงักล่าว ดงันี้ 

1. เพื่อให้การลงทุนของบรษิัทเป็นไปอย่างมหีลกัการที่เหมาะสม บรษิัทจงึเหน็ควรก าหนดนโยบายการลงทุน
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้ 

1.1. ธุรกจิที่จะลงทุนนัน้เป็นธุรกจิที่มศีกัยภาพท ารายไดแ้ละก าไรที่สม ่าเสมอ และผ่านการวเิคราะหค์วามเป็นไป
ไดแ้ลว้ 

1.2. ธุรกจิทีจ่ะลงทุนมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายช าระภาระหนี้และดอกเบีย้จ่าย 
1.3. ธุรกจิทีจ่ะลงทุนใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมในความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
1.4. จดัใหม้ผีูบ้รหิารและบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการท าธุรกจินัน้ๆ 
1.5. ไม่ลงทุนในธุรกจิทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิหลกัศลีธรรม 
1.6. ผ่านการพจิารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการของบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามที่กฎหมายและ

กฎเกณฑ ์ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไว้ 
1.7. รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีเ่ขา้ไปลงทุนใหค้ณะกรรมการของบรษิัทรบัทราบ

ทุกไตรมาส 
2. ในการพจิารณาจ านวนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม จะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยหาก

เป็นกจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิของบรษิทัมาก บรษิัทอาจมกีารลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 50 และถอืเป็นบรษิัทย่อยของ
บรษิัท ส่วนการลงทุนในกจิการอื่นๆ บรษิทัอาจมกีารลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 20 จนถงึรอ้ยละ 49.99 ซึง่ถอืเป็นบรษิัทร่วมของ
บรษิทั อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาทบทวนการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพ
ธุรกจิของบรษิทั 
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3. ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษั ทเป็น
กรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
หรอืบุคคลใดๆ ซึง่มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์เหมาะสมในธุรกจิดงักล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเหล่านัน้ ตวัแทนจะตอ้งบรหิารและจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามกฎเกณฑ ์และ
ระเบยีบตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

 บรษิทัไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีอ่าจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทั ทีม่จี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของ
สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีก่ระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัอย่างมี
นยัส าคญั 
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6.   ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 

6.1  ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั   : บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั” หรอื “SEAOIL”) 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที ่88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ  

กรุงเทพมหำนคร 10260 
ประเภทธุรกจิ  : บรษิทั ประกอบธุรกจิหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก ่

1. ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น ใหก้บัลูกค้ำทำงทะเล ไดแ้ก่ 
เรือเดินทะเลทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และลูกค้ำทำงบก ได้แก่ โรงงำน
อุตสำหกรรม และกลุ่มธุรกจิต่ำงๆ เช่น ธุรกจิรถขนส่งทำงบก ธุรกจิใหบ้รกิำรรถ
โดยสำร เป็นตน้ 

2. ธุรกจิจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และให้บรกิำรอื่นๆ แก่ที่พกัอำศยัในทะเล เรอืเดิน
ทะเล และแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล (Supply Management)   

เลขทะเบยีนบรษิทั  : 0107554000194 
โทรศพัท ์  : (662) 398-9850, (662) 398-9851 
โทรสำร   : (662) 398-9852 
เวบ็ไซต ์   : www.seaoilthailand.com 
ทุนจดทะเบยีน  : 180 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 180 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 
ทุนช ำระแลว้  : 180 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 180 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 
    (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ.2556) 
 
บุคคลอ้ำงอิง   

นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
    62 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
    ถนนรชัดำภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
    โทรศพัท ์(662) 229-2800 โทรสำร (662) 654-5642 
 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต : บรษิทั บพีอีำร ์ออดดิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ำกดั 

โดย นำยบญุเลศิ แกว้พนัธุพ์ฤกษ์ เลขทะเบยีน 4165 
อำคำรชำรเ์ตอร ์สแควร ์ชัน้ 12 เอ หอ้ง 08 เลขที ่152 
ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพพฯ 10500 
โทรศพัท ์(662) 634-5398 โทรสำร (662) 634-5399 

 
 
 

http://www.seaoilthailand.com/
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ท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน : บรษิทั เซจ แคปปิตอล จ ำกดั 
    อำคำรบเีคไอ ทำวเวอร ์ชัน้ 28 เลขที ่25 ถนนสำธรใต ้  
    แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
    โทรศพัท ์(662) 679-2540 โทรสำร (662) 679-2537 

 
6.2  ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

 – ไม่ม ี– 
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ส่วนท่ี 2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 
7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
  
 7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 180,000,000 บาท และมทีุนทีอ่อกและช าระแลว้ 180,000,000 
บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 180,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
 7.2 ผูถ้ือหุ้น 

 (1) รำยช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่   
ณ วนัที ่6 มนีาคม 2557 รายชื่อผูถ้อืหุน้สงูสุดของบรษิัท โดยนับรวมการถอืหุน้โดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกนัตามมาตรา 

258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“มาตรา 258”) ดงันี้ 

รำยช่ือผูถ้ือหุ้น 
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชน 

จ ำนวนหุ้น รอ้ยละ 
1. บรษิทั นทลนิ จ ากดั 1/ 84,999,800 47.22 
2. นายเชดิช ูปานบุญหอ้ม และคู่สมรส 20,000,200 11.11 
3. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร 5,010,000 2.78 
4. นายจรลั  ระวแีสงสรูย ์ 4,620,000 2.57 
5. นางดาราราย  รตันชยัวรรณ 2,000,000 1.12 
6. นายศริประเสรฐิ  จรีะพรประภา 1,562,400 0.87 
7. นางสาวนีรชา  ปานบญุหอ้ม 1,500,000  0.84 
8. นางสาวนิธนินัท ์ อารปิียะจติ 1,260,000 0.70 
9. นางสาวปรารถนา  ชยัพรหมประสทิธิ ์ 1,000,800 0.56 
10. นายอลงกรณ์  ใจอิม่สนิ 1,000,000 0.55 
11. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 1,000,000 0.55 
12. นายสรุพล  มเีสถยีร 1,000,000 0.55 

            ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 55,046,800 30.58 
รวม 180,000,000 100.00 

1/  ณ วนัที ่26 พฤศจกิายน 2556 บรษิทั นทลนิ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 397.2 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 3,972,000 หุน้ มลูค่าที่

ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (ขอ้มลูสรุปของบรษิทั นทลนิ จ ากดั แสดงอยู่ใน ขอ้ 2.2 ภาพรวมของการประกอบธุรกจิ) 
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 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรือกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัอย่ำงมีนัยส ำคญั 

 บรษิทั นทลนิ จ ากดั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดส้ง่ตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการจ านวน 3 ท่าน คอื นาย
พรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ นายสรุพล มเีสถยีร และนางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม 

7.3 กำรออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

– ไม่ม ี– 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกั
ส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้
มอี านาจอนุมตัิในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงนิ
ส ารองเพื่อจ่ายช าระหนี้เงนิกูย้มื แผนการลงทุนในการขยายกจิการ หรอืเพื่อสนับสนุนกระแสเงนิสดของบรษิทั ในกรณีที่มี
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัทีพ่จิารณาเรื่องดงักล่าวนัน้ จะต้อง
ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจอนุมตัิให้
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
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8.  โครงสร้ำงกำรจดักำร 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 สามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ
และบญัช ี   

ผูจ้ดัการฝ่าย     
บรกิารลกูคา้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุ
คุณภาพและลกูคา้

สมัพนัธ ์

ผูจ้ดัการฝ่าย
ประชาสมัพนัธ ์ 
(รกัษาการ)     

แผนกบญัช ี

แผนกการเงนิ
และธุรการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน* 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ * 

ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ฝ่ายควบคุม
คุณภาพและลกูคา้

สมัพนัธ ์

ฝ่ายขาย 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์* 

หมายเหตุ  *   บรษิทัว่าจา้งบุคคลภายนอก (outsource) ในการบรกิารดา้นตรวจสอบภายใน บรหิารทรพัยากรมนุษย ์และจดัการเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

กรรมการผูจ้ดัการ 

เลขานุการบรษิทั 

เลขานุการผูบ้รหิาร
ผูบ้รหิารผูบ้รผ 

นกัลงทุนสมัพนัธ์
พนัธะ์ชาสมัพนัธ ์
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โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรหิาร ซึง่มรีายละเอยีดคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั รวมถงึจ านวนการเขา้ร่วมประชุมและค่าตอบแทน โดยมี
รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

8.1  คณะกรรมกำร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายอภสิทิธิ ์รจุเิกยีรตกิ าจร ประธานกรรมการ 
2. นายทวปี สนุทรสงิห ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสรุพล มเีสถยีร กรรมการ 
4. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ กรรมการ 
5. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม กรรมการ  
6. รศ.ดร. รธุริ ์พนมยงค ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบรษิัท คือ นายอภิสทิธิ ์รุจิเกียรติก าจร นายสุรพล มีเสถียร นายพร้อมพงษ์      
ชยัศรสีวสัดิส์ขุ และนางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม กรรมการสองในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั  

โดยมนีางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการบรษิทั 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั   

1. ดแูลและก าหนดนโยบายทีส่ าคญัของบรษิทั ไดแ้ก่ นโยบายหลกัในการด าเนินธุรกจิ นโยบายทางดา้นการเงนิ การ
ระดมทุน การบรหิารเงนิทุน และนโยบายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

2. ดแูลและจดัการบรษิทัใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยในการด าเนินกจิการของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัตอ้งปฏบิตัิ
หน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 

3. พจิารณาและอนุมตัใินเรื่องทีส่ าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั เช่น วสิยัทศัน์ ภารกจิ นโยบาย กลยุทธท์าง
ธุรกจิ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ โครงการลงทุน และงบประมาณของบรษิทั 

4. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกจิตามปกติของบรษิัท และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ 
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบรษิัท ที่
ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

5. จดัให้มรีะบบบญัช ีระบบการรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ดูแลให้มรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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6. รบัทราบรายงานการตรวจสอบทีส่ าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผูต้รวจสอบ
บญัช ีและทีป่รกึษาฝ่ายต่างๆของบรษิทั และมหีน้าทีก่ าหนดแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข กรณีทีพ่บขอ้บกพร่อง
ทีเ่ป็นสาระส าคญัรวมถงึตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

7. จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงนิเพื่อแสดงถึงฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

8. ก ากบัดแูลและจดัใหม้กีลไกก ากบัดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทั 

9. พจิารณาและอนุมตัิ รวมถึงให้ความเหน็เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการเขา้ท าธุรกรรมที่มี
นัยส าคญัต่อบรษิัท และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ กฎหมายและ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืขอ้บงัคบัก าหนด 

10. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งเพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 

11. พจิารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพจิารณาจากผลงาน
ในอดตี คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นตน้ 

12. พจิารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการทีเ่หมาะสมตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัิ 

13. แต่งตัง้กรรมการบรหิาร และแต่งตัง้กรรมการคนใดคนหนึ่งทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
รวมทัง้ ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

14. สรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบก ารณ์ตามที่
คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ก าหนดขอบเขต
อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

15. แต่งตัง้และ/หรอืมอบอ านาจใหก้รรมการ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนมอี านาจด าเนินการใดทีอ่ยู่ภายใน
ขอบเขตอ านาจของกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิ
ถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

16. ในกรณีทีม่กีารมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งคนใด หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบรษิัท ผู้ได้รบัมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มอี านาจอนุมตัิรายการที่บุคคลดงักล่าวหรอื บุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ (“บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้” ใหม้คีวามหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสี่วน
ไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว้ 
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17. แต่งตัง้กรรมการ หรอืบุคคลที่มคีุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เหน็สมควรเป็นเลขานุการบรษิทั 

18. ก ากบัดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใสผ่านช่องทาง
ทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูได ้

19. มอี านาจพจิารณาและอนุมตัเิรื่องใดๆที่จ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบับรษิทั หรอืที่เหน็ว่าเหมาะสมเพื่อประโยช น์ของ
บรษิทั 

ทัง้นี้ ในกรณีที่กรรมการท่านใด มสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้ไม่มอี านาจ
อนุมตัิด าเนินการดงักล่าวกบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อย ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
1. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายทวปี สนุทรสงิห*์*  กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู กรรมการตรวจสอบ 

** นายทวปี สุนทรสงิห ์เป็นกรรมการตรวจสอบผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นบญัชกีารเงนิ 

โดยมนีางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมกีรรมการบรหิาร จ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ  ประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม กรรมการบรหิาร 
3.    นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี กรรมการบรหิาร 
4.    นางกุสมุา วรรณพฤกษ์ กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

47 
 

จ ำนวนกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรในแต่ละชุด 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 
รำยช่ือกรรมกำร 

ปี 2556 
(จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / 
จ ำนวนครัง้ท่ีประชุมทัง้หมด) 

 
หมำยเหต ุ

1. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร  7/7 - 
2. นายทวปี สนุทรสงิห ์ 7/7 - 
3. นายสรุพล มเีสถยีร 7/7 - 
4. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 6/7 ลาครัง้ที ่3 / 2556* 

5. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  7/7 - 

6. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ 4/7 ลาครัง้ที ่2 , 4 และ 7 / 2556** 

7. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู 7/7 - 
หมายเหตุ  *   ลาการประชุมเนื่องจากตดิภารกจิทีต่่างจงัหวดั 

** ลาการประชุมเนื่องจากตดิภารกจิทีต่่างประเทศ 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

รำยช่ือกรรมกำรตรวจสอบ 
ปี 2556 

(จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 
1.  รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ 4/4 
2.  นายทวปี สนุทรสงิห ์ 4/4 
3.  ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู  4/4 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

รำยช่ือกรรมกำรบริหำร 
ปี 2556 

(จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 
1. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ  12/12 
2. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  12/12 
3. นางกุสมุา วรรณพฤกษ์ 1 10/10 
4. นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี1 10/10 

หมายเหตุ      1   ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร ตามมตทิีป่ระชุมกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2556 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2556 
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8.2 ผูบ้ริหำร  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะผูบ้รหิารของบรษิทั มจี านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นางสาวนีรชา  ปานบุญหอ้ม กรรมการผูจ้ดัการ / รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
2. นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
3. นางสริาณี  โกมนิทรชาต ิ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ 
4. นางศริวิรรณ จามพนัธ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุคุณภาพและลกูคา้สมัพนัธ ์
5. นางกุสมุา วรรณพฤกษ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและบญัช ี

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2554 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 7 พฤศจกิายน 2554 มีมติก าหนดขอบเขตและ
อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี้ 

1. รบัผดิชอบ ดูแล บรหิาร การด าเนินงานและ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิัท รวมถึงการก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานโดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทาง
การเงนิ และงบประมาณของบรษิทั ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

2. จดัท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบรหิารงาน ตลอดจนจดัท างบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกจิและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. ก าหนดโครงสร้างองค์กร วธิกีารบรหิาร รวมถึงการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจา้งพนักงาน
ของบรษิทั และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนกังาน 

4. มอี านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บรษิทั และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

5. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมตัิการเขา้ท านิติกรรมสญัญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั ทัง้นี้ ภายใตอ้ านาจวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้ตามตารางมอบ
อ านาจอนุมตั ิ(Limit of Authority) ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

6. พจิารณาการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา และ/หรอืเจรจาต่อรองสญัญาใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน และ/หรอืการ
ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิัท ที่มีมูลค่าเกนิกว่า
วงเงนิที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ความเห็นและเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืคณะกรรมการ
บรหิาร และ/หรอืผูม้สีว่นรบัผดิชอบในเรื่องนัน้ๆ เพื่อพจิารณากลัน่กรองและหาขอ้สรุปต่อไป 

7. พจิารณาแต่งตัง้ทีป่รกึษาภายนอกส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัตามทีเ่หน็สมควร 
8. แต่งตัง้และ/หรอืมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคน กระท าการใดๆ ทีอ่ยู่ภายในขอบเขตอ านาจของ

กรรมการผูจ้ดัการ ตามที่กรรมการผู้จดัการเหน็สมควร โดยทีก่รรมการผูจ้ดัการอาจยกเลกิ เพกิถอน หรอืแกไ้ข
เปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

9. มีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร 
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ทัง้นี้ ในการด าเนินการเรื่องใดที่กรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ) มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอือาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง กรรมการผูจ้ดัการไม่มอี านาจอนุมตัิ
การด าเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าวจะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อ
พจิารณาอนุมตัต่ิอไป (ตามแต่กรณี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกต ิและมเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 
ซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8.3 เลขำนุกำรบริษทั  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2555  ได้มีมติแต่งตัง้นางเสาวณีย์  สุทธิธรรม ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานุการบริษัท ตัง้แต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555   โดยมีคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตาม
เอกสารแนบทา้ย 1  ซึ่งเลขานุการบรษิัทต้องปฏบิตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15และ 89/16 ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 ปฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความ
รบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมีหน้าที่ความรบัผิดชอบตามกฎหมายและหน้าที่ตามที่บริษัทหรือ
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดงันี้ 

1) จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
ก.ทะเบยีนกรรมการ 

   ข.หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิทั 
   ค.หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตาม
มาตรา89/14ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิัท
ไดร้บัรายงานนัน้ 

3) ใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้พงึปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลในการด าเนินกจิกรรมของ
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

4) ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั การประชุมผูถ้อืหุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 
5) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยฯ์  ส านักงานกลต.และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและ

รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดแูลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
6) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ 
7) ตดิต่อประสานงานกบั ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุนและสือ่มวลชนในการใหข้อ้มลูและขา่วสารของบรษิทั 
8) ด าเนินการอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2556 และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้
ที ่2/2556 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2556 ได้มมีติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยส าหรบัปี 2556 ประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนรายเดอืน  - ประธานกรรมการ เป็นจ านวน 30,000 บาท ต่อเดอืน 
         - กรรมการ เป็นจ านวน 25,000 บาท ต่อเดอืน 

2. ค่าเบีย้ประชมุ       - ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวน 15,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
   - กรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวน 10,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
   - ประธานกรรมการบรหิาร เป็นจ านวน 15,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  
   - กรรมการบรหิาร เป็นจ านวน 10,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

3. ค่าตอบแทนผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทั (นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดอืน) ส าหรบักรรมการทีเ่ป็นผูม้ี
อ านาจลงนาม เป็นจ านวนไม่เกนิ 10,000 บาทต่อคนต่อเดอืน 

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

รำยช่ือกรรมกำร ค่ำตอบแทนปี 2556 (บำท) 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ รวม 

1. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร  480,000 - 480,000 
2. นายทวปี สุนทรสงิห ์1 300,000 40,000 340,000 
3. นายสุรพล มเีสถยีร 420,000 - 420,000 
4. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ุข 420,000 - 420,000 
5. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  420,000 - 420,000 
6. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ 300,000 60,000 360,000 
7. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉมิตระกลู  300,000 40,000 340,000 

รวม 2,640,000 140,000 2,780,000 
  

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้รหิารของบรษิทั โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 ปี 2556  
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร จ ำนวนรำย (คน) จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 

 เงนิเดอืน โบนสั คา่ประจ าต าแหน่ง คา่ล่วงเวลา และค่าเบีย้เลี้ยง 6 8.68 
 คา่ตอบแทนอื่น ๆ ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ   6 0.33 

รวม 6 9.01 
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8.5 บุคลำกร 

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมจี านวนพนกังานทัง้หมด (ไม่รวม กรรมการและผูบ้รหิาร) ดงัต่อไปนี้  

พนักงำนแยกตำมฝ่ำย จ ำนวนพนักงำน (คน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  

ฝ่ายขาย 2 
ฝ่ายบรกิารลูกคา้ 6 
ฝ่ายควบคมุคณุภาพและลูกคา้สมัพนัธ ์ 1 
ฝ่ายการเงนิและบญัช ี 5 
กลุ่มเลขานุการ 3 

รวม 17 
 

ค่ำตอบแทนพนักงำน 

ค่ำตอบแทนพนักงำน 
ปี 2556  

(ล้ำนบำท) 
เงนิเดอืน โบนสั คา่ประจ าต าแหน่ง คา่ล่วงเวลา และค่าเบีย้เลี้ยง 7.09 
คา่ตอบแทนอื่น ๆ ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ 1.11 

รวม 8.20 

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
- ไม่ม-ี 

นโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร  

บรษิทัใหค้วามส าคญักบับุคลากร ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้ง
และพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้มทีกัษะงาน ความสามารถและทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร รวมทัง้มกีารสง่เสรมิใหม้คีวามกา้วหน้า
ในหน้าที่การงานอย่างมคีุณภาพ เช่น มกีารก าหนดต าแหน่งงาน บทบาทความรบัผดิชอบแต่ละต าแหน่งที่ชดัเจน และ
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและตรงกบังานที่ได้รบั
มอบหมาย และจดัใหม้กีารพจิารณาปรบัต าแหน่งทุกๆ ปี เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานมกีารพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ  

ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายใหพ้นกังานเขา้อบรมทัง้ทีจ่ดัขึน้ภายในกลุ่มบรษิทัและภายนอก เพื่อน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบั
ใชก้บัการท างานและเพิม่ประสทิธภิาพการท างานใหด้ขีึน้ นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัไดม้กีารจดักจิกรรมร่วมระหว่างบรษิทัใน
กลุ่ม เพื่อสรา้งความสามคัคแีละความสมัพนัธอ์นัดภีายในกลุ่มบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ ปัจจบุนั บรษิทัว่าจา้งบรษิทั นท
ลนิ จ ากดั ใหจ้ดัการเรื่องการบรหิารทรพัยากรบุคคล ซึง่ครอบคลุมถงึการวางแผนฝึกอบรมประจ าปีใหก้บัพนกังานของ
บรษิทัอกีดว้ย 
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9.  กำรก ำกบัดแูลกิจกำร   

9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่งจะท าให้บรษิัทมรีะบบการ
บรหิารจดัการที่มีประสทิธภิาพโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย อาท ิผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มสี่วนได้เสยี และ
ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย อกีทัง้ยงัสรา้งความน่าเชื่อถือ เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัให้แก่บรษิัทและเพิม่มูลค่าให้แก่ผูถ้ือหุ้นใน
ระยะยาว ภายใตก้รอบของการมจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคมซึง่เป็นการสรา้งความมัน่คงและรากฐานทีแ่ขง็แกร่ง
ใหก้บับรษิทั                                                                                                                    

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2554 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2554 และทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่6/2555 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2555 ไดม้มีตอินุมตัหิลกัการการก ากบัดแูลกจิการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏบิตัิและการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัท โดยหลกัการการก ากบัดูแลกจิการฉบบัดงักล่าวแบ่งออกเป็น 5 หมวด 
โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 
หมวดท่ี 1 :   สิทธิของผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนักและให้ความส าคญักบัสทิธขิองผู้ถือหุ้นของบรษิัท โดยสทิธขิองผู้ถือหุ้นพื้นฐานมี
ดงัต่อไปนี้ 

 สทิธใินการซือ้ขายหรอืการโอนหุน้ 
 สทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสนิใจในเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบริคณหส์นธ ิ
การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

 สทิธใินการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 
 สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล 
 สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี 
 สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี
 สทิธใินการมสีว่นร่วมและรบัทราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัภายในบรษิทั 
 สทิธใินการไดร้บัขอ้มูลเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของเงนิทุนเปลีย่นแปลงอ านาจควบคุมหรอืเมื่อมกีาร

ซือ้ขายสนิทรพัยท์ีส่ าคญัของบรษิทั 
 สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และซกัถามในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 สทิธใินการรบัทราบกฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
 สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 สทิธใินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทั 
 สทิธใินการมสีว่นร่วมในการเสรมิสรา้งผลการด าเนินงานของบรษิทั 
 สทิธใินการมสีว่นแบ่งในก าไรของบรษิทั 
 สทิธทิีจ่ะไดร้บัสารสนเทศอย่างเพยีงพอและทนัเวลา 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

53 
 

เพื่อเป็นการปกป้องสทิธขิองผูถ้ือหุ้นและส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุน้ได้ใช้สทิธขิองตนคณะกรรมการบรษิัท จงึได้ก าหนด
แนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

1.  การประชุมผูถ้อืหุน้ 

 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีจะจดัขึน้ภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทัหรอืตามแต่
ทีก่ฎหมายจะก าหนด บรษิัทอาจเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นไดห้ากคณะกรรมการบรษิทัเหน็ความจ าเป็น
หรอืสมควร 

 หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุขอ้มูลเกี่ยวกบัวนัเวลาสถานที่และวาระการประชุมซึ่งจะมกีารระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบเพื่ออนุมตัหิรอืเพื่อพจิารณาแลว้แต่กรณี 

 ระบุความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในเรื่องที่เสนออย่างครบถ้วนเพียงพอรวมทัง้ระบุหลกัเกณฑ์ และ
วธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีบนเวบ็ไซต์ของบรษิัทล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วนั
ก่อนวนัประชุมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการประชุมล่วงหน้าก่อนไดร้บัหนงัสอืนัด
ประชุมในรปูแบบเอกสารซึง่บรษิทัจะจดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 

 โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านหนงัสอืพมิพร์ายวนัฉบบัใดฉบบัหนึ่งก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 
3 วนัเป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั 

 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้

 เสนอชื่อกรรมการอสิระของบรษิทัอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลอืกใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัทราบกฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้โดยบรษิทัจะชีแ้จงวธิกีารลงคะแนน
และวธิกีารนบัคะแนนอย่างชดัเจนก่อนเริม่การประชุม 

 ใช้บตัรลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการลงมติการนับคะแนนเสยีง ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและ
ภายในเวลาอนัเหมาะสม โดยนบั 1 หุน้เป็น 1 เสยีงนบัคะแนนเสยีงขา้งมากหรอืคะแนนเสยีงตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดส าหรบัวาระนัน้ๆ และเกบ็บตัรลงคะแนนไว้ส าหรบัการตรวจสอบในภายหลงัเป็นระยะเวลาตามที่
เหน็สมควร 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทียมกนัในการ

แสดงความคดิเหน็และซกัถามโดยใหเ้วลาอย่างเหมาะสม และใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งชีแ้จงและ
ใหข้อ้มลูต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้อย่างครบถว้น 

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธใินการเสนอเรื่องทีพ่จิารณาแลว้เหน็ว่าส าคญัและสมควรจะรวมบรรจุเป็น
วาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาในการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจ าปีรวมถึงการเสนอชื่อผู้ที่ผูถ้ือหุ้น
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัเลือกเป็นกรรมการของบรษิัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการประชมุผูถ้อืหุน้จงึไดส้นบัสนุนใหก้รรมการของบรษิทั กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผูบ้รหิารและฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ผู้สอบบญัชเีขา้ร่วมประชุมผูถ้อื
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หุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนัโดยผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
ได ้

 จดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างครบถ้วนโดยบนัทกึรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้และไม่เขา้ร่วม
ประชุม วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนวธิกีารนับคะแนน ค าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส าคญั ค าถามค าตอบความคดิเหน็
ของทีป่ระชุมและมติของที่ประชุมโดยแยกเป็นจ านวนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละ
วาระ 

2.  การจ่ายเงนิปันผล 

 บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธหิลงัหักภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและ
หลงัหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนดและตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัท ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้มอี านาจอนุมตัใินการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้ เช่น เงนิส ารองเพื่อจ่ายช าระหนี้เงนิกูย้มื แผนการลงทุนในการขยายกจิการ 
หรอืเพื่อสนบัสนุนกระแสเงนิสดของบรษิทั ในกรณีทีม่ผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด เป็น
ตน้ โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั ทีพ่จิารณาเรื่องดงักล่าวนัน้ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่
เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิัทมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้
แลว้ใหร้ายงานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

 บรษิทัจะก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล โดยจะพจิารณาฐานะการด าเนินงานและความต้องการใชเ้งนิทุน 
โดยการจ่ายเงนิปันผลจะก าหนดจ่ายจากก าไรสุทธภิายหลงัจากการหกัทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตาม
กฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงนิปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีและเงนิปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ดว้ย การจ่ายเงนิปันผลนี้มกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัแผนการลงทุนความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเรว็ถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอืที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการ
จ่ายเงนิปันผลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทั และจ่ายเงนิปันผลภายใน 1 เดอืน
นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัแิลว้แต่กรณี 

3.  การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเป็นผูแ้ต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปี โดยผูส้อบ
บญัชทีี่ไดร้บัการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชทีี่บรษิัทเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 

4.  การตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั    

 จดัใหม้ชี่องทางทีผู่ถ้อืหุน้สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัไดโ้ดยตรงจากเลขานุการบรษิทัหรอืสว่นงาน
นกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทั 
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หมวดท่ี 2 :   กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

       บรษิัทมนีโยบายที่จะสร้างความเท่าเทยีมกนัและปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเช่นเดยีวกนั ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิและผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ดงันี้ 

 การปฏบิตัแิละอ านวยความสะดวกต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัหรอื
ละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 การก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึ่ง
เสยีง ผูถ้อืหุน้รายใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้รายนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 การก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผู้มหีน้าทีดู่แลผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้ือหุน้ส่วนน้อยสามารถแสดงความ
คดิเหน็หรอืสง่ขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระ ใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารแกไ้ข กรรมการอสิระจะ
เสนอเรื่องดงักล่าวถ้าเหน็ว่ามสีาระส าคญัต่อบรษิัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาก าหนดเป็นวาระการ
ประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามล าดับวาระการประชุม ซึ่งมีการเสนอ
รายละเอยีดในแต่ละวาระครบถ้วน มกีารแสดงข้อมูลประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่แจง้ให้ผู้ถอืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มคีวามส าคญัที่ผู้ถอืหุ้น
ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระหรอื
บุคคลใดๆ ที่เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะที่บรษิัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้ การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล าดบัวาระทีก่ าหนด โดยวาระการเลอืกตัง้กรรมการ
จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการดว้ยการลงมตริายคน   

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู(รวมทัง้คู่
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) รวมถงึไดก้ าหนดโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูของ
บรษิัท หรอืการน าขอ้มูลของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มูล
ภายในไปใชป้ระโยชน์  

 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลกัทรพัย์ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้
จะแจง้ข่าวสารและขอ้ก าหนดต่างๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั
และผูบ้รหิารตามทีไ่ดร้บัแจง้จากทางหน่วยงานดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

หมวดท่ี 3 : บทบำทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในการดูแลและค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทัง้ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีภายใน ไดแ้ก่ ผู้
ถอืหุน้ พนกังาน และผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก ไดแ้ก่ คู่แขง่ คู่คา้ ลกูคา้ เป็นตน้ และจะไม่กระท า
การใดๆ ที่เป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยี นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดส้นับสนุนใหม้กีารคุ้มครองและรกัษาสทิธขิองผู้มี
ส่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ อย่างยุตธิรรมตามสทิธทิี่มตีามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งหรอืตามขอ้ตกลงที่มกีบับรษิัท โดยได้ก าหนด
บทบาทของบรษิทัทีพ่งึกระท าต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีดงัต่อไปนี้ 
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1) บทบาทต่อผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัด าเนินธุรกจิโดยมุ่งเน้นการเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวเพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่
ผู้ถือหุ้น และด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสโดยจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มีประสทิธภิาพและไม่ด าเนินการใดๆ ที่จะ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) บทบาทต่อพนกังาน 

บรษิทัปฏบิตัิต่อพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมพรอ้มทัง้ใหโ้อกาสพนักงานใน
เรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสรมิให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชพี อกีทัง้จดัให้มีสภาพแวดล้อมและความปลอดภยัที่ดใีนการ
ท างาน 

3) บทบาทต่อลกูคา้ 

บรษิัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นส าคญั โดยการจดัส่งสนิค้าอย่างรวดเรว็ ทนัเวลา ตรงตาม
คุณลกัษณะทีลู่กคา้ก าหนด เพื่อใหลู้กคา้ได้รบัประโยชน์และความพงึพอใจสงูสุด ทัง้นี้ บรษิทัให้ความส าคญักบัการรักษา
ขอ้มลูความลบัของลกูคา้ ไม่เผยแพร่ขอ้มลูของลกูคา้ ยกเวน้ไดร้บัอนุญาตหรอืมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยตามทีก่ฎหมายก าหนด 

4) บทบาทต่อเจา้หนี้และคู่คา้ 

บรษิัทปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้และคู่ค้าดว้ยความซื่อสตัย ์โดยค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนักบัเจา้หนี้และคู่คา้เป็นส าคญั 
และปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ตกลงทีก่ าหนดไวต่้อเจา้หนี้และคู่คา้ทุกรายภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละทีก่ฎหมายก าหนด 

5) บทบาทต่อคู่แขง่ 

บรษิทัด าเนินธุรกจิภายใตก้ฎหมายและกตกิาต่างๆ และไม่ด าเนินการใดๆทีไ่ม่สุจรติเพื่อสรา้งความเสยีหายใหก้บั
คู่แขง่ 

6) บทบาทต่อสงัคม 

บรษิัทรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยยดึถือปฏบิตัิตามกฎหมายความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมอย่าง
เคร่งครดั 

หมวดท่ี 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปรง่ใส 

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจน
ขอ้มลูอื่นทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึง่มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี
ของบรษิทั โดยบรษิทัจะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสือ่การ
เผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอื www.seaoilthailand.com 

ในสว่นของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิทัไดม้อบหมายใหน้างเสาวณีย ์สุทธธิรรม เลขานุการบรษิทั/นกัลงทุน
สมัพนัธ ์ท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นักวเิคราะห ์และภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้และนักลงทุน
สามารถตดิต่อหน่วยงานดงักล่าวไดท้ีเ่บอรโ์ทรศพัท ์02-398-9850-1 หรอืที ่E-mail address: ir@seaoilthailand.com 
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หมวดท่ี 5 : ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบรษิัทมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งบุคคลที่จะได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิทั จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ความซื่อสตัยต่์อหน้าที ่มวีสิยัทศัน์มคีวามทุ่มเทในงานทีร่บัผดิชอบและมอีสิระ
ในการตัดสนิใจ เพื่อให้น ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัท
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้เพื่อใหก้รอบการท างานและอ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัมี
ความชดัเจน ดงันัน้คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 

1.1.  คณะกรรมการบรษิทั จะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม ซึง่
จะช่วยสนบัสนุนธุรกจิ ณ ปัจจุบนั บรษิทัมกีรรมการจ านวน 7 คน แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 2 คน 
และกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารจ านวน 5 คน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระจ านวน 3 คน 
ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดทีว่่า บรษิทัมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน และกรรมการอิสระที่ท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี้ 
กรรมการจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัติามทีก่ล่าวไวแ้ลว้ใน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการบรษิทั 

1.2.  คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิาร 
เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการ และช่วยคณะกรรมการในการก ากบัดแูลกจิการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดไว ้โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏบิตัหิน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ี่ก าหนด และเสนอ
เรื่องใหค้ณะกรรมการพจิารณาหรอืรบัทราบ (รายละเอยีดเรื่องขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรหิารไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้”  คณะกรรมการตรวจสอบ” และหวัขอ้” คณะกรรมการบรหิาร”) 

1.3.  บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน กล่าวคอื ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูว้างนโยบาย ก าหนดกรอบกลยุทธต์ดิตาม
และประเมนิผลงานของฝ่ายบรหิาร เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกน ามาใช้ในทาง
ปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิลและเป็นประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

1.4.  คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบรษิทั รกัษาเอกสารขอ้มลู รวมทัง้ตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

2.1. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ดแูลและก าหนดนโยบายทีส่ าคญัของบรษิทั ไดแ้ก่ นโยบายหลกัในการด าเนินธุรกจิ 
นโยบายทางดา้นการเงนิ การระดมทุน การบรหิารเงนิทุน และนโยบายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

2.2.  คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัใิหค้วามเหน็ชอบในเรื่องทีส่ าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั เช่น
วสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ โครงการลงทุนและ
งบประมาณของบรษิทั รวมทัง้ก ากบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนทีก่ าหนดไวอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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2.3.  ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทั และก ากบัดูแลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ 
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบริษัทที่
ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และเพื่อประโยชน์สงูสดุทัง้ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2.4.  คณะกรรมการเป็นผู้พจิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและก ากบัดูแลการปฏบิตัิตามนโยบาย
ดงักล่าว ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2554 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 7 พฤศจกิายน 2554 ได้อนุมตัิการ
ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 6/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 
พฤศจกิายน 2555 ไดอ้นุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมินโยบายการก ากบัดแูลกจิการดงักล่าว โดยคณะกรรมการบรษิทัจะจดั
ให้มกีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดเีป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนี้ ภายหลงัการน า
หลกัทรพัย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์เอ็มเอไอแล้ว บรษิัทจะถือปฎิบัติตามกฎ และข้อบังคบัตามที่
ส านักงานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดูแลไวใ้นรายงานประจ าปีและ
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

2.5.  คณะกรรมการเป็นผู้พจิารณาก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท เพื่อให้คณะกรรมการบรษิัท 
ผูบ้รหิารและพนกังานใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ

 ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานของบรษิทั ยดึเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์
สจุรติ และปฏบิตัตินต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มและสงัคมอย่างเหมาะสม ซึง่บรษิทัไดป้ระกาศและแจง้ใหพ้นักงาน
ทุกคนรบัทราบและยดึถอืเป็นแนวทางปฎบิตั ิ

2.6.  คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาก าหนดแนวทางในการท ารายการ 
หรอืธุรกรรมทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้ือหุน้โดยรวมเป็น
ส าคญั และก ากบัดูแลให้มกีารปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของ
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

ทัง้นี้ บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า การตัดสนิใจ
ใดๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเท่านัน้ และควรหลกีเลี่ยงการ
กระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนไดเ้สยีกบัรายการที่
พจิารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รือการมสี่วนไดเ้สยีของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เขา้
ร่วมพจิารณาการท ารายการนัน้ รวมถงึไม่มอี านาจในการอนุมตัริายการนัน้ๆ  

2.7.  คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่มคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) ทัง้นี้ บรษิทัจะตอ้งปฎบิตัติามหลกัเกณฑข์องส านักงานก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้เปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

2.8.   คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาก าหนดระบบการควบคุมดา้นการ
ด าเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ร ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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2.9.  คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณางบการเงนิประจ าปีและประจ าไตร
มาส สารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี และร่วมประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัเพื่อเปิดเผยต่อผูล้งทุน 

2.10.  คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาก าหนดนโยบายด้านการบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทัง้องค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายและรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ า ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีาร
ทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่บว่า 
ระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามส าคญักบัรายการทีผ่ดิปกตแิละเหตุการณ์ทีอ่าจบ่งชีถ้งึ
ความผดิปกต ิซึง่หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อ
ก าหนดแนวทางแกไ้ขใหท้นัเวลา  

3. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

3.1.  คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างน้อยทุกไตรมาส ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมไิดม้กีารประชุม
กนัทุกเดอืน กรรมการที่มใิช่ผู้บรหิารสามารถขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดอืนได้จากฝ่ายบรหิารหรอื
เลขานุการบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถก ากบัควบคุมและดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ
ไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัเวลา 

3.2.  กรรมการบรษิทัจะไดร้บัหนังสอืนัดประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุมเพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่ กรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมในครัง้ใดใหแ้จง้สาเหตุใหเ้ลขานุการบรษิทัทราบก่อน 

3.3.  ในการเลอืกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะ
พจิารณาร่วมกนัตามความส าคญัและความจ าเป็น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

3.4.  ในกรณีที่กรรมการไม่เหน็ด้วยกบัมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบรษิัทบนัทกึขอ้คดัคา้นไวใ้น
รายงานการประชุมได ้

3.5.  เลขานุการบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุมโดยจะบนัทกึการตอบขอ้ซกัถามและค าชีแ้จงของฝ่ายบรหิารต่อ
ทีป่ระชุมรวมทัง้ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของกรรมการอย่างชดัเจน 

3.6.  ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเหน็อย่างอสิระ ทัง้นี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทให้ถอืมติของเสยีงขา้ง
มาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสยีงหนึ่งเสยีง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นี้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิ่มอกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้
ขาด 

4. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 

4.1.  กรรมการบรษิัทควรมกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานด้วยตนเองเป็นประจ าเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทร่วมกนั
พจิารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไปโดยมกีารก าหนดบรรทดัฐานอย่างมหีลกัเกณฑ์ 
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4.2.  คณะกรรมการบรษิัทควรมกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทโดยรวม และ/หรอืเฉพาะใน
บางเรื่องซึง่ไม่ไดมุ้่งทีก่รรมการผูใ้ดผูห้นึ่งเป็นรายบุคคล 

5. ค่าตอบแทน 

5.1.  บรษิัทมนีโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรหิารที่เป็นตวัเงนิอย่าง
ชดัเจน และน าเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเป็นประจ าทุกปี โดยพจิารณาบนพื้นฐานความเป็นธรรมถึง
ความเหมาะสม โดยค านึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน 
ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีส่ามารถจงูใจใหร้กัษากรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถใหป้ฏบิตัหิน้าทีก่บับรษิทัต่อไป
ได ้   

5.2.  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการและผู้บรหิารระดบัสูงควรเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการ
บรษิทัก าหนด ทัง้นี้ การก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนโบนัสและผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคลอ้ง
กบัผลงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน 

5.3.  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมดเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปใช้ในการ
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการโดยใชบ้รรทดัฐานทีไ่ดต้กลงร่วมกนั 

6.  การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

6.1.  บรษิัทมนีโยบายส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรู้แก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัท 
เช่นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย  

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มี 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้   

1)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
1. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายทวปี สนุทรสงิห*์*  กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู กรรมการตรวจสอบ 

** นายทวปี สุนทรสงิห ์เป็นกรรมการตรวจสอบผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นบญัชกีารเงนิ 

โดยม ีนางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ  คอื กรรมการอสิระ ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อช่วยสนับสนุนดา้น
การก ากบัดูแลกจิการ โดยเฉพาะในดา้นกระบวนการรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ
และปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการด าเนินงาน โดยมขีอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้น
กฎบตัรดงันี้ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

.1  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิลและพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิัทปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั   

(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั   

(3) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั   

(4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
(charter) 

(8) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั   
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7. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่
อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคขา้งตน้ กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามวรรคขา้งตน้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบรษิัท และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้  จะเลอืกกรรมการตรวจสอบผูพ้น้จากต าแหน่งเขา้รบัต าแหน่งอกีก็
ได ้

2)  คณะกรรมกำรบริหำร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมกีรรมการบรหิาร จ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 
ช่ือ ต ำแหน่ง 

1.  นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ  ประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม กรรมการบรหิาร 
3.  นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี กรรมการบรหิาร 
4.  นางกุสมุา วรรณพฤกษ์ กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิาร  ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู
ของบรษิทัทีส่ามารถบรหิารงานในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานตามธรุกจิปกต ิเพื่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการงานประจ าทีเ่กนิ
อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ เพื่อพจิารณาและน าเรื่องที่มสีาระส าคญัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยมอี า นาจ
หน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรดงันี้ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. พิจารณาและจัดท านโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการด าเนินงานเป้าหมายทางการเงินและ
งบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อน าเสนอและขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 
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2. ก ากบัดแูลตรวจสอบและตดิตามการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายกลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและ
แผนการด าเนินงานเป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิัทที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร โดยใหค้รอบคลุมถงึนโยบายอตัราค่าตอบแทนและสวสัดกิารโครงสรา้ง
เงนิเดอืนของบรษิัท และภาพรวมในการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง การแต่งตัง้ การโยกยา้ย การเลกิจ้าง
พนกังานของบรษิทั 

4. พจิารณาอนุมตัแิละการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทางการเงนิปกตขิองบรษิัท โดยใหว้งเงนิเป็นไป
ตามระเบียบอ านาจอนุมตัิ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัทแล้ว หากเกินกว่าจ านวนดงักล่าวให้
น าเสนอเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. พจิารณาและอนุมตัิการจดัซื้อจดัจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสนิทรพัย์ถาวรของบรษิัท โดยจะ
พจิารณาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท หากการจดัซื้อจดัจ้าง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยายงานรวมถึงการซื้ อขาย
สนิทรพัยถ์าวรของบรษิทันัน้อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

6. พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัชกีูย้มืขอสนิเชื่อจ าน าจ านองค า้
ประกนัและการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ี่ดนิใดๆตามวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินกจิการของบรษิัทตลอดจนถึงการเขา้ท านิติกรรมสญัญาและ /หรอืการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่อง
ดังกล่าวภายใต้อ านาจวงเงินที่ได้ก าหนดไว้หากเกินกว่าจ านวนดังกล่าวให้น าเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมกูย้มืเงนิ และก าหนดเงื่อนไขของสญัญากูย้มืเงนิ จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
เช่น ระยะเวลากู้ยมื และอตัราดอกเบี้ยของเงนิกูย้มื ภายใต้อ านาจวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้ในจ านวนเงนิไม่เกนิ 20 
ลา้นบาท 

8. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรอืความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัโครงการข้อเสนอหรือการเข้าท า
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทที่เกนิกว่าวงเงนิที่ได้ก าหนดไว้และ/หรอืที่กฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรอืขอ้บงัคบับรษิัทก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอืคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พิจารณา
อนุมตั ิ

9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือการ
ด าเนินการใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทั 

10. มอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการด าเนินกจิการของบรษิัทตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่
คณะกรรมการบรหิารก าหนดภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิาร 

11. แต่งตัง้และ/หรอืมอบหมายให้กรรมการบรหิารหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนกระท าการใดๆ ทีอ่ยู่ภายใน
ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบรหิารตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรโดยทีค่ณะกรรมการบรหิารอาจ
ยกเลกิเพกิถอนหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได้ 
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12. มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารขา้งตน้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัทตลอดจน
ขอ้บงัคบัของบรษิัท และในกรณีที่การเขา้ด าเนินการหรอืท าธุรกรรมใดๆทีม่หีรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ/
หรอืเป็นการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคบัของบริษัท 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัใิหค้ณะกรรมการบรหิารน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและด าเนินการตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนด
ต่อไป 
  

9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด   

บรษิทัไม่มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เมื่อกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระ หรอื
มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องแต่งตัง้กรรมการหรอืผู้บรหิารเพิ่ม คณะกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบันจะหารอืร่วมกนัเพื่อ
พจิารณาคดัเลอืกกรรมการโดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา โดยพจิารณาถงึความรูค้วามสามารถ รวมถงึประสบการณ์
การท างาน ประกอบการพจิารณาเพื่อก าหนดตวับุคคลทีม่คีวามเหมาะสมทัง้ดา้นประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถทีจ่ะ
เป็นประโยชน์ต่อบรษิัทเขา้มาเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิาร ทัง้นี้ บุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมกา รหรอื
ผูบ้รหิารของบรษิทั จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามพ.ร.บ. หลกัทรพัย ์(รวมทัง้ทีม่ ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ)  กฎหมายอื่น และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมหีลกัเกณฑก์ารสรรหาดงัต่อไปนี้  

1) กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษทั 

คณุสมบติัของกรรมกำรบริษทั  

 มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิ 
 มคีวามซื่อสตัยส์จุรติและจรยิธรรม 
 สามารถระบุและจดัการกบัความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทั 
 มคีวามทุม่เทและอุทศิเวลาใหก้บังานทีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ที ่

กรรมการบรษิทัทุกคนต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบรษิัท
มหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของหน่วยงานราชการทีก่ ากบัดูแลบรษิทั และกรณี
กรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีบ่รษิทัและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดว้ย 
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หลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั มดีงัต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมคีุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด ขอ้บงัคบัของบรษิัท
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้
ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื
จะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

2. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 
ใน 3 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่ง และกรรมการทีจ่ะต้องออกในวาระนี้อาจเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่
ไดอ้กี  ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนนัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่น
ปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

3. นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อก หรอืศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

4. ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

5. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลอือยู่ของกรรมการที่ตนเขา้มาแทน ทัง้นี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 
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2) กำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

คณุสมบติัของกรรมกำรอิสระ มดีงันี้   

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดือนประจ า หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของ
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่
ปรกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา 
คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัท
ย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาต
ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบั



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

67 
 

เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการ
ทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ซึง่คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระขา้งตน้เป็นไปตามนิยามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คณุสมบติัของกรรมกำรตรวจสอบ 

1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ  

2. เป็นกรรมการอสิระ และตอ้ง  

2.4.1 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิัท บรษิัท
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
และ  

2.4.2 ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

3. มหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่น
การสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้นอกจากนี้ บรษิทัจะพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นอื่นๆ ประกอบดว้ย 
เช่น ประสบการณ์ในธุรกจิ ความเชีย่วชาญเฉพาะทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความมจีรยิธรรม เป็นตน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่มคีุณสมบตัคิวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ของบรษิทั กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมคีวามรูด้า้นบญัชแีละ/หรอืการเงนิ เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบและก ากบั
ดแูลการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึก ากบัดูแลรายงานทางการเงนิระบบควบคุมภายในการคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัชแีละ
การพจิารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดย
บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 
กล่าวคอืเมื่อกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมจี านวนต ่ากวา่ 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ใหค้รบ
จ านวนภายในระยะเวลาไม่เกนิกว่า 3 เดอืนนบัจากวนัทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนน้อยกว่า 3 คน 
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3) กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษิทั ทีส่ามารถบรหิารงานในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานตามธุรกจิปกต ิเพื่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการงานประจ าทีเ่กิน
อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการและกลัน่กรองดแูลงานบรหิารเพื่อน าเสนอเรื่องทีม่สีาระส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4) กำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำร  

คณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้กรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยพจิารณาจากบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
  

9.4 กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

– ไม่ม ี– 

9.5 กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

  คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) รวมถงึไดก้ าหนดโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทั หรอืการน าขอ้มูลของ
บรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์ ดงันี้ 

1. บรษิทัก าหนดใหม้กีารป้องกนัการน าขอ้มลูของบรษิทัไปใช ้โดยก าหนดขอ้หา้มไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการ
ท างานไม่ใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัน าขอ้มูลภายในทีม่สีาระส าคญัของบรษิทัไปเปิดเผย หรอื
น าไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน 

2. กรรมการผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทควรหลกีเลีย่งการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรอื
ขายหุน้ของบรษิทั หรอืใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทั ดงันัน้ จงึควร
หลกีเลีย่งและงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ รวมถงึควร
รออย่างน้อย 24 - 48 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบรษิัทให้แก่
สาธารณชนแลว้ ก่อนทีจ่ะซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทั   

3. บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือ
หลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”) และกฎเกณฑ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้หน้าทีร่ายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร และขอ้หา้มใน
การใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัทในการซื้อขายหุ้นรวมทั ้งบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพรบ . 
หลกัทรพัยฯ์ 

4. ก าหนดให้มกีารจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูล (Need-to-Know Basis) เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานการเขา้
พืน้ทีก่ารใหห้รอืขอขอ้มลูระหว่างหน่วยงานจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานนัน้ๆ 
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มำตรกำรลงโทษ 

บรษิทัมบีทก าหนดโทษทางวนิัย กรณีทีผู่บ้รหิาร และพนักงานไดฝ่้าฝืนกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืค าสัง่
โดยชอบด้วยกฎหมายของบรษิัทไว้อย่างชดัเจนในขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน ตามหลกัเกณฑ์ที่ฝ่ายบรหิารงานบุคคล
ก าหนดไวแ้ละไดป้ระกาศใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกระดบัรบัทราบ 

9.6 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในปี 2556 บรษิทัไดจ้่ายค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2556 ใหแ้กส่ านกังานสอบบญัช ีบรษิทั บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอด
ไวเซอรี ่จ ากดั เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 773,710 บาท แบ่งออกไดด้งันี้ 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) บรษิทัจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจ าปี ค่าธรรมเนียมการ
สอบทานงบการเงนิสามไตรมาส (รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ระหว่างปฏบิตังิาน) ใหแ้ก่ส านักงานสอบบญัช ีรวมเป็นจ านวนเงนิ 
663,710 บาท 

(2) ค่าบรกิารอื่น (Non-audit Fee) บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่น ซึง่เป็นค่าแปลเอกสารและตรวจทาน
งบการเงนิปีก่อน เพื่อการยื่นขอ้มูลในการน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ใหแ้ก่ส านักงานสอบบญัช ีรวม
เป็นจ านวนเงนิ 110,000 บาท 

9.7 กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในเรือ่งอ่ืน ๆ 

กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บรษิัทฯ ได้มกีารก าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รไวอ้ย่างชดัเจน และมกีารทบทวนและประเมนิความ
เสีย่งเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้มกีารจดัตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งองคก์ร   เพื่อประเมนิติดตามและบรหิารความเสีย่ง
จากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้หาแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดย
ก าหนดใหค้ณะท างานบรหิารความเสีย่งรายงานผลการปฏบิตังิานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ าในทุกไตรมาส   
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10.  ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 บรษิทัมพีนัธกจิทีช่ดัเจนในการสรา้งภาพลกัษณ์ให้เป็นทีรู่จ้กัในตลาด และบรหิารองคก์รตามหลกับรรษทัภิ
บาล ซึง่บรษิัทจะมุ่งเน้นก ากบัดูแลกจิการใหเ้ติบโตไปอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื โดยยดึหลกัความถูกต้องโปร่งใส มี
จรยิธรรม และค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีของกจิการ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ พนักงาน คู่คา้ ลูกคา้ หรอืบุคคลภายนอกทีม่สี่วนได้
เสยี สิง่ส าคญัทีจ่ะสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิัทให้เป็นที่รูจ้กัได ้ไม่ใช่เพยีงการประกอบธุรกจิเป็นหลกัเท่านัน้ แต่รวมไปถึง 
การตระหนักถึงสงัคม และสิง่แวดล้อมที่จะส่งมอบคนืให้แก่สงัคม ซึ่งบรษิัทได้ เริม่ด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคมตัง้แต่
ภายในองคก์ร จนกระทัง่ไปถงึบุคคลภายนอกองคก์ร พรอ้มทัง้สง่เสรมิพนกังานขององคก์รใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอยู่
เสมออกีดว้ย   

  การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนความรับผิดชอบใน
กระบวนการ (CSR-in-process) และกจิกรรมเพื่อสงัคม (CSR-after-process) โดยมคีณะท างานเป็นหน่วยงานทีด่แูลเรื่อง
กจิกรรมเพื่อสงัคมโดยเฉพาะ และปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ 8 ขอ้ในการด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR) ไดแ้ก่ การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การเคารพสทิธมินุษยชน การปฏบิตัิ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม และการ
มนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ดงันัน้ บรษิัทจึงก าหนดนโยบายอนัเกี่ยวขอ้งกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อเป็น
ขอบเขตและแนวทางส าหรบัการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามหลกัการของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีก่ าหนด 

 10.1  นโยบำยภำพรวมกำรด ำเนินธรุกิจของบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบและอนุมตัใินการก าหนดวสิยัทศัน์ประจ าปี 2556 ว่า “เราจะเป็นหนึ่งใน

ผู้น าธุรกจิ จ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิทางทะเล ซื้อ-ขาย น ้ามนัระหว่างประเทศ ธุรกจิจดัหาวตัถุดบิและบรกิาร” บรษิัทจึง
ก าหนดพนัธกิจเพื่อด าเนินธุรกิจให้เป็นที่รู้จกัในตลาด โดยขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจ พร้อมกบัสร้างความพึงพอใจ และ
มลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ลูกคา้ ภายใตก้ารบรหิารองคก์รหลกับรรษทัภบิาล บรษิทัจงึมนีโยบายก ากบัดูแลกจิการ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิทั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหร้ะบบบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และสรา้งความเป็น
ธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสยี รวมทัง้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถื อหุ้นระยะยาว  ซึ่งนโยบายดงักล่าว 
ตระหนกัถงึความส าคญัในการดแูลและค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ทัง้ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ผูบ้รหิารบรษิทั และผูม้สี่ วนได้
เสยีภายนอก เช่น คู่แขง่ คู่คา้ ลกูคา้ เป็นตน้  

นโยบายก ากบัดูแลกจิการ ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี่วนได้เสยี มีขอ้ก าหนดบทบาทต่อพนักงาน โดย
บรษิัทจะต้องปฏบิตัิอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม อกีทัง้จดัให้มสีภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัที่ดใีนการท างาน ซึ่งจะ
สอดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั ซวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มของบรษิทั สว่นบทบาทต่อลกูคา้ บรษิทักม็ุ่งเน้น
สรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้เป็นส าคญั และจดัสง่สนิคา้ตรงตามเวลา ซึง่บรษิทัมนีโยบายควบคุมสนิคา้สญูหาย และการ
ขนส่ง เพื่อที่จะควบคุมและรกัษาคุณภาพ ปรมิาณของผลิตภัณฑ์ทุกครัง้ในระหว่างการขนส่ง และยังตระหนักว่าการ
ใหบ้รกิารทีด่แีละความซื่อสตัยเ์ป็นสิง่ส าคญั และส่วนบทบาทต่อสงัคม บรษิทัต้องรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดย
ยดึถือตามกฎหมายความปลอดภัยและสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั และบทบาทที่ส าคญั คอื บทบาทต่อผู้ถือหุ้น ที่บรษิัท
มุ่งเน้นการเตบิโตของธุรกจิอย่างต่อเนื่อง และด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น 
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อย่างไรกต็าม นโยบายก ากบัดแูลกจิการในหมวดดงักล่าว แสดงถงึบรษิทัมเีจตนารมณ์ทีต่้องการรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุ่มผูม้สี่วนได ้โดยก าหนดพนัธกจิเป็นเป้าหมายและตอบสนองออกมาดว้ยนโยบายก ากบัดูแล
กจิการ และนโยบายต่างๆของบรษิทั ใหค้รบถว้นตามหลกัการทัง้ 8 ขอ้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อกีทัง้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัิ “นโยบายแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิ” (Business Code 
of Conduct) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏบิตัใินดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และผู้
ถือหุ้น ซึ่งยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประการส าคัญ โดยสรุป
รายละเอยีดทีส่ าคญั ดงันี้ 

- มุ่งเน้นการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส เป็นธรรม และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัและ
ผูถ้อืหุน้ และไม่ด าเนินการใดๆทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั 

- ด าเนินการใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิโดยเคร่งครดั และ
ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการสง่เสรมิหรอืสนนัสนุนใหม้กีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายหรอืหลกีเลีย่งต่อกฎหมาย 

- ผูบ้รหิารไม่เรยีก รบั หรอืยอมว่าจะรบั รวมทัง้ไม่ให้ หรอืว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจรติ หรอืมใิช่
ในทางธรรมเนียมการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ และใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรษิทัทีถู่กตอ้ง และตรงกบัขอ้เทจ็จรงิเสมอ 

- การใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษยข์องพนักงาน และหลกีเลีย่ง
กระท าใดๆทีไ่ม่เป็นธรรม และอาจคุกคามและสรา้งความกดดนัต่อสภาพจติใจของพนกังาน 

- การปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยการจดัใหม้สีวสัดกิารและผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม รวมถงึการให้
ความส าคญัและสง่เสรมิการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม 

- จดัให้มบีรกิารที่มีคุณภาพและรกัษามาตรฐานคุณภาพของผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพ 
พรอ้มทัง้ปฏบิตัติามเงื่อนไข ค ามัน่ หรอืขอ้เสนอทีไ่ดใ้หไ้วแ้ก่ลกูคา้หรอืประชาชนโดยเคร่งครดั 

- สง่เสรมิและจดัใหม้กีารสรา้งนวตักรรมใหม่ในการบรกิาร และการผลติ เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์เพิม่
มากขึน้และไดร้บัความพงึพอใจ 

- ไม่กระท าการใดๆทีอ่าจก่อเกดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และปลกูฝังจติส านึก
ให้พนักงานทุกระดับมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างจรงิจงั และสม ่าเสมอ พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้มีการจดักิจกรรมเพื่อ
สรา้งสรรคส์งัคม รวมถงึการคนืก าไรใหแ้ก่สงัคม (อา้งถงึ นโยบายแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิ)  

ดงันัน้ นโยบายแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิจะมุ่งเน้นปฏบิตัติามพนัธกจิที่ก าหนดไว ้ไม่ว่าการสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัลกูคา้ การสรา้งภาพลกัษณ์ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในตลาด การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญในการด าเนินธุรกจิ 
และการบรหิารองคก์รตามหลกับรรษทัภบิาล โดยตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี
อยู่เสมอ ตามหลกัการ 8 ข้อของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนโยบายแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ จะเป็น
รากฐานทีท่ าใหบ้รษิทัเตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพ และกา้วไปสูค่วามยัง่ยนืไดใ้นอนาคต  

 10.2  กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 

  (1) กระบวนกำรจดัท ำรำยงำน 
  บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัหลกัการปฏบิตัิทัง้ 8 ขอ้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดป้ฏบิตัติาม
หลกัการทัง้หมด โดยมีนโยบายเป็นตัวก าหนดการปฏิบตัิเพื่อแสดงถึงความรบัผิดชอบทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ
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สิง่แวดลอ้ม อย่างไรกต็าม บรษิัทยงัไม่มกีระบวนการจดัท ารายงานความยัง่ยนืเป็นรูปธรรมในปี 2556 แต่บรษิัทจะจดัท า
รายงานแห่งความยัง่ยนืขององคก์ารแห่งความรเิริม่ว่าดว้ยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ในปีถดัไป  

(2) กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
บรษิัทมนีโยบายก ากบัดูแลกจิการ และนโยบายแนวปฏบิตัิในการด าเนินธุรกจิ เป็นนโยบายพืน้ฐานส าหรบั

การด าเนินงานต่างๆ จงึท าใหเ้กดิความรบัผดิชอบในกระบวนการท างาน (CSR-in-process) และเป็นกลไกหนึ่งทีน่ าบรษิทั
ไปสูค่วามน่าเชื่อถอืของตลาดสากล และบรรลุผลตามพนัธกจิของบรษิทัได้ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (สว่นพนกังาน)  
บรษิทับรหิารองคก์รตามหลกับรรษทัภบิาล จงึมนีโยบายก ากบัดแูลกจิการ ประกอบกบันโยบายแนวปฏบิตัใิน

การด าเนินธุรกจิ ทีก่ าหนดแนวทางการด าเนินการไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้การจดัสวสัดกิารและผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็น
ธรรมให้แก่พนักงาน การส่งเสรมิพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการเคารพต่อสทิธิมนุษยชนโดยไม่
คุกคามและสรา้งความกดดนัใหแ้ก่พนกังาน 

บรษิทัไม่ไดจ้ดัสวสัดกิารใหแ้ค่พนกังานเท่านัน้ แต่ยงัใหส้วสัดกิารเรื่องทุนการศกึษาแก่บุตรของพนกังานทีม่ี
ผลการเรยีนด ีซึ่งเป็นการสนับสนุนทางดา้นการศกึษาให้แก่เยาวชนและเป็นสวสัดกิารที่ช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายของพนักงาน
บรษิทัอกีดว้ย   

การสง่เสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน บรษิทัมนีโยบายการฝึกอบรม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
การท างานของพนักงานตอบสนองความต้องการขององคก์รที่เกีย่วกบัทกัษะและความรูข้องพนักงาน และจะไดน้ าทกัษะ
ความรูด้งักล่าวไปสง่เสรมิและพฒันาหน้าทีก่ารงานของพนกังาน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร  

นอกจากนี้ บรษิทัตระหนกัถงึความปลอดภยัในชวีติของพนกังานเป็นหลกัส าคญั ซึง่บรษิทัมนีโยบายคุณภาพ 
ความปลอดภยั ชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม ก าหนดใหค้วามปลอดภยัในสถานทีท่ างาน และระหว่างการปฏบิตัิ งานมคีวาม
ปลอดภยัสงูสดุ และนโยบายควบคุมชัว่โมงการท างานและการพกัผ่อน เพื่อป้องกนัความเหนื่อยลา้ของพนกังานและป้องกนั
อุบตัเิหตุจากการท างาน อกีทัง้ยงัมนีโยบายว่าดว้ยการขม่ขู ่คุกคามในสถานทีท่ างาน เพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างาน
และพนกังานใหม้คีวามเคารพซึง่กนัและกนั อนัเป็นหลกัการเคารพสทิธมินุษยชน 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (สว่นลกูคา้) 
บรษิัทมีพันธกิจที่จะสร้างความพึงพอใจ ความสมัพันธ์และมูลค่าเพิ่มให้กบัลูกค้า จึงเป็นสาเหตุที่บริษัท

ก าหนดนโยบายควบคุมสนิคา้สญูหาย และการขนส่ง เพื่อจะควบคุมและรกัษาคุณภาพ ปรมิาณของผลติภณัฑ์ทุกครัง้ใน
ระหว่างการขนส่ง และให้บริการที่ดีและมีความซื่อสตัย์ในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญ  ดังนัน้ บริษัทจึงออกระเบียบ
ปฏบิตัิการควบคุมการจดัส่งสนิค้าทางเรอืและทางรถขึน้มาเพิ่มเติม เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจดัส่งน ้ามนั 
(Inspector) ควบคุมก ากบัดแูลการจดัส่งน ้ามนัตัง้แต่คลงัตน้ทางจนถงึสถานทีจ่ดัสง่น ้ามนั ตลอดจนตรวจสอบปรมิาณน ้ามนั
เพื่อให้ลูกค้าได้รบัน ้ามนัที่ถูกต้องครบถ้วน และมคีุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ อนัเป็นความรบัผดิชอบต่อ
ผูบ้รโิภค ตามหลกัการด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (สว่นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม) 
บรษิทัท าธุรกจิจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ และธุรกจิใหบ้รกิารในการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้รกิารอื่นๆ 

ใหแ้ก่ลกูคา้ทางทะเลเป็นสว่นใหญ่ บรษิทัจงึตอ้งรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ เพื่อ
ดแูลรกัษาทรพัยากรทางทะเล และสิง่แวดลอ้มต่างๆใหค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป โดยยดึการด าเนินการตามนโยบายแนวปฏบิตัิ
ในการด าเนินธุรกจิ โดยผูบ้รหิารจะตอ้งไม่กระท าการใดๆทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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พรอ้มทัง้สนับสนุนให้มกีารจดักจิกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม และปลูกจติส านึกให้พนักงานทุกระดบัมคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

อกีทัง้บรษิัทมีนโยบายแนวทางปฏิบตัิของผู้บรหิารต่อสงัคมโดยส่วนรวมที่ก าหนดให้ผู้บรหิารปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ และธุรกจิใหบ้รกิารทางบกทางทะเล 
และไม่กระท าการใดๆอนัเป็นการสง่เสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัผิดิต่อกฎหมายหรอืหลกีเลีย่งกฎหมาย อนัเป็นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัทีบ่รษิทัตอ้งยดึถอืปฏบิตัแิละด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 10.3   กำรด ำเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อ CSR 
– ไม่ม ี– 

 10.4   กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-After-Process) 
บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัหนึ่งในเครอืกลุ่มนทลนิ จงึไดด้ าเนินกจิกรรมร่วมกบับรษิทัในกลุ่ม

บรษิทันทลนิเพื่อจดักจิกรรมทางสงัคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คนืกลบัสู่สงัคม สรา้งพืน้ฐานการศกึษาใหแ้ก่บุคลากรของชาติ
ในอนาคต และดแูลรกัษาอนุรกัษ์ทรพัยากรทางทะเล รวมถงึทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆไวใ้หค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป ซึง่บรษิทัมี
บทบาทต่อสงัคมที่ชดัเจน ในการช่วยเหลอืด้านทุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็นักเรยีนของโรงเรยีนต่างๆ รวมถงึมอบทุนเรยีนดี
ใหแ้ก่บุตรของพนักงานบรษิทั ซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัขิองผูบ้รหิารต่อสงัคมโดยส่วนรวม อกีทัง้เป็นการคนืก าไรสู่สงัคมและ
สรา้งฐานอนาคตของชาตต่ิอไป  

นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดจ้ดัตัง้คณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคมขึน้มาเพื่อจดักจิกรรมดงักล่าว และประชาสมัพนัธ ์
เผยแพร่ รณรงคก์จิกรรมใหแ้ก่บุคลากรภายทัง้ในองคก์ร และบุคคลทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบ และท ากจิกรรมร่วมกนั ซึง่เป็นการ
สง่เสรมิ และสรา้งพืน้ฐานจติสาธารณะใหแ้ก่สงัคมดว้ย 

คณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคมของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ โดยมหีน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบในการจดักจิกรรม เพื่อคนืประโยชน์ใหก้ลบัสงัคม ตามนโยบายของบรษิทัฯทีมุ่่งเน้นกจิกรรมเสรมิสรา้งรากฐาน
ทางการศกึษาใหแ้ก่เยาวชน และช่วยเหลอืโรงเรยีนในชนบท กจิกรรมดา้นดแูลสิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
ของบริษัท และด าเนินการปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายแนวปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อใหบ้รรลุผลตามวสิยัทศัน์ของบรษิทั  

กิจกรรมและโครงกำรเพื่อสงัคมของบริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) ในปี 2556 

- โครงการ “ร่วมบรจิาคโลหิต ช่วยต่อชวีิต ด้วยโลหิต ผู้ใจบุญ” ประจ าปี 2556 โดยบรษิัท ซีออยล์ จ ากดั 
(มหาชน) ร่วมกบักลุ่มบริษัทนทลิน ซึ่งจดัขึ้น 3 ครัง้ ภายในปี พ.ศ. 2556 โดยผู้บริหารและพนักงานบรษิัทได้เข้าร่วม
โครงการดงักล่าวทุกครัง้ 

- โครงการปรบัปรุงหอ้งสมุดโรงเรยีนบา้นซบัตะแบก ต าบลยางสาว อ าเภอวเิชยีรบุร ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ โดย
บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุ่มบรษิทั นทลนิ 
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 10.5   กำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรคอรร์ปัชัน่ 

(1) นโยบำยกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรคอรร์ปัชัน่ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตริบัทราบ การมสีว่นร่วมในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และเหน็ชอบดว้ย

กบัต่อต้านการทุจรติดงักล่าว ซึง่สอดคลอ้งกบั “นโยบายแนวปฏบิตัิในการด าเนินธุรกจิ (Business Code of Conduct)” ที่
ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2555 เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2555 โดยก าหนดจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน อนัเกีย่วกบัแนวปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติไว้ 

ส าหรบัแนวทางปฏบิตัิของคณะกรรมการและผู้บริหาร ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการปฏบิตัิหน้าทีด่้วยความ
ซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม ดูแลให้บรษิัทมกีารปฏบิตัิต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเท่าเทียมกนั โปร่ งใส เป็นธรรม และไม่
ด าเนินการใดๆทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั 

ส่วนแนวทางปฏิบตัิของผู้บริหารต่อพนักงาน ซึ่งผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการ
กระท าทีผ่ดิกฎหมายของบรษิทั โดยจดัใหม้ชีอ่งทางการสือ่สารพเิศษหรอืชอ่งทางลบัเพื่อใหบ้คุคลภายในบริษทัสามารถแจง้
ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั  

ดงันัน้ นโยบายแนวปฏบิตัิในการด าเนินธุรกจิดงักล่าว เป็นปัจจยัหนึ่งทีแ่สดงถึงเจตนารมณ์คณะกรรมการ
บรษิทัทีป่ระสงคจ์ะด าเนินการร่วมต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และอาจมนีโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ในอนาคต 

  (2) กำรด ำเนินกำร 
  บรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินการเรื่องการประเมนิความเสีย่งของธุรกจิและขัน้ตอนการปฏบิตัิงานที่จะก่อให้เกดิ
โอกาสในการทุจรติขึน้ในรปูแบบต่างๆ และไดก้ าหนดบทลงโทษในกรณีทีฝ่่าฝืนนโยบายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั
อย่างชดัเจน  และได้สื่อสารไปยงัผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบัให้รบัทราบถึงแนวปฏิบตัิในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ของ
บรษิทั 
   



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

75 
 

11.  กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

11.1  สรปุควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั 
  

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่24 มกราคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบ
ทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีของบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้
มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยพจิารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และความเหน็ของผูส้อบบญัช ีในกระบวนการปฏบิตังิานและควบคุมระบบงานทีส่ าคญั
ของบรษิทัฯ ซึง่ไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ดงันัน้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่1/2557 เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2556 โดยมกีรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในโดยการซกัถามขอ้มลูจากฝ่าย
บรหิาร โดยสรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คอื 1) การควบคุม
ภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบรหิาร 4) ระบบสารสนเทศและสื่อสาร
ขอ้มลู และ 5) ระบบการตดิตาม คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ี
ประสทิธผิลเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั และมกีารพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
11.2  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็โดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัิหน้าที่อย่างเป็น
อสิระ และครบถว้นตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  และ
มคีวามเหน็ว่า บรษิทัมกีารรายงานขอ้มูลทางการเงนิและการด าเนินงานอย่างครบถว้น ถูกต้อง มรีะบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธผิล มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด 
และขอ้ผกูพนัต่างๆ และเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างถกูตอ้ง มกีารพฒันาปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพดี 
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 2) 
 

11.3  ข้อมูลหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน  

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้แต่งตัง้บริษัท เวล       
แพลนนิ่ง โซลูชัน่ จ ากดั เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัิหน้าที่ตรวจสอบภายในของบรษิัทตัง้แต่วนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์
2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบิตัิงาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้
ความสามารถในวชิาชพี รวมทัง้พจิารณาแผนการตรวจสอบภายใน ของบรษิทั เวล แพลนนิ่ง โซลชูัน่ จ ากดัแลว้เหน็ว่า มี
ความเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตังิานดา้นตรวจสอบภายใน (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3)  
 
 11.4  กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บรษิทัตระหนักว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นกลไกหนึ่งทีส่ าคญัและจ าเป็น จงึไดก้ าหนดแนวทางการบรหิารความ
เสีย่งขององคก์รขึน้มา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัไดร้บัรูถ้งึความเสีย่งและปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อ
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ผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยจดัระดบัความเสีย่งขององคก์รไวอ้ย่างชดัเจน พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางป้องกนัความเสีย่ง
และแกไ้ขจากความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 

บรษิทัจะพจิารณาทบทวนความเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นกรอบการบรหิารความเสีย่งขององคก์รเป็นประจ าทุกปี  พรอ้มทัง้
ก าหนดใหม้กีารจดัประชุมคณะท างานบรหิารความเสีย่งเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อประเมนิและตดิตามความเสีย่งอนัเกดิ
จากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ โดยมคีณะท างานบรหิารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้บรหิารของทุกฝ่ายงาน โดยมี
ประธานกรรมการบรหิารเป็นหวัหน้าคณะท างาน ท าให้ฝ่ายบรหิารไดท้ราบถึงความเสีย่งที่จะเกดิขึน้และพรอ้มที่จะแก้ไข
ความเสีย่งนัน้ไดท้นัท่วงท ีจะสง่ผลใหบ้รษิทัมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างาน 
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12. รำยกำรระหว่ำงกนั 

ในปี 2555 และปี 2556 บริษทัมีรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ซ่ึงสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 

บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

1. บริษทั นทลิน จ ำกดั  
      (“นทลนิ”) 
 
ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนัทำงเรอื  
 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั โดยถอื
หุ้นร้อยละ 47.22 ของทุนที่ออก
และเรยีกช ำระแลว้  

- มกีรรมกำรร่วมกนั 3 ท่ำน ไดแ้ก่            
1) นำยสุรพล มเีสถยีร 
2) นำยพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข 

3) นำงสำวนีรชำ ปำนบุญหอ้ม  

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิทัขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น

ให้แก่นทลิน โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธี
ต้ น ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร  (Cost Plus Pricing 
Method)  

33.51 16.31 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่ องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำร
ก ำหนดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำม
เงือ่นไขกำรคำ้ทัว่ไป 

  ลกูหนี้กำรคำ้ 
- เกิดขึ้น จำกกำรขำยน ้ ำมัน เชื้ อ เพ ลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

1.48 1.53 
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

บริษทั นทลิน จ ำกดั (ต่อ) 
 

 ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำร 
- บริษัทเช่ำพื้นที่ของอำคำรนทลิน ชัน้  6 

อำคำรบี เนื้อที่รวม 406.83 ตร.ม. เพื่อใช้
เป็นส ำนักงำนของบรษิัท อำยุสญัญำเช่ำ 3 
ปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ิย. 54 ถงึวนัที ่1 ม.ิย. 
57 โดยจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร เดือนละ 
142,390.50 บำท  

 

1.83 1.83 
 

- บรษิทัจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรใหก้บันทลนิ ใน
อัตรำเช่ ำที่ต กลงกัน ในสัญญำ ซึ่ งอัต รำ
ดังกล่ำวเป็นอัตรำเดียวกับที่นทลินคิดกับ
บรษิทัในกลุ่มนทลนิ และบุคคลภำยนอกทีเ่ช่ำ
พื้นที่ และสำมำรถเทียบเคียงได้กบัอัตรำค่ำ
เช่ำพื้นทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงไดส้่วนค่ำไฟฟ้ำจ่ำย
ตำมอตัรำทีใ่ชจ้รงิทีก่ำรไฟฟ้ำเรยีกเกบ็ 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล โดยมี
อัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขตำมที่ตกลงกัน ใน
อตัรำทีเ่หมำะสม  

ค่ำบรหิำรงำนสำรสนเทศ 
- บรษิัทจ่ำยค่ำบรหิำรงำนสำรสนเทศ ให้แก่

น ท ลิ น  โด ย มี อั ต ร ำ ค่ ำ จ้ ำ ง เดื อ น ล ะ 
21,421.35 บำท โดยมีอำยุสญัญำจ้ำง 1 ปี  
สญัญำเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 พ.ย. 54 ถงึวนัที ่31 
ต.ค. 55 เมือ่ครบก ำหนดอำยุสญัญำแลว้ ไม่
มีกำรบอกเลิกสัญญำโดยคู่ส ัญญำทัง้สอง
ฝ่ำย ถือเป็นกำรต่ออำยุสัญญำจ้ำงเป็น
ระยะเวลำ 2 ปี ทันที ซึ่งปัจจุบันมีกำรต่อ
อำยุสญัญำตำมเงื่อนไข โดยมอีตัรำค่ำจ้ำง
ในอตัรำเดมิ 

 
 

0.26 0.26 - บรษิัทว่ำจ้ำงให้นทลนิบรหิำรงำนสำรสนเทศ
ให ้เนื่องจำกบรษิทัไดใ้ชร้ะบบ Ship Manager 
เป็นระบบปฏิบตัิงำนหลกั โดยระบบดงักล่ำว
ถูกพัฒนำขึ้นโดยกลุ่มนทลิน เพื่อใช้ส ำหรบั
บรษิทัทีท่ ำธุรกจิกีย่วกบักำรขนส่งทำงเรอื    

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นว่ำรำคำ
ดงักล่ำวมคีวำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล  
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

บริษทั นทลิน จ ำกดั (ต่อ) 
 

 ค่ำบรหิำรงำนบุคคล 
- บรษิทัจ่ำยค่ำบรหิำรงำนบุคคล ใหแ้ก่นทลนิ 

โดยมอีตัรำค่ำจ้ำงเดอืนละ 22,699.47 บำท 
สญัญำเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ต.ค. 54 ถงึวนัที ่30 
ก.ย. 55 เมือ่ครบก ำหนดอำยุสญัญำแลว้ ไม่
มีกำรบอกเลิกสัญญำโดยคู่ส ัญญำทัง้สอง
ฝ่ำย ถือเป็นกำรต่ออำยุสัญญำจ้ำงเป็น
ระยะเวลำ 2 ปี ทันที ซึ่งปัจจุบันมีกำรต่อ
อำยุสญัญำตำมเงื่อนไข โดยมอีตัรำค่ำจ้ำง
ในอตัรำเดมิ 

0.27 0.27 - ก่อนหน้ำนี้ บรษิทัท ำสญัญำว่ำจำ้งบรหิำรงำน
บุคคลกับบรษิัท นทลิน แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
ต่อมำมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ภำยในกลุ่มนทลิน บรษิัทจงึท ำสญัญำว่ำจ้ำง
บรหิำรงำนบุคคลกบันทลนิ แทน ทัง้นี้ บรษิัท
ว่ำจ้ำงบริหำรงำนบุคคล เนื่ องจำกบริษัท
พิจำรณำต้นทุนกำรว่ำจ้ำงพนักงำนเพื่อดูแล
งำนบุคคลแลว้เหน็ว่ำ นทลนิมคีวำมเชีย่วชำญ
ในงำนบรหิำรบุคคลมำกกว่ำและมอีตัรำค่ำจำ้ง
ทีต่ ่ำกว่ำหำกบรษิทัว่ำจำ้งบุคลำกรเพือ่มำดแูล
งำนดำ้นนี้เอง 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล โดยมี
อัตรำค่ำจ้ำงและเงื่อนไขกำรท ำรำยกำรที่
เหมำะสม 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 
-  บรษิัทจ่ำยค่ำเงนิประกนักำรเช่ำอำคำร ตำม
สัญญ ำเช่ ำพื้ น ที่ อ ำคำร โดย เงินประกัน
ดังกล่ำว บริษัทจะได้ร ับ เงินคืน โดยไม่มี
ดอกเบี้ ยภำยใน  60 วันนับจำกวันที่ครบ
ก ำหนดในสญัญำเช่ำ โดยผู้เช่ำต้องไม่มภีำระ 
และ/หรอืหนี้สนิใดคำ้งช ำระ รวมถงึค่ำเช่ำจ่ำย
ล่วงหน้ำ 1 เดอืนและค่ำบรกิำรอื่นๆ 

0.08 0.08 - รำยกำรดงักล่ำวเป็นเงนิประกนักำรเช่ำอำคำร
ที่เกดิขึน้ตำมสญัญำเช่ำ ในกรณีที่บรษิัทไม่มี
ภำระ และ/หรอื หนี้สนิใดค้ำงช ำระ บรษิัทจะ
ได้ร ับเงินประกันกำรเช่ำคืน เมื่อหมดอำยุ
สญัญำเช่ำแลว้  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ 
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

บริษทั นทลิน จ ำกดั (ต่อ) 
 

 ค่ำบรหิำรคำ้งจ่ำย 
-  ค่ ำบ ริห ำรค้ ำงจ่ ำย  ได้แก่  ค่ ำไฟ ฟ้ ำ ค่ ำ
บริหำรงำนสำรสนเทศ และค่ำบริหำรงำน
บุคคล ทีบ่รษิทัตอ้งจ่ำยใหก้บันทลนิ 

0.06 0.05 - ค่ ำ บ ริ ห ำ ร ค้ ำ ง จ่ ำ ย เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ ง จ ำ ก
ก ำหนดเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำไม่ตรง
กบัวนัสิ้นงวดบญัชี โดยบรษิัทต้องช ำระเงนิ
ภำยในวนัที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตำม
เงือ่นไขทีร่ะบุในสญัญำทีต่กลงกนั  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และมี
เงือ่นไขตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

ณ 31 ธันวำคม 2556 ภำระค ้ำประกันวงเงิน
สนิเชือ่ระยะสัน้  
- นทลินเป็นผู้ค ้ำประกันวงเงนิสินเชื่อระยะสัน้ 
เพื่อใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย เงิน
เบิกเกินบญัชี เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรสัต์รซีีส 
ตัว๋สัญญำใช้เงิน และหนังสือค ้ำประกัน กับ
สถำบนักำรเงนิภำยในประเทศ 1 แห่ง ในวงเงนิ
สูงสุดไม่เกิน 134.00 ล้ำนบำท และ 2.15 ล้ำน
เหรยีญดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ (ณ 31 ธ.ค. 2556) 
โดยไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรค ้ำประกัน
ระหว่ำงกนั 

0.00 0.00 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ รำยกำร
ดงักล่ำวเป็นกำรค ้ำประกนัเงนิกู้ตำมเงื่อนไข
สญัญำเงนิกู้ ซึ่งเป็นกำรรบัควำมช่วยเหลือ
ทำงด้ำนกำรเงนิจำกนทลิน ในฐำนะผู้ถือหุ้น
ใหญ่ โดยนทลนิไม่มกีำรคดิค่ำธรรมเนียมกำร
ค ้ ำป ระกัน กับ บ ริษั ท  ถือ เป็ น รำยกำรที่
เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม สถำบันกำรเงิน 
ยนิยอมปลดภำระค ้ำประกนัให้กบับรษิัทแล้ว 
ภำยหลงับรษิทัมสีถำนะเป็นบรษิทัจดทะเบยีน
และเขำ้ซื้อขำยหลกัทรพัย์ในตลำดหลกัทรพัย์
เอม็ เอ ไอ ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

2. บริษทั คณุนที จ ำกดั 
     (“คุณนท”ี) 
 
ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนัทำงเรอื 

  
 

 

- มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน 
ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
และถอืหุน้ในคุณนท ีรอ้ยละ 43.78 
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

- บริษัทถือหุ้น ในคุณนที ร้อยละ 
3.33 ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระ
แลว้ 

- มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน ได้แก่ 
1) นำยสุรพล มเีสถยีร  

   2) นำยพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิัทขำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น
ให้แก่คุณนที โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธี
ตน้ทุนบวกก ำไร (Cost Plus Pricing Method)  

45.56 0.00 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

เงนิลงทุนระยะยำว 
- บรษิทัเขำ้ลงทุนในหุน้ของคุณนทรีวมทัง้สิ้น 

133,335 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.33 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ของคุณนท ี  

17.53 17.53 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ 
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นตัง้แต่ปี 2547 และ 
2548 โดยบริษัทเข้ำลงทุนในหุ้นของคุณนท ี
ซึ่ง ณ 31 ธันวำคม 2555 หุ้นของคุณนทีมี
มูลค่ำตำมบัญชี เท่ำกับ 276.98 บำทต่อหุ้น 
ซึ่งสูงกว่ำรำคำต้นทุนของบริษัท อย่ำงไรก็
ตำม หำกในอนำคตบริษัทจะเข้ำลงทุนใน
ห ลั ก ท รัพ ย์  จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ ร ับ อ นุ มั ติ จ ำ ก
คณะกรรมกำร ก่อนกำรเข้ำท ำรำยกำร และ
จะต้องปฎิบัติตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน 
กลต. และตลำดหลักทรัพย์เอ็ม  เอ ไอ ที่
เกีย่วขอ้งดว้ย     

รำยไดเ้งนิปันผล 
-   บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลจำกเงนิลงทุนในคุณนท ี

0.67 0.67 
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล ซึ่งเป็น
ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จำกกำรลงทุน 
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

3. บริษัท  เอ็น .ที .แอล.มำรีน 
จ ำกดั 

 
ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนัทำงเรอื  

- มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน 
ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
และถอืหุน้ในบรษิทั เอน็.ท.ีแอล.มำ
รนี จ ำกดั ร้อยละ 99.99 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิทัขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น

ให้แก่บรษิัท เอ็น.ที.แอล. มำรนี จ ำกดั โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method)  

142.13 213.66 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีส่มเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรคำ้ปกต ิ และมกีำรคดิ
รำคำและเงือ่นไขกำรคำ้เป็นไปตำมเงือ่นไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

ลกูหนี้กำรคำ้ 
-   เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมัน เชื้อ เพลิงและ

น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

30.49 40.76 

ค่ำขนส่ง 
- บรษิัทว่ำจำ้งบรษิัท เอ็น.ท.ีแอล. มำรนี จ ำกดั 
ข น ส่ ง น ้ ำ มั น เบ น ซิ น เพื่ อ จ ำห น่ ำย ใน
ต่ำงประเทศ   

12.11 14.61 - บรษิัทจ่ำยค่ำขนส่งน ้ำมนัในอตัรำที่ใกล้เคยีง
กบัอตัรำในตลำด 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล มอีตัรำ
ค่ำขนส่งในรำคำตลำด และมเีงื่อนไขกำรค้ำ
ทัว่ไป 

  เจำ้หนี้กำรคำ้ 
-  เกดิขึน้จำกกำรว่ำจำ้งบรษิทั เอน็.ท.ีแอล.มำรนี 
จ ำกัด ขนส่งน ้ ำมันเบนซินเพื่อจ ำหน่ำยใน
ต่ำงประเทศ 

2.58 1.58 



   

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

  
 

83 
 

บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

4. บริษทั ถำวรมำรีน  จ ำกดั 
 
ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนัทำงเรอื 

 

- มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน 
ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
และถือหุ้นในบริษัท ถำวรมำรีน
จ ำกดั รอ้ยละ 99.99 ของทุนทีอ่อก
และเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริษั ท ข ำย สิ น ค้ ำน ้ ำ มัน เชื้ อ เพ ลิ งแ ล ะ
น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่บรษิัท ถำวรมำรนี จ ำกดั 
โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตี้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method)  

19.38 20.24 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

ลกูหนี้กำรคำ้ 
-  เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมัน เชื้อ เพลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

2.00 1.63 

5. บริษัท ยูไนเต็ด แทงเกอร ์
จ ำกดั  

 
ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนัทำงเรอื 

- มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน 
ซึ่งถือหุ้นในบรษิัท  ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
และถอืหุ้นใน บรษิทั ยูไนเต็ด แทง
เกอร์ จ ำกดั ร้อยละ 99.99 ของทุน
ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิทัขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น

ให้แก่ บรษิัท ยูไนเต็ด แทงเกอร์ จ ำกดั โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method) 

1.40 - - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

6. บริษัท ไทยมำรีน แทงเกอร ์
จ ำกดั 

 
ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนัทำงเรอื 
 

- มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน 
ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22
ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
และถือหุ้น ในบริษัท ไทยมำรีน 
แทงเกอร ์จ ำกดั รอ้ยละ 65.38 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิทัขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น

ใหแ้ก่บรษิทั ไทยมำรนี แทงเกอร์ จ ำกดั โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method) 

20.72 23.69 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

ลกูหนี้กำรคำ้ 
-   เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมัน เชื้อ เพลิงและ

น ้ ำมนัหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

0.30 0.00 

7. บริษทั นทลินออฟชอร ์
จ ำกดั  

 
ประกอบธุรกจิบรหิำรผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑอ์ื่น
ส ำหรบักจิกำรขดุเจำะและส ำรวจ
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและกจิกำรอืน่ 

- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื นทลนิ ซึ่งถอื
หุน้ในบรษิทั รอ้ยละ 47.22 ของทุน
ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้และถอืหุน้
ในบริษัท นทลิน ออฟชอร์ จ ำกัด 
ร้อยละ 70.00ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแลว้ 

- มกีรรมกำรร่วมกนั 3 ท่ำน ไดแ้ก่ 
1)  * นำยพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 
2) นำยสุรพล มเีสถยีร 
3) * นำงสำวนีรชำ ปำนบุญหอ้ม 

(* 1) และ 3) ลำออกจำกกรรมกำร  
  เมือ่วนัที ่26 ธนัวำคม 2556) 
 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิัทขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น

ให้แก่บริษัท นทลิน ออฟชอร์ จ ำกัด โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method) 

56.09 0.21 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

บริษทั นทลินออฟชอร ์จ ำกดั  
(ต่อ) 

 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
- บรษิัทรบัจ้ำงจดัหำอำหำร ท ำควำมสะอำด 

และซักรดี  ให้แก่พนักงำนประจ ำแท่นขุด
เจำะน ้ำมนั บนเรอืพกัอำศยั (Catering and 
Service) โดยคดิอตัรำค่ำบรกิำรต่อคนต่อวนั 
ตำมอตัรำทีต่กลงกนั  

 

83.58 96.20 - กำรให้บรกิำรในธุรกจิ Catering and Service 
เป็นไปตำมรำคำและเงือ่นไขกำรคำ้ทีต่กลงกนั 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ 
รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
โดยคดิอตัรำค่ำบรกิำรต่อคนต่อวนั ตำมอตัรำ
ทีต่กลงกนัในสญัญำ ซึ่งเมือ่หกัต้นทุนจำกกำร
ใหบ้รกิำรแลว้ บรษิทัยงัมกี ำไรจำกกำรด ำเนิน
ธุรกจิดงักล่ำวในอตัรำทีส่มเหตุสมผล  

ลกูหนี้กำรคำ้ 
-  ลูกหนี้กำรคำ้จำกกำรขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและ
น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

-  ลูกหนี้ กำรค้ำจำกกำรธุรกิจ Catering and 
Service โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน (Credit 
term) เท่ำกบั 60 วนันบัจำกวนัทีใ่นใบแจง้หนี้ 

22.69 34.71 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรและเงือ่นไขเป็นไปตำม
สญัญำทีต่กลงกนั 
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

8. Nathalin Offshore Pte. Ltd.  
 
ประกอบธุรกิจบริหำรจัดกำรเรือ 
และจดัหำเรอื  

- มผีู้ถือหุ้นทำงอ้อมร่วมกนั คือ นท
ลิน  ซึ่ งถือหุ้น ในบริษัท  ร้อยละ 
47.22 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระ
แล้วและถือหุ้นในบริษัท นทลิน 
ออฟชอร ์จ ำกดั รอ้ยละ 70.00 ของ
ทุ น ที่ อ อ กแล ะ เรีย ก ช ำร ะแล้ ว 
ในขณะที่บริษัท นทลิน ออฟชอร ์
จ ำกดั ถอืหุน้ใน Nathalin Offshore 
Pte. Ltd. ร้อยละ 70.00 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแลว้ จงึท ำใหน้ท
ลิน  ถือหุ้นทำงอ้อมใน  Nathalin 
Offshore Pte. Ltd. 

- มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน ได้แก่ 
นำยพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิัทขำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น
ใ ห้ แ ก่  Nathalin Offshore Pte Ltd โ ด ย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method) 

 

5.69 0.00 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

9. บริษทั นทลิน แมนเนจเมนท์ 
จ ำกดั 

 
ประกอบธุ รกิจตัวแทนจัดกำร
บรหิำรเรอื 

- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื นทลนิ ซึ่งถอื
หุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 ของ
ทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และ
ถือหุ้นในบริษัท นทลิน แมนเนจ
เมนท ์จ ำกดั รอ้ยละ 99.99 ของทุน
ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

- มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน  คือ  
นำงสำวนีรชำ ปำนบุญหอ้ม  

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิัทขำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น
ใหแ้ก่บรษิทั นทลนิ แมนเนจเมนท์ จ ำกดั โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method) 

0.42 0.19 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ 
จ ำกดั (ต่อ) 

 ลกูหนี้กำรคำ้ 
-   เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมัน เชื้อ เพลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

0.27 0.00 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

ค่ำเช่ำ 
- บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำโกดังให้แก่บริษัท นทลิน 
แมนเนจเมนท์ จ ำกดั พื้นที่ 3.75 ตำรำงเมตร 
ในอัตรำเดือนละ 750 บำท โดยสัญญำเริ่ม
ตั ้งแ ต่วันที่  1 ธันวำคม 2555 ถึงวันที่  30 
พฤศจกิำยน 2558   

- ณ วนัที่ 1 มถุินำยน 2556 บรษิทัไดม้กีำรเช่ำ
พืน้ทีโ่กดงัเพิม่เตมจำก 3.75 ตำรำงเมตร เป็น 
16.70 ตำรำงเมตร โดยมคี่ำเช่ำพื้นที่รวมใน
อตัรำ เดอืน 3,340 บำท ต่อ ตำรำงเมตร 

 
 
 

0.00 0.02 - บริษัท เช่ ำพื้นที่ โกดัง โฉนดเลขที่  22197 
เลขที่ดนิ 641 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพล ี
จงัหวดัสมุทรปรำกำร จำกบรษิทั นทลนิ แมน
เนจเมนท ์จ ำกดัเพือ่ใชเ้ป็นสถำนทีเ่กบ็เอกสำร
และทรพัยส์นิของบรษิทั  

- คณ ะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณ ำแล้ว 
ควำมเหน็ว่ำ รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นต้องท ำ เนื่องจำกบรษิัทต้องกำร
พื้นที่ในกำรจดัเก็บเอกสำรพื้นที่ไม่มำก โดย
ผูใ้ห้เช่ำพื้นที่รำยอื่นจะมกีำรก ำหนดพื้นที่เช่ำ
ข ัน้ต ่ำ ซึ่งเกินกว่ำควำมต้องกำรของบริษัท 
อย่ำงไรกต็ำม คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้ห้
ข้อสังเกตว่ำ พื้นที่เช่ำควรจะเป็นพื้นที่ปิด
มดิชดิ เพื่อควำมปลอดภยัและกำรเก็บรกัษำ
ควำมลับของเอกสำรของบริษัท จึงขอให้
บริษัทด ำเนินกำรตรวจสอบและเจรจำขอให้
ผู้ ให้ เช่ ำปรับพื้ นที่ ต ำมที่ คณ ะกรรมกำร
ตรวจสอบเสนอ     
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

10. บริษทั วำริช ฟิตเนส จ ำกดั  - มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื นทลนิ ซึ่งถอื
หุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 ของ
ทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และ
ถือหุ้น ในบริษัท  วำริช  ฟิ ตเนส 
จ ำกดั รอ้ยละ 99.97 ของทุนทีอ่อก
และเรยีกช ำระแลว้ 

ค่ำบรกิำรสถำนทีอ่อกก ำลงักำย 
- บรษิัทจ่ำยค่ำใช้บรกิำรสถำนที่ออกก ำลงักำย
ให้แก่บริษัท วำริช ฟิตเนส จ ำกัด ในอัตรำ
เดือนละ 19,530 บำท (ส ำหรบัพนักงำนของ
บรษิทั จ ำนวน 18 คน อตัรำค่ำบรกิำรเดอืนละ 
1,085 บำทต่อคนต่อเดอืน) โดยสญัญำกำรใช้
บรกิำรเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลำคม 2555 ถึง 31 
ธนัวำคม 2555 และ วันที่ 1 มกรำคม 2556 
ถงึวนัที ่30 มถุินำยน 2556 

- และ วนัที ่1 กรกฎำคม 2556 ถงึ 31 ธนัวำคม 
2556 บรษิทัจ่ำยค่ำใชบ้รกิำรสถำนทีอ่อกก ำลงั
กำยใหแ้ก่บรษิทั วำรชิ ฟิตเนส จ ำกดั เพิม่เตมิ
ส ำหรบัพนักงำนที่เขำ้บรรจุใหม่จ ำนวน 2 คน
ในอัตรำเดิมเดือนละ 1,085 บำท ต่อคนต่อ
เดอืน รวมเป็นอตัรำค่ำใชบ้รกิำรใหม่ เดอืนละ 
21,700 บำท  โดยสัญญำกำรใช้บริกำรเริ่ม
ตั ้ง แ ต่ วัน ที่  1 ก ร ก ฎ ำค ม  2556 ถึ ง  31 
ธนัวำคม 2556  

0.06 0.25 - บรษิทัมนีโยบำยส่งเสรมิใหพ้นกังำนออกก ำลงั
กำยเพื่อให้พนักงำนมสีุขภำพแขง็แรง บรษิัท
จงึไดท้ ำสญัญำใชบ้รกิำรสถำนทีอ่อกก ำลงักำย 
ซึ่งถือเป็นสวัสดิกำรที่ให้แก่พนักงำน  ทัง้นี้ 
บรษิัทไดเ้ปรยีบเทยีบรำคำทีบ่รษิทั วำรชิ ฟิต
เนส จ ำกดั เรยีกเกบ็กบัรำคำของสถำนทีอ่อก
ก ำลงักำยบรเิวณใกล้เคยีงแล้วพบว่ำ รำคำที่
บริษัท วำริช  ฟิตเนส จ ำกัด เรียกเก็บเป็น
อัตรำที่ใกล้เคียงกับรำคำที่สถำนออกก ำลัง
กำยอื่นทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง ซึ่งสถำนที่
ออกก ำลงักำยของบรษิทั วำรชิ ฟิตเนส จ ำกดั 
มีควำมได้เปรียบเทียบในเรื่องของควำม
สะดวกในกำรเขำ้ใชบ้รกิำรมำกกว่ำ   

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดังกล่ ำวก่ อ ให้ เกิดประโยช น์ ต่อ
พนักงำนของบริษัท โดยมีรำคำค่ำบริกำรที่
ใกล้เคียงกับสถำนออกก ำลังกำยอื่นๆ ใน
บรเิวณใกลเ้คยีง    

11. บริษัท ซีเคม ทรำนสปอร์ต 
จ ำกดั 

 
 
 

- มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คอื นทลนิ ซึ่งถือ
หุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 ของ
ทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และ
ถื อ หุ้ น ใน บ ริษั ท  ซี เคม  ท รำน
สปอร์ต จ ำกัด ร้อยละ 99.99 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บริษัทขำยน ้ ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ ำมนัหล่อลื่น
ให้แก่ บรษิัท ซีเคม ทรำนสปอร์ต จ ำกดั โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method) 

 

0.92 

 

6.32 

 

- กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

บริษัท ซีเคม ทรำนสปอร์ต จ ำกดั 
(ต่อ) 

ลกูหนี้กำรคำ้ 
- เกิดขึ้น จำกกำรขำยน ้ ำมัน เชื้ อ เพ ลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

0.01 0.16 

 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

12. บรษิัท โกลเด้นชิพ ซัพพลำย 
จ ำกดั 

- มีผู้ถือหุ้น ร่วมกันและกรรมกำร
ร่วมกนั โดยมีคุณสุรพล มเีสถียร 
ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำม
ของบรษิทั เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจ
ลงนำมและมสีดัส่วนกำรถือหุ้นใน 
บริษัท  โกล เด้นชิพ  ซัพพ ลำย 
จ ำกดั ทีร่อ้ยละ 10.0 ของทุนทีอ่อก
และเรยีกช ำระแลว้ 

ค่ำใชจ้่ำยผูค้วบคุมและตรวจสอบกำรขนส่งน ้ำมนั 
(Inspector & Auditor) 
- บรษิัทมคี่ำใช้จ่ำยผู้ควบคุมและตรวจสอบกำร
ขนส่งน ้ำมนั (Inspector & Auditor) กบับรษิัท 
โกลเด้นชิพ ซัพพลำย จ ำกัด ที่ให้บริกำร
ตรวจสอบตลอดตัง้แต่ต้นทำงถงึปลำยทำงโดย
คดิค่ำบรกิำรแบบเหมำจ่ำย 

 

0.55 
 

0.40 
 

- เป็นบรษิทัซึง่ใหบ้รกิำรผูค้วบคุมและตรวจสอบ
กำรขนส่งน ้ำมนัแบบครบวงจร (Inspector & 
Auditor) เพียงรำยเดียวในประเทศไทย ที่
ให้บริกำรตรวจสอบตลอดตัง้แต่ต้นทำงถึง
ปลำยทำงโดยคดิค่ำบรกิำรแบบเหมำจ่ำย ซึ่ง
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผูใ้ห้บรกิำรรำยอื่นๆ ที่จะ
ท ำกำรตรวจสอบ ณ จุดรบัน ้ ำมนัปลำยทำง 
ซึ่งจะคิดค่ำบริกำรเป็นค่ำตรวจสอบและค่ำ
ล่วงเวลำเป็นรำยชัว่โมง ซึ่งจะมีต้นทุนกำร
ให้บรกิำรท่สูงกว่ำหำกต้องกำรให้ผู้ให้บรกิำร
รำยอื่นๆ ท ำกำรให้บริกำรตรวจสอบตลอด
ตัง้แต่ตน้ทำงถงึปลำยทำง 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่ องจำกเป็นบริกำรที่สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของบรษิัทได ้อีกทัง้ยงัมตี้นทุน
ทีต่ ่ำกว่ำผูป้ระกอบกำรรำยอื่น หำกตอ้งกำรจะ
ใหด้ ำเนินกำรใหบ้รกิำรตำมควำมต้องกำรของ
บริษัท (ให้บริกำรตรวจสอบตลอดตัง้แต่ต้น
ทำงถงึปลำยทำง) 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 
-  เกิดขึ้นจำกค่ำใช้จ่ำยผู้ควบคุมและตรวจสอบ
กำรขนส่งน ้ำมนั (Inspector & Auditor) 

0.06 

 

0.15 
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

13. บริษทั บทด จ ำกดั มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื นทลนิ ซึ่งถอื
หุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 ของ
ทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และ
ถือหุ้นในบริษัท บทด จ ำกัด ทัง้
ทำงตรงและทำงอ้อมรวม ร้อยละ 
18.24 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระ
แล้ว และมคีุณสุรพล มเีสถียร ซึ่ง
เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของ
บรษิัทเป็นกรรมกำร 1 ใน 9 ท่ำน
ใน บรษิทั บทด จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บริษัทขำยน ้ ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ ำมนัหล่อลื่น
ให้แก่ บริษัท บทด จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำ
ขำยตำมวิธีต้ นทุ นบวกก ำไร  (Cost Plus 
Pricing Method) 

 

6.14 

 

6.95 

 

- กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

ลกูหนี้กำรคำ้ 
- เกิดขึ้น จำกกำรขำยน ้ ำมัน เชื้ อ เพ ลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

0.03 1.22 

14. บริษทัเอน็.เอ.ที.มำรท์ จ ำกดั มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื นทลนิ ซึ่งถอื
หุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 ของ
ทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และ
ถือหุ้นในบริษัท เอ็น.เอ.ที.มำร์ท 
ร้อยละ 99.98 ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแลว้ 

ค่ำสวสัดกิำรอำหำรกลำงวนัพนกังำน 
- เกิดจำกค่ำสวัสดิกำรอำหำรกลำงวันส ำหรับ
พนักงำนของบรษิัท ในอัตรำคนละ 30 บำทต่อ
วนั 

- 0.15 - บริษัทจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ เป็น
สวสัดกิำรพนกังำนโดยจ่ำยตำมอตัรำปกตติำม
รำคำในตลำด 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลเนื่องจำกไม่มี
รำ้นอำหำรตัง้อยู่ในละแวกเดยีวกบัส ำนักงำน
ของบรษิัท ซึ่งจะท ำให้ท ำให้พนักงำนไม่ต้อง
เดินทำงไกลเพื่อรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 
โดยมรีำคำทีส่มเหตุสมผล     
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บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง ควำมสมัพนัธ ์ ลกัษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำรระหวำ่งกนั  
(ล้ำนบำท) ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม 

ของรำยกำรระหว่ำงกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2555 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวำคม 2556 

15. บริษัท ท็อป นอติคอล สตำร ์
จ ำกดั  
 

ประกอบธุรกิจรบับรกิำรกำรขนส่ง
น ้ำมนัทำงทะเล  
 

- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื นทลนิ ซึ่งถอื
หุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 ของ
ทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และ
ถือหุ้นในบริษัท ท็อป นอติคอล 
สตำร ์จ ำกดั รอ้ยละ 34.99 ของทุน
ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

- มกีรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน ไดแ้ก่ 
1) นำยพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข    

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิทัขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น

ให้แก่ ท็อป นอติคอล สตำร์ โดยก ำหนด
รำคำขำยตำมวธิตี้นทุนบวกก ำไร (Cost Plus 
Pricing Method) 

0.00 13.98 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

ลกูหนี้กำรคำ้ 
- เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมันเชื้อ เพลิงและ

น ้ ำมนัหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั  

 

0.00 9.03 

16. บริษทั กำญจนำมำรีน จ ำกดั  
 
ประกอบธุรกิจรบัขนส่งน ้ำมนัทำง
เรอื  
 

- มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คอื นทลนิ ซึ่งถือ
หุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 ของ
ทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และ
ถือหุ้นในบริษัท กำญจนำมำรีน 
จ ำกดั ร้อยละ 99.99 ของทุนทีอ่อก
และเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
-   บรษิัทขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น

ให้แก่ บริษัท กำญจนำมำรีน จ ำกัด โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method) 

 

0.00 

 

 

6.70 

 

 

 

- กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เนื่องจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

ลกูหนี้กำรคำ้ 
- เกิดขึ้น จำกกำรขำยน ้ ำมัน เชื้ อ เพ ลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

0.00 3.83 

  

  อนึ่งนทลนิ ไดจ้ดัท ำขอ้ตกลงในกำรไม่ประกอบธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั ขึน้เพื่อเป็นกำรยนืยนัและรบัรองว่ำ นทลนิ ซึง่มกีำรด ำเนินธุรกจิต่ำงๆ รวมถงึบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของนทลนิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศทีเ่กีย่วกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์ จะมกีำรก ำหนด
ขอบเขตกำรด ำเนินธุรกจิ โดยตกลงทีจ่ะไม่ด ำเนินธุรกจิหรอืเขำ้มอี ำนำจควบคุมนิตบิุคคลใดๆทีด่ ำเนินธุรกจิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึ และ/หรอื ลกัษณะทีเ่ป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกจิปัจจุบนัของ
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บรษิทั อนัไดแ้ก่ ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และธุรกจิใหบ้รกิำรในธุรกจิจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ แก่ทีพ่กัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล 
(Supply Management) รวมถงึธุรกจิใหมท่ีบ่รษิทัจะด ำเนินกำรในอนำคต โดยนทลนิจะด ำเนินกำรแจง้และดแูลใหบุ้คคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของนทลนิ ทรำบและปฏบิตัติำม
ขอ้ตกลงนี้ ทัง้นี้ ในขอ้ตกลงดงักล่ำวไดม้กีำรระบุไวถ้งึบทลงโทษต่อ นทลนิ หำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ตกลงดงักล่ำว 
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 นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 
  กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต บรษิัทจะปฏบิตัใิหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ และบรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ 
หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และ/หรอื กำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยทรพัย์สนิที่ส ำคญัของบรษิัท หรอื
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีก่ ำหนดโดยสมำคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 

 มำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั   
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้มีตกิ ำหนดมำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั

กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจะปฎบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ทัง้นี้ 
ผูบ้รหิำรหรอืผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไม่สำมำรถเขำ้มำมสีว่นร่วมในกำรอนุมตัริำยกำรดงักล่ำวได้ 

ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท บรษิัทจะจดัให้มีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำรนัน้ๆ ทัง้นี้ กำรท ำรำยกำรที่เป็นขอ้ตกลงทำงกำรค้ำที่มเีงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป และกำรท ำรำยกำรที่เป็นขอ้ตกลงทำง
กำรคำ้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปและรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆ ใหม้หีลกักำร ดงันี้ 

1. กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นธรุกิจปกติและธรุกิจสนับสนุนธรุกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป   
กำรท ำรำยกำรที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป เช่น กำรซื้อขำยน ้ำมัน

เชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น กำรท ำธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ แก่ทีพ่กัอำศยัในทะเล เรอืเดนิ
ทะเล และแท่นขุดเจำะน ้ำมนัในทะเล (Supply Management) และรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิเช่น กำรขนส่งน ้ำมนัและกำร
ให้บรกิำรลูกค้ำทัว่ไป เป็นต้น ระหว่ำงบรษิัทกับกรรมกำร ผู้บรหิ ำร บรษิัทใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รบัอนุมตัิเป็น
หลกักำรจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร หรอื ฝ่ำยจดักำร สำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวได ้หำก
รำยกำรดงักล่ำวมขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนัดว้ย
อ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธพิลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร บรษิัทใหญ่ หรอืบุคคลที่มคีวำม
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจะจดัท ำรำยกำรสรุปกำรท ำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรในทุกไตรมำส 

 
2. กำรท ำรำยกำรท่ีไม่มีเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไปและรำยกำรระหว่ำงกนัอ่ืนๆ  
กำรท ำรำยกำรทีไ่ม่มเีงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไปและรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆ ทีม่มีูลค่ำของรำยกำรตัง้แต่ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป 

เช่น กำรเช่ำ/ใหเ้ช่ำทรพัยส์นิหลกัในกำรด ำเนินงำน กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวรทีม่นียัส ำคญั กำรใหห้รอืไดร้บัควำม
ช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ เป็นตน้ จะตอ้งถูกพจิำรณำและใหค้วำมเหน็โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ทัง้นี้ ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำย
ไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของบรษิทั 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจจะเกดิขึน้ บรษิัทจะ
แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกนัดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตำมแต่กรณี เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมจ ำเป็นและมีควำมสมเหตุสมผลโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัทจะ
เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 
13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั   

13.1 ตารางสรปุงบการเงินของบริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 
(ปรบัปรงุใหม่)** 

31 ธนัวาคม 2555 
(ปรบัปรงุใหม่)** 

31 ธนัวาคม 2556 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
สินทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มุนเวยีน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 32.51 8.29 85.95 21.30 101.62 19.55 
เงนิลงทุนชัว่คราว 0.04 0.01 0.04 0.01 - - 
ลกูหนี้การคา้       
- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 68.14 17.39 57.36 14.21 92.95 17.88 
- กจิการอื่น 260.21 64.39 223.48 55.37 280.22 53.91 

สนิคา้ระหว่างทาง - - - - 1.38 0.27 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ 1.08 0.28 9.80 2.43 14.83 2.85 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 0.38 0.10 0.73 0.18 1.32 0.25 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 362.36 92.46 377.36 93.50 492.32 94.71 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน       
เงนิลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.53 4.47 17.53  4.34  17.53 3.37 
อุปกรณ์  5.32 1.36 4.19  1.04 3.39 0.65 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  1.87 0.48 2.05  0.51  1.87 0.36 
ลกูหนี้กรมสรรพากร 4.84 1.23 2.47 0.61 4.70 0.90 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 29.56 7.54 26.25 6.50 27.49 5.29 
รวมสินทรพัย ์ 391.92 100.00 403.61  100.00  519.81 100.00 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 
(ปรบัปรงุใหม่)** 

31 ธนัวาคม 2555 
(ปรบัปรงุใหม่)** 

31 ธนัวาคม 2556 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น       
หนี้สนิหมุนเวยีน       
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ 

188.22 48.03 94.54  23.42  - - 

เจา้หนี้การคา้       
-  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1.29 0.33 2.69  0.67  1.78 0.34 
-  กจิการอื่น  26.19 6.68 74.42  18.44  37.49 7.21 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 11.45 2.92 5.70  1.41  6.70 1.29 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 0.20 0.05 0.58    0.14    1.65 0.32 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 227.35 58.01 177.93  44.08 47.62 9.16 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อ
เกษยีณอาย ุ

0.36 0.09 0.45        0.11  0.55 0.11 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 0.36 0.09 0.45  0.11  0.55 0.11 
รวมหน้ีสิน 227.71 58.10 178.38  44.20 48.17 9.27 
ส่วนของผูถื้อหุ้น       
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 110.00 28.07 110.00    27.25  180.00 34.63 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั - - - - 161.87 31.14 
ก าไรสะสม       
ส ารองตามกฎหมาย 6.29 1.60 9.49        2.35  13.59 2.61 
สว่นทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 47.92 12.23 105.74      26.20  116.18 22.35 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 164.21 41.90 225.23  55.80  471.64 90.73 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 391.92 100.00 403.61  100.00  519.81 100.00 
 
*  งบแสดงฐานะการเงนิปรบัปรุงใหม่เพื่อเปรยีบเทยีบกบังบแสดงฐานะการเงนิ ณ สิน้ปี 2556 ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

มาตรฐานทางบญัชทีีเ่ริม่ปรบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 2,533.24 99.91 2,689.65 99.61 2,716.35 99.80 
ตน้ทุนขายและบรกิาร * (2,403.25) (94.79) (2,544.97) (94.25) (2,513.60) (92.35) 
ก าไรขัน้ตน้ 129.99 5.13 144.68 5.36 202.75 7.45 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ 

0.66 0.03 4.21 0.16 3.12 0.11 

รายไดเ้งนิปนัผล 0.67 0.03 - - - - 
รายไดอ้ื่น 0.89 0.03 6.99 0.26 2.25 0.08 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่าย 132.20 5.21 155.88 5.77 208.12 7.65 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (27.87) (1.10) (33.87) (1.25) (49.55) (1.82) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (20.81) (0.82) (23.02) (0.85) (40.46) (1.49) 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (6.05) (0.24) (10.11) (0.37) (11.79) (0.43) 
รวมค่าใชจ้่าย (54.72) (2.16) (67.00) (2.48) (101.80) (3.74) 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 77.48 3.06 88.88 3.29 106.32 3.91 
ตน้ทุนทางการเงนิ (11.82) (0.47) (8.95) (0.33) (7.38) (0.27) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 65.66 2.59 79.93 2.96 98.94 3.64 
ภาษเีงนิได ้ (20.02) (0.79) (18.91) (0.70) (18.40) (0.68) 
ก าไรส าหรบัปี 45.64 1.80 61.02 2.26 80.54 2.96 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 45.64 1.80 61.02 2.26 80.54 2.96 

* ตน้ทุนขายและบรกิาร ไม่รวมค่าขนสง่น ้ามนั ค่านายหน้า และค่าทีป่รกึษาในการใหบ้รกิาร ซึง่รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการขาย  

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบกระแสเงินสด 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 65.66 79.93 98.94 
รายการปรบักระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด าเนินงาน 

 
 

 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 0.59 1.41 1.46 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (0.02) (0.00) (0.00) 
หนี้สงสยัจะสญู  -ลกูหนี้การคา้ 2.40 1.67 6.52 
หนี้สงสยัจะสญู  -เงนิทดรองจ่ายค่าสนิคา้และบรกิาร - - 7.17 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน            -    - - 
รายไดเ้งนิปนัผล (0.67) (0.67) (0.67) 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ -                   0.04 (1.39) 
ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากสญัญาแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า - - - 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
งบกระแสเงินสด 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ 0.09 0.09 0.10 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 10.44 7.75 6.28 
ก าไรจากกิจการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 

78.49 90.22 118.41 

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (37.05) 10.79 (34.73) 
ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น (85.12) 34.68 (62.72) 
สนิคา้ระหว่างทาง 1.65 - (1.38) 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ (1.08) (8.72) (12.20) 
ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื (3.70) 4.53 - 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (1.33) (0.05) (0.59) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (0.11) 1.35 (0.91) 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น (49.96) 48.89 (36.56) 
เจา้หนี้อื่น  2.46 (1.31) - 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 0.20 (0.20) 1.07 
เงินสดรบั (จ่าย) จากการด าเนินงาน (95.54) 176.96 (29.62) 
จ่ายดอกเบีย้ (10.91) (6.92) (6.64) 
จ่ายภาษเีงนิได ้ (15.91) (22.29) (19.64) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (122.36) 147.76 (55.90) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้)  (0.00)    (0.00) 0.04 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั       10.77  - - 
เงนิสดจ่ายส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (13.00) - - 
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13.00 - - 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์         0.02  0.00 0.00 
เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้อุปกรณ์ (5.04) (0.04) (0.47) 
เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (0.61) (0.43)  (0.01) 
เงนิปนัผลรบั 0.67 0.67 0.67 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 5.80 0.20 0.23 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 122.55 (94.52) (94.54) 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10.00 - - 
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (10.00) - - 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน       70.00  - 241.50 
เงนิสดจ่ายส าหรบัการจดัจ าหน่ายหุน้ - - (9.63) 
เงนิปนัผลจ่าย (50.90) - (66.00) 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
งบกระแสเงินสด 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 141.65 (94.52) 71.33 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้/(ลดลง)-สุทธิ 25.09 53.44 15.66 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 7.42 32.51 85.95 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 32.51 85.95 101.62 

 
13.2 ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี  2556 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.59  2.12 10.34 
อตัราสว่นทุนหมุนเวยีนเรว็ เท่า 1.59 2.11 10.33 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า N/A  0.39 0.88 
อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้  เท่า 8.95  8.40 8.13 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 40.24  42.84 44.28 
อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เท่า 2,937.34  N/A N/A 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  วนั 0.12  N/A N/A 
อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้  เท่า 48.46 48.67 43.20 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่  วนั 7.43  7.40 8.33 
Cash cycle วนั 32.93 35.44 35.95 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ตน้  รอ้ยละ 4.14 4.26 7.46 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 3.06  3.30 3.91 
อตัราก าไรอื่น รอ้ยละ 0.09  0.41 0.20 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ N/A  89.93 93.06 
อตัราก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 1.80  2.27 2.96 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  รอ้ยละ 35.28  31.34 32.02 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 14.37  15.34 17.44 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  รอ้ยละ 1,530.58  1,309.05 2,158.57 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 7.98 6.79 5.89 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.39 0.79 0.10 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า N/A 16.89 12.05 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล รอ้ยละ 111.54 0.00 123.36* 

หมายเหต:ุ  * ค านวณจาก การจ่ายปนัผลตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 จ านวน 66 ลา้นบาท และ 
  การจ่ายหุน้และเงนิสดปนัผลทีอ่ยู่ระหว่างการขออนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557  
  จ านวน 33.348 ลา้นบาท 
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14.  กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
  

ในปี 2556 ภาวะเศรษฐกจิไทยโดยรวมขยายตวัลดลงจากปีก่อน ตามแนวโน้มของเศรษฐกจิประเทศส าคญัของ
โลก  ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมในไทย มีการชะลอตวัของอุปสงค์หรอืความต้องการซื้อในเกือบทุกด้าน ทัง้อุปสงค์ใน
ประเทศและการฟ้ืนตวัภาคการส่งออกต ่ากว่าที่คาดการณ์ ส่วนสถานการณ์ราคาน ้ามนัโลกมแีนวโน้มเพิม่สงงข้น้เลกกน้อย 
ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองไทยในปี 2556 มกีารขยายตวัเพิม่ข้น้เลกกน้อยเมื่อเทยีบกบัปี 2555  

บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิหลกัคอื การจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ และน ้ามนัหล่อลื่นใหก้บัเรอื โดยมกีลุ่มลงกคา้หลกั 
คือ เรอืบรรทุกน ้ามัน (Tanker) เรอืบริวารแท่นขุดเจาะ เช่น เรือล าเลียงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & 
Service Boat) และเรอืโดยสารพนักงานแท่นขุดเจาะ (Crew Boat) กลุ่มเรอืประเภทอื่นๆ เช่น เรอืรบ เรอืประมง และเรอื
ขนสง่สนิคา้ เปกนต้น ส าหรบัการจดัจ าหน่ายทางบก บรษิทัมกีลุ่มลงกคา้หลกัคอื กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มรถขนส่ง และ
กลุ่มรถโดยสารประจ าทาง โดยสดัสว่นการขายใหแ้ก่กลุ่มลงกคา้ของบรษิทั (ไม่รวมน ้ามนัเบนซนิซ้ง่จดัจ าหน่ายใหก้บัลงกคา้
ต่างประเทศเพยีงรายเดยีว) สามารถแบ่งออกได ้ดงันี้ 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ปริมำณ รอ้ยละ ปริมำณ รอ้ยละ ปริมำณ รอ้ยละ 

จ ำหน่ำยทำงทะเล 75.96 92.37% 71.44 92.37% 74.21 94.60% 

เรอืบรรทุกน ้ามนั (Tanker) 30.42 36.99%  30.66  39.64% 24.64 31.41% 

เรอืบรวิารแท่นขดุเจาะ 27.38 33.29%  25.35  32.77% 35.02 44.64% 

เรอืประเภทอืน่ๆ 18.17 22.09%  15.44  19.96% 14.55 18.55% 

จ ำหน่ำยทำงบก  6.28 7.63% 5.90 7.63% 4.24 5.40% 

รวม 82.24 100.00% 77.34 100.00% 78.45 100.00% 

จากสดัสว่นการจดัจ าหน่ายใหก้บักลุ่มลงกคา้หลกัของบรษิทั จะเหกนไดว้่า สดัสว่นการจดัจ าหน่ายใหก้บัลงกคา้กลุ่ม
เรอืบรรทุกน ้ามันและเรอืบรวิารแท่นขุดเจาะรวมกนัสงงกว่า ร้อยละ 70 ของการจดัจ าหน่ายทัง้หมด ดงันัน้ ยอดการจดั
จ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิของบรษิทัจะมคีวามสมัพนัธ์กบักจิกรรมการขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซในทะเลและปรมิาณการผลติและ
การใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิในประเทศเปกนอย่างมาก  

 อตุสำหกรรมกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

ในปี 2555 – ปี 2556 นัน้ ประเทศไทยมปีรมิาณการผลติและจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ สามารถสรุปไดด้งันี้ 
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        (หน่วย: ลา้นลติร) 

ปี 2555 ปี 2556 

ผลิต จ ำหน่ำย ผลิต จ ำหน่ำย 

ปริมำณ รอ้ยละ ปริมำณ รอ้ยละ ปริมำณ รอ้ยละ ปริมำณ รอ้ยละ 

น ้ามนัดเีซล 25,125 54.21 20,565 57.54 25,518 52.48 20,892 56.75 
น ้ามนัเบนซนิ 9,150 19.74 7,705 21.56 9,832 20.21 8,195 22.26 
น ้ามนัอากาศยาน 5,858 12.64 5,091 14.25 6,680 13.74 5,562 15.11 
น ้ามนัเตา 6,138 13.24 2,363 6.61 5,911 12.16 2,155 5.85 
น ้ามนัก๊าด 76 0.16 13 0.04 687 1.41 11 0.03 
รวมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 46,346 100.00 35,738 100.00 48,629 100.00 36,815 100.00 

(ทีม่า: กรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

ซ้ง่จากขอ้มงลของกรมธุรกจิพลงังาน  เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณการผลติและจ าหน่ายน ้ามนัในประเทศไทยปี 2555 
และปี 2556 พบว่ามปีรมิาณการผลติน ้ามนัที่เพิม่ข้น้รวมรอ้ยละ 4.92 โดยปรมิาณการผลติของน ้ามนัทุกประเภทเพิม่ข้น้ 
ยกเวน้น ้ามนัเตาเท่านัน้ สว่นปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัมกีารปรบัตวัเพิม่ข้น้รอ้ยละ 3.01 ยกเวน้ปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนั
ประเภทน ้ามนัเตาและน ้ามนัก๊าด 

อตุสำหกรรมกำรขดุเจำะน ้ำมนัและกำ๊ซในทะเล  

ส าหรบัอุตสาหกรรมการขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซของไทยนัน้ มกีารใหส้มัปทานขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซ จ านวน  63 
สมัปทาน โดยสมัปทานแหล่งขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซธรรมชาตทิัง้หมดของไทย มจี านวนแท่นผลติปิโตรเลยีมทัง้หมด 331 
แท่น และมีจ านวนเรือผลิตและเรือกักเกกบปิโตรเลียม รวมถ้งแท่นผลิตชัว่คราว จ านวน  16 ล า (ที่มา: กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน) โดยในปี 2554 – เดอืน 11 ปี 2556 มกีารผลติปิโตรเลยีม (ประกอบดว้ย ก๊าซธรรมชาต ิก๊าซ
ธรรมชาติเหลวหรอืคอนเดนเสท และน ้ามนัดิบ) เฉลี่ยเท่ากบั  637,976 บาร์เรลต่อวนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ  และ797,154 
บารเ์รลต่อวนัเทยีบเท่าน ้ามนัดบิ และ 814,638 บารเ์รลต่อวนัเทยีบเท่าน ้ามนัดบิ ตามล าดบั โดยเมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณ
การผลติปิโตรเลยีมของปี 2556 กบัปี 2555 คดิเปกนอตัราเพิม่ข้น้ เท่ากบัรอ้ยละ 2.19 (ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผน
พลงังาน กระทรวงพลงังาน) จากขอ้มงลขา้งต้น ท าให้บรษิัทเชื่อมัน่ว่า ปรมิาณความต้องการใช้น ้ามนัส าหรบัเรอืบรรทุก
น ้ามนั เรอืบรวิารแท่นขดุเจาะ และเรอืทีเ่กีย่วขอ้งประเภทอื่นๆ มแีนวโน้มทีเ่พิม่ข้น้ตามปรมิาณการเพิม่ข้น้ของพืน้ทีข่ดุเจาะ
น ้ามนัและก๊าซในทะเล ซ้ง่จะช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิทัมโีอกาสเพิม่ปรมิาณการขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นใหก้บักลุ่ม
ลงกคา้ดงักล่าวไดใ้นอนาคต 

ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ  

ในปี 2556 บรษิัทมกี าไรสุทธจิ านวน 80.54 ลา้นบาท เพิม่ข้น้จากปี 2555 จ านวน 19.51 ลา้นบาท หรอืเพิม่ข้น้
รอ้ยละ 31.98 ท าให้บรษิัทมอีตัราผลตอบแทนต่อผงถ้ือหุน้ส าหรบัปี 2556 อยง่ที่รอ้ยละ 32.02 ทัง้นี้ก าไรสุทธทิี่เพิม่ข้น้ในปี 
2556 มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ข้น้ของยอดขายจากการจ าหน่ายน ้ามนัทางทะเล ในกลุ่มลงกคา้ทีม่อีตัราก าไรทีด่ ีและการ
ขยายธุรกจิด้าน Supply Management รวมถ้งการบรหิารจดัการต้นทุนขายและบรกิาร และต้นทุนทางการเงนิได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
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บรษิทัมรีายไดร้วมส าหรบัปี 2556 เท่ากบั 2,721.72 ลา้นบาท เพิม่ข้น้จากรายไดร้วมของปี 2555 จ านวน 20.87 
ลา้นบาท เพิม่ข้น้รอ้ยละ 0.77  ในปี 2556 บรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และการใหบ้รกิาร เท่ากบั 2,716.35 ลา้น
บาท เพิม่ข้น้จากปีก่อน 26.70 ลา้นบาทหรอืเพิม่ข้น้รอ้ยละ0.99  ซ้ง่รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร ประกอบดว้ย 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น รายไดจ้ากธุรกจิบรกิาร (Supply Management) โดยมโีครงสรา้ง
รายไดข้องบรษิทัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ 

รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั

เช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น 
2,500.32 98.61 2,605.81 96.48 2,600.67 95.55 

- ทางทะเล 2,332.17 91.98 2,457.49 90.99 2,485.93 91.34 

- ทางบก 168.15 6.63 148.32 5.49 114.74 4.22 

รำยได้จำกธรุกิจบริกำร 1/ 32.92 1.30 83.84 3.10 115.68 4.25 

รำยได้อ่ืน 2/ 2.22 0.09 11.20 0.41 5.37 0.20 

รวม 2,535.45 100.00 2,700.85 100.00 2,721.72 100.00 

1/ รายไดจ้ากธุรกจิบรกิาร ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในธุรกจิจดัหาอาหาร ท าความสะอาด และซกัรดีใหแ้ก่พนกังานประจ าแท่นขดุ
เจาะน ้ามนัและก๊าซในอ่าวไทยบนเรอืพกัอาศยั (Catering and Service) และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัหาวตัถุดบิ เพือ่ใชใ้นการเตรยีม
อาหาร จดัหาเสบยีงและบรกิารอื่นๆ (General Supply) 

2/ รายไดอ้ืน่ ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ รายไดเ้งนิปันผล รายไดด้อกเบีย้จากค่าปรบัจากการช าระหนี้ล่าชา้ของลงกหนี้ 
และรายไดอ้ืน่ๆ  

บรษิทัมรีายไดห้ลกัมาจากธุรกจิจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น ทัง้ทางทะเลและทางบก คดิเปกนรอ้ย
ละ 95.55 ของรายได้รวมในปี 2556  ร้อยละ 96.48 ของรายได้รวมในปี 2555 นอกจากนี้ บรษิัทยงัมีรายได้จากธุรกิจ
บรกิารดา้นอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้รกิารอื่นๆ แก่พนักงานบนแหล่งขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply 
Management) ซ้่งบรษิัทเริม่ให้บรกิารในปี 2554 คดิเปกนร้อยละ 4.25 ของรายได้รวมในปี 2556 และร้อยละ 3.10 ของ
รายไดร้วมในปี 2555           

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัถอืเปกนรายไดห้ลกัของบรษิทั โดยในปี 2556  บรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนั
เชื้อเพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น จ านวน 2,600.67 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 5.14 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 0.20 
เกดิจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลนืใหก้บักลุ่มลงกคา้ทางบกลดลง    สบืเน่ืองจากบรษิทัมกีาร
ปรบันโยบายการขายและการใหส้นิเชื่อทีร่ดักุมข้น้ เพื่อป้องกนัการเกดิหนี้สงญในอนาคตกบัลงกคา้กลุ่มดงักล่าว อย่างไรกกด ี
ในปี 2556 บรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นทางทะเล จ านวน 2,485.63 ลา้นบาท เพิม่ข้น้
จากปี 2555 จ านวน 28.44 ลา้นบาทหรอืเพิม่ข้น้ร้อยละ 1.16 ซ้ง่รายไดท้ี่เพิม่ข้น้ส่วนใหญ่เกดิจากลงกคา้ทีเ่ปกนเรอืบรวิาร
แท่นขดุเจาะ  
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บรษิทัมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นรวม ปี 2556 เท่ากบั 99.72 ลา้นลติร เพิม่ข้น้จากปี 
2555 รอ้ยละ 3.15 ซ้่งเปกนปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นทางทะเล ส าหรบัปี 2556 เท่ากบั 95.41 
ลา้นบาท เพิ่มข้น้จากปี 2555 ร้อยละ 4.56 และปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นทางบก ส าหรบัปี 
2556 เท่ากบั 4.31 ลา้นบาทลดลงจากปี 2555 รอ้ยละ 20.48 

                    

นอกจากปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัแลว้ ราคาขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นทีเ่พิม่ข้น้กกเปกนอกีปัจจยัหน้่งที่
ท าให้ยอดขายของบรษิัทเติบโตข้น้ กล่าวคือ ในปี 2554 – ปี 2556 บรษิัทมีราคาขายเฉลี่ยของน ้ามนัเชื้อเพลิง เท่ากบั  
25.41 บาทต่อลติร 26.76 บาทต่อลติร และ 25.88 บาทต่อลติร ตามล าดบั ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของน ้ามนัหล่อลื่น เท่ากบั  
69.43 บาทต่อลติรในปี 2554 75.14 บาทต่อลติรในปี 2555 และ 76.35 บาทต่อลติรในปี 2556 ดงัที่แสดงไว้ในแผนภาพ
ต่อไปนี้ 
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รำยได้จำกธุรกิจบริกำรจดัหำอำหำร วตัถดิุบ และให้บริกำรอ่ืนๆ แก่ เรือเดินทะเล และพนักงำนประจ ำ
แหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและกำ๊ซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) 

ธุรกจิบรกิารจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้รกิารอื่นๆ แก่ที ่เรอืเดนิทะเล และพนักงานประจ าแหล่งขุดเจาะน ้ามนั
และก๊าซในทะเลและบนบก สามารถแบ่งรายไดอ้อกไดเ้ปกน 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัหาอาหาร ท า
ความสะอาด และซกัรดีให้แก่พนักงานประจ าแท่นขุดเจาะน ้ามันและก๊าซในอ่าวไทย บนเรอืพกัอาศยั และแหล่งขุดเจาะ
น ้ามนัและก๊าซบนบก (Catering and  Housekeeping Service) และ 2) รายไดจ้ากการให้บรกิารจดัหาวตัถุดบิ เพื่อใช้ใน
การเตรยีมอาหาร จดัหาเสบยีงและบรกิารอื่นๆ (General Supply)  

     โดยในปี 2556 บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารในธุรกจิ Supply Management จ านวน 115.68 ลา้นบาท คดิเปกน
สดัสว่นรอ้ยละ 4.25ของรายไดร้วมของบรษิทั ซ้ง่เพิม่ข้น้จากปี 2555 จ านวน 31.84 ลา้นบาทหรอืเพิม่ข้น้รอ้ยละ 37.98  
สบืเนื่องจากในปี 2556 บรษิทัไดท้ ารบัสญัญาใหบ้รกิารดา้น Catering and Housekeeping เพิม่ข้น้อกี 2 โครงการ รวม
ทัง้หมด 3 โครงการ ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารดา้น Catering & Housekeeping ส าหรบัพนกังานประจ าแท่นขดุเจาะน ้ามนั
และก๊าซในทะเล  2 โครงการ และประจ าแหล่งขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซบนบกอกี 1 โครงการ ซ้ง่ 2 โครงการใหม่เพิง่เริม่
ใหบ้รกิารในไตรมาสที ่3 ปี 2556 สง่ผลใหบ้รษิทัมกีารขยายการใหบ้รกิารในธุรกจินี้เพิม่ข้น้ 

รำยได้อ่ืน 

 รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ รายไดเ้งนิปันผล รายไดด้อกเบีย้จากค่าปรบัการ
ช าระเงนิล่าชา้ของลงกหนี้ โดยในปี 2556 บรษิทัมรีายไดอ้ื่นเท่ากบั 5.37 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 5.83 ลา้นบาท
หรอืลดลงรอ้ยละ 52.05 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของคา่เบีย้ปรบัการช าระเงนิล่าชา้ของลงกหนี้ เน่ืองจากมกีาร
บรหิารจดัเกกบหนี้ไดม้ปีระสทิธภิาพมากข้น้ และก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีล่ดลงเนื่องจากการแขกงค่า
ของค่าเงนิบาทจากธุรกรรมการคา้ในธุรกจิบรกิาร 

 ต้นทุนขำยและบริกำร และก ำไรขัน้ต้น 

ตน้ทุนขายและบรกิารของบรษิทั ประกอบดว้ย ตน้ทุนขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลนื และตน้ทุนบรกิารของ
ธุรกจิ Supply Management ในปี 2556 ตน้ทุนขายและบรกิารของบรษิทัรวมเท่ากบั 2,513.60 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 
จ านวน 31.37 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 1.23  ซ้่งต้นทุนขายและบรกิารที่ลดลง เกดิจากต้นทุนขายน ้ามนัเชื้อเพลงิและ
น ้ามนัหล่อลื่นทีล่ดลง  

 โดยในปี 2556 บรษิัทมตี้นทุนการขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น เท่ากบั  2,408.02  ล้านบาท คดิเปกน 
รอ้ยละ 92.59 ของรายไดจ้ากการขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นทัง้หมด ซ้ง่ลดลงจากปี 2555 จ านวน 59.96 ล้าน
บาทหรอืลดลงรอ้ยละ 2.43  สบืเนื่องจากการทีบ่รษิทัก าหนดราคาขายโดยใชว้ธิตี้นทุนบวกก าไรขัน้ต้น(Cost Plus Pricing 
Method) จะสามารถควบคุมก าไรในการขายแต่ละครัง้ไม่ใหต้ ่ากว่าก าไรขัน้ตน้ต ่าสดุทีก่ าหนดไว ้รวมทัง้บรษิทัไดร้บัเงนิเพิม่
ทุนจากการขายหุน้สามญัใหก้บัประชาชน ท าใหบ้รษิทัมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่มากข้น้ และสามารถสัง่ซือ้น ้ามนัโดยใชเ้งนิสด
เพื่อใหไ้ดร้บัส่วนลดทางการคา้ และลดต้นทุนทางการเงนิจากการกงย้มืเงนิระยะสัน้ ส่งผลใหต้้นทุนจากการจ าหน่ายน ้ามนั
ลดลงและมกี าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ข้น้  รวมทัง้บรษิทัฯ ไดม้กีารเพิม่ยอดจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิไปยงักลุ่มลงกคา้ทีม่อีตัราก าไรทีด่ ี
ส่งผลให้บรษิทัมกี าไรขัน้ต้นในปี 2556 เท่ากบั 202.76 ลา้นบาทเพิม่ข้น้จากปี 2555 จ านวน 58.08 ลา้นบาทหรือเพิม่ข้น้
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รอ้ยละ 40.14  ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้จากการจ าหน่ายน ้ามนัในปี 2556 เท่ากบั รอ้ยละ 7.40  เพิม่ข้น้จากปี 2555 ทีม่อีตัรา
ก าไรขัน้ตน้เท่ากบั รอ้ยละ4.24 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร และก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ายขาย ค่าขนส่ง รวมทัง้ค่านายหน้าและค่าที่ปรก้ษาใน
ธุรกจิบรกิาร  ในปี 2556 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขาย เท่ากบั 49.55 ลา้นบาทเพิม่ข้น้จากปี 2555 จ านวน 15.68 ลา้นบาท
หรอืเพิม่ข้น้รอ้ยละ 46.28 สบืเนื่องจากค่าขนสง่ออกทีเ่พิม่สงงข้น้จากการขยายตลาดต่างประเทศทีเ่พิม่ข้น้ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร และค่าตอบแทนผงบ้รหิาร ในปี 2556 เท่ากบั 52.25 ลา้นบาท เพิม่ข้น้จากปี 2555 จ านวน 
19.12 ล้านบาท หรือเพิ่มข้้นร้อยละ  57.71 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน อัน
เน่ืองจากการเพิม่ข้น้ของจ านวนพนกังานเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ การเพิม่ข้น้ของค่าทีป่รก้ษาเกีย่วกบัการควบคุม
ภายใน ค่าที่ปร้กษาทางกฎหมาย ตลอดจนค่าโฆษณา ประชาสมัพันธ์ ในการน าหลกัทรพัย์เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

บรษิัทฯมีอตัราก าไรจากการด าเนินงานในปี 2554 -2556 เท่ากบัร้อยละ3.06  ร้อยละ 3.29 และร้อยละ 3.91
ตามล าดบั ซ้ง่เพิม่ข้น้อย่างต่อเนื่อง เน่ืองจากบรษิทัมรีายไดท้ีเ่พิม่ข้น้และมกีารบรหิารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพมากข้น้ รวมทัง้ การเพิ่มข้น้ของยอดขายน ้ามนัเชื้อเพลงิในกลุ่มลงกค้าที่มอีตัราก าไรสงงและการขยายธุรกิจ 
Supply Management เพิม่ข้น้ 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ต้นทุนทางการเงนิ ในปี 2556 จ านวน 7.38 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจ านวน 1.57 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ
17.54 โดยมสีาเหตุมาจากการลดลงของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกง้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ อนัเนื่องมาจากการ
บรหิารจดัการหนี้ และต้นทุนทางการเงนิไดอ้ย่างด ีและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ บรษิทัมเีงนิทุนหมุนเวยีนเพิม่มากข้น้จาก
เงนิเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจากการขายหุน้สามญัต่อประชาชนเมื่อเดอืนสงิหาคม 2556 ซ้ง่สามารถน าเงนิมาช าระคนืหนี้กบัสถาบนั
การเงนิ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัไม่มยีอดเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกงย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิคงคา้งใน
บญัชธีนาคาร สง่ผลใหต้น้ทุนทางการเงนิของบรษิทัลดลงดว้ยเช่นกนั    

ภำษีเงินได้นิติบุคคล  

ในปี 2556 บรษิทัมภีาษเีงนิได ้จ านวน 18.41 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2555 จ านวน 0.50 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ
2.64  ซ้ง่ไม่สอดคลอ้งกบัก าไรสทุธทิีเ่พิม่ข้น้ สบืเน่ืองจากภาครฐัประกาศลดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจาก อตัรารอ้ยละ 23 
เหลอืรอ้ยละ 20  

อตัรำผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (Return on Equity) 

บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนผงถ้อืหุน้ในปี 2555 และ 2556 เท่ากบัรอ้ยละ 31.34 และ รอ้ยละ 32.02  ตามล าดบั โดย
อตัราผลตอบแทนผงถ้อืหุน้ในปี 2556 เพิม่ข้น้ เนื่องจากบรษิทัมกี าไรสุทธเิพิม่ข้น้จากการขยายธุรกจิของบรษิทั การเพิม่ข้น้
ของปรมิาณการขายทีเ่กดิจากกลุ่มลงกคา้เดมิ และการขยายปรมิาณการขายไปยงักลุ่มลงกคา้ใหม่ รวมทัง้การขยายตวัของ
ธุรกจิบรกิาร (Supply Management) เพิม่ข้น้จากปี 2555 
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ส าหรบัการจ่ายเงนิปันผล ทีป่ระชุมสามญัผงถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2556 มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิ
ปันผล จ านวน 66 ลา้นบาท โดยมกี าหนดจ่ายในวนัที ่8 มนีาคม 2556 และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2557เมื่อ
วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2557  ได้มมีติเหกนขอบอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผง้ถือหุ้นประจ าปี  2557 ในการพจิารณา
อนุมตัจิ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2556 เปกนหุน้สามญัและเงนิสด มงลค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 33.348 ลา้นบาทหรอื
คดิเปกนอตัราจ่ายปันผลรวม เท่ากบั 0.1853 บาทต่อหุ้น ทัง้นี้การจ่ายปันผลดงักล่าวเปกนไปตามอตัราการจ่ายปันผลตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั  

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย ์(Return on Assets) 

ในปี 2555 และปี 2556 บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 15.34 และรอ้ยละ 17.44 ตามล าดบั 
ซ้ง่ในปี 2556 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์พิม่ข้น้ เนื่องจากผลการด าเนินงานทีด่ขี ้น้ของบรษิทั 

ฐำนะทำงกำรเงิน 

 

  

  สินทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2556 บรษิัทมีสนิทรพัย์รวม เท่ากบั 519.81 ล้านบาท เพิ่มข้น้จากปี 2555 จ านวน 116.20 ล้านบาท 
สนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ข้น้ มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ข้น้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และการเพิม่ข้น้ของลงกหนี้
การคา้ และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ซ้ง่เปกนไปตามยอดขายทีเ่พิม่ข้น้  

ลูกหน้ีกำรค้ำ 

ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัมลีงกหนี้การคา้รวม เท่ากบั 373.17 ลา้นบาท คดิเปกนรอ้ยละ 71.78 ของสนิทรพัยร์วมของ
บรษิัท ซ้่งเพิม่ข้น้จากปี 2555 จ านวน 92.33 ล้านบาท ลงกหนี้การค้าเพิม่ข้น้ตามการเติบโตของรายได้จากการขายของ
บรษิทั ลงกหนี้สว่นใหญ่จะเปกนลงกหนี้ทีย่งัไม่เกนิกว่าก าหนดช าระและลงกหนี้ทีค่า้งช าระไม่เกนิกว่า 3 เดอืน ทัง้นี้ ระยะเวลา
เกกบหนี้เฉลีย่ในปี 2553 - ปี 2556 เท่ากบั 40.24 วนั 42.84 วนั และ 43.82 วนั ตามล าดบั ซ้ง่สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการให้
เครดติเทอมแก่ลงกหนี้การคา้ประมาณ 30 - 60 วนั โดยระยะเวลาเกกบหนี้เฉลีย่เพิม่ข้น้ เน่ืองจากบรษิทัมยีอดลงกหนี้การคา้
เฉลีย่เพิม่ข้น้ตามปรมิาณการขายทีเ่พิม่ข้น้  

หน้ีสิน 

ณ  สิน้ปี 2556 บรษิทัมหีนี้สนิรวม เท่ากบั 48.17 ลา้นบาทลดลงจากปี 2555 จ านวน 130.21 ลา้นบาท เมื่อเทยีบ
กบัหนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2555 เท่ากบั 178.38 ล้านบาท  โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิ
กงย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จ านวน 94.54 ลา้นบาท และเจา้หนี้การคา้ที่ลดลงจากปี 2555 จ านวน 37.84 ลา้นบาท 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 2556 2555 (ปรบัปรงุใหม่) 
สินทรพัยร์วม 519.82 403.61 
หน้ีสินรวม 48.17 178.38 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 471.64 225.23 
  - ทุนจดทะเบียน 180.00 160.00 
  - ทุนท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำแล้ว 180.00 110.00 
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เน่ืองจากบรษิทัมเีงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการเพิม่มากข้น้ จากผลการด าเนินงานของบรษิทัและจากเงนิเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจาก
การเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเมื่อเดอืน สงิหาคม 2556 และบรษิทัไดน้ ามาใชเ้ปกนเงนิทุนหมุนเวยีนและจ่ายช าระหนี้ระยะ
สัน้ใหก้บัสถาบนัการเงนิ รวมทัง้บรษิทัมกีารบรหิารจดัเกกบหนี้ไดม้ปีระสทิธภิาพมากข้น้ ท าใหบ้รษิทัมกีารกงย้มืเงนิระยะสัน้
ลดลงและมสีภาพคล่องทางการเงนิมากข้น้ ซ้ง่ ณ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัไม่มยีอดหนี้เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกงย้มืระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงนิคงคา้ง  

 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

สว่นของผงถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ สิน้ปี 2556  เท่ากบั 471.64 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 180 
ลา้นบาท  ส่วนเกนิมงลค่าหุน้สามญั 161.87 ลา้นบาท ส ารองตามกฎหมาย 13.59 ลา้นบาท และก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร 
116.18 ลา้นบาท สว่นของผง้ถอืหุน้เพิม่ข้น้จากปี 2555 จ านวน 246.41 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัมกีารเพิม่
ทุนที่ออกและช าระแลว้ จ านวน 70.00 ลา้นบาท มกี าไรสุทธเิพิม่ข้น้จากผลการด าเนินงานในปี 2556 จ านวน 80.54 ลา้น
บาท และมกีารจ่ายเงนิปันผลในปี จ านวน 66  ลา้นบาท มสี่วนเกนิมงลค่าหุ้นสามญัเพิม่ข้น้ จ านวน 161.87 ลา้นบาทจาก
การขายหุน้เพิม่ทุนต่อประชาชนเมื่อเดอืนสงิหาคม 2556  

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผงถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ สิน้ปี 2554 - 2556 เท่ากบั 1.39 เท่า 0.79 เท่า และ 0.10 เท่า 
ตามล าดบั โดยอตัราหนี้สนิต่อส่วนของผงถ้อืหุน้มกีารปรบัตวัลดลง เปกนผลมาจาก การลดลงของหนี้สนิหมุนเวยีน และการ
เพิม่ข้น้ของสว่นของผงถ้อืหุน้ของบรษิทั จากการรบัรงก้ าไรสทุธแิละการเพิม่ทุน 

ทัง้นี้ จากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 เรื่องภาษเีงนิได ้ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 สง่ผลใหม้ี
การเปลีย่นแปลงต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ ดงันี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 31 ธนัวำคม 2554 31 ธนัวำคม 2555 31 ธนัวำคม 2556 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ข้น้ 4.84 2.47 4.70 
ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรเพิม่ข้น้ 4.84 2.47 4.70 

 

สภำพคล่อง 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2554 2555 2556 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (122.36) 147.76 (55.90) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 5.80 0.20 0.23 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 141.65 (94.52) 71.34 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ข้น้ (ลดลง) สทุธ ิ 25.09 53.44 15.67 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 7.42 32.51 85.95 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 32.51 85.95 101.62 

(หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2555  ปี 2556 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดเ้พิม่ข้น้/(ลดลง) 2.37 (2.23) 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

107 
 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 

ในปี 2556 บรษิัทมีเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 55.90 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก
บรษิทัน าก าไรจากการด าเนินงานมาจ่ายช าระหนี้เจา้หนี้การคา้ค่าซือ้น ้ามนั และการจ่ายค่าภาษเีงนิไดแ้ละดอกเบีย้ และการ
เพิม่ข้น้ของลงกหนี้การคา้ อนัเนื่องมาจากยอดขายสนิคา้และบรกิารทีส่งงข้น้   

 เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  
ในปี 2556 บรษิัทมเีงนิสดสุทธเิพิม่ข้น้จากกจิกรรมลงทุน จ านวน 0.23 ลา้นบาท เกดิจากเงนิปันผลรบั และการ

จ่ายซือ้อุปกรณ์อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

 เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน  
ในปี 2556 บรษิทัมเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จ านวน 71.33 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเงนิ

สดรบัสุทธหิลงัหกัค่าใช้จ่ายจากการเพิม่ทุนโดยการออกหุ้นสามญัเสนอขายต่อประชาชน จ านวน 231.87 ล้านบาทและ
บรษิทัมกีารช าระคนืเงนิกงย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 94.54 ลา้นบาท และมกีารจ่ายเงนิปันผลจ านวน 66 ลา้นบาท  

  อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

ณ สิน้ปี 2554-2556 บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั  1.59 เท่า 2.12 เท่า และ 10.34 เท่า ตามล าดบั ซ้ง่ใน
ปี 2556  บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องทีส่งงมาก เน่ืองจากบรษิทัมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ข้น้จ านวนมาก จากเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดและลงกหนี้การคา้ทีเ่พิม่ข้น้รวมถง้การลดลงของหนี้สนิหมุนเวยีน จง้สง่ผลใหบ้รษิทัมสีภาพคล่องทีด่ี
ข้น้อย่างมาก  

ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอำจมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงินในอนำคต 

      ควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนั  

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน ้ามันยังมีควมผันผวนตามปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเปกนปรมิาณการผลิต 
ปรมิาณความต้องการใชน้ ้ามนั ซ้ง่รายได้หลกัของบรษิัทมาจากการจดัจ าหน่ายน ้ามนัเปกนหลกั ดงันัน้การเปลีย่นแปลง
ของราคาน ้ามนัอาจสง่ผลต่อผลประกอบการของบรษิทัได ้ หากราคาน ้ามันปรบัตวัสงงข้น้ บรษิทัต้องใชเ้งนิทุนหมุนเวยีน
ในการประกอบธุรกจิเพิม่มากข้น้ตามไปดว้ย อาจท าใหบ้รษิัทต้องกงย้มืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ก่อให้เกดิภาระ
ตน้ทุนทางการเงนิเพิม่ข้น้ อย่างไรกกตาม บรษิทัมนีโยบายในการก าหนดราคาขาย โดยใชว้ธิรีาคาต้นทุนบวกก าไรขัน้ต้น 
(Cost Plus Pricing Method) เพื่อรกัษาระดบัก าไรไว ้ซ้ง่จะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัได้  
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

  บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัท
ขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูล ทีค่วรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั  นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า 

  (1)  งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลู
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิัทและ
บรษิทัยอ่ยแลว้  

(2)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ด ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนที่
เป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแล ใหม้กีารปฏบิตัติาม
ระบบดงักล่าว 

(3)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 
และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพรอ่งและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้
การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่บรษิัทได้รบัรองความ
ถกูตอ้งแลว้ บรษิทัไดม้อบหมายให้ นางเสาวณีย ์ สุทธธิรรม เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของนางเสาวณีย์  สุทธธิรรม ก ากบัไว้ บรษิัทจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีบ่รษิทัได้รบัรองความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

                      ช่ือ                ต าแหน่ง                   ลายมือช่ือ 

1.  นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ ประธานกรรมการบรหิาร        พรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 
                                    / กรรมการผูม้อี านาจ 
       ลงนามผกูพนับรษิทั                                                   

2.  นางสาวนีรชา  ปานบุญหอ้ม     กรรมการผูจ้ดัการ            นีรชา  ปานบุญหอ้ม    .                               
      / กรรมการผูม้อี านาจ 

    ลงนามผกูพนับรษิทั                                                             

                         ช่ือ               ต าแหน่ง                   ลายมือช่ือ 

ผูร้บัมอบอ านาจ         นางเสาวณีย ์  สทุธธิรรม          เลขานุการบรษิทั                   เสาวณีย ์  สทุธธิรรม                



    
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษิทั            เอกสำรแนบ 1 
 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/56) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยอภิสิทธ์ิ  รจิุเกียรติก ำจร 
ประธานกรรมการ 

67 - ปรญิญาโท Civil Engineering 
Lamar University, Texas, USA 
 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที ่166/2012 
 
- หลกัสตูร The Role of 
Chairman Program (RCP)  
รุน่ที ่26/2011 
 
- หลกัสตูร  Audit Committee  
Program (ACP) รุน่ที ่22/2008 
 
- หลกัสตูร Understanding the 
Fundamental of Financial 
Statements Program (UFS)  
รุน่ที ่5/2006 

รอ้ยละ 
2.78 

- 2554 -ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2554 -ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก.อโีคไ่ลทต์ิง้ จ าหน่ายหลอดไฟฟ้า
และไฟสอ่งสวา่ง 

2551 -ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.สยามโกลบอล
เฮา้ส ์

จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง
และอุปกรณ์ตกแต่ง
บา้น 

2554 -ปัจจบุนั กรรมการและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยออยล ์ ธรุกจิกลัน่น ้ามนั 

2552 -ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ซาการ ีรซีอรเ์ซส  ธรุกจิถ่านหนิ 

2552 - 2556 กรรมการอสิระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยโรตารี ่เอน็จิ
เนียริง่ 

ผลติผลติภณัฑโ์ลหะ
ใชใ้นงานก่อสรา้ง 
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ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/56) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

- หลกัสตูร Finance for Non-
Finance Director (FND) รุน่ที ่
24/2005 
 
- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที ่27/2004 

2549 - 2556 กรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส ผลติภณัฑห์ล่อลื่นและ
ยางมะตอย 

2549 - 2552 กรรมการ บมจ. บางจาก 
ปิโตรเลยีม (ประเทศ
ไทย) 

ธรุกจิกลัน่น ้ามนั 

2549 - 2554 ประธานกรรมการ บจก.เทเลเดตา้ 
(กรงุเทพฯ) 

ธรุกจิดา้นการสื่อสาร 
เป็นผูใ้หบ้รกิารธรุกจิ
ทางดา้นโทรคมนาคม 

2549 - 2555 กรรมการและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรจ์นู พารท์ 
อนิดสัตรี ้

ผลติและจ าหน่าย
ชิน้สว่นอะไหล่รถยนต์ 

 
 
 
 

    2551 - 2556 ประธานกรรมการ บมจ.พเีออ ี 
(ประเทศไทย) 

งานรบัเหมาก่อสรา้ง 



    
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/56) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยทวีป   สนุทรสิงห ์
รองประธานกรรมการ / 
กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที ่97/2012 
 
- หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 42/2013 
 
- หลกัสตูร Financial 
Statements of Director (FSD) 
รุน่ 20/2013 

- - 2554 -ปัจจบุนั กรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2535 - 2553 ผูจ้ดัการ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารพาณิชย ์
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ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/56) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยสรุพล   มีเสถียร 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์
 
- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 
โรงเรยีนนายเรอื 
 
- ประกาศนียบตัร วทิยาลยัการ
ทพัเรอื 
 
- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที ่155/2012 
 
- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที ่92/2011 
 

รอ้ยละ 
0.56 

- 2554 -ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2552 -ปัจจบุนั รองประธาน
กรรมการ 

สมาคมเจา้ของเรอืไทย ขนสง่ทางน ้า 

2550 -ปัจจบุนั กรรมการ บจก.นทลนิ ออฟชอร ์ ขนสง่ทางน ้า 

2550 -ปัจจบุนั กรรมการ บจก.บทด ขนสง่ทางน ้า 

2548 -ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คณุนท ี ขนสง่ทางน ้า 

2550 -ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นทลนิ ขนสง่ทางน ้า 
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ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/56) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยพร้อมพงษ์  ชยัศรีสวสัด์ิสขุ 
กรรมการ /  
ประธานกรรมการบรหิาร 

47 - ปรญิญาโท การเงนิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที ่97/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละ 
0.56 

- 2548 -ปัจจบุนั กรรมการ/ประธาน
กรรมการบรหิาร 

บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2550 - 2556 กรรมการ บจก. นทลนิ ออฟชอร ์ ขนสง่ทางน ้า 

2548 -ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. คณุนท ี ขนสง่ทางน ้า 
 

2554 -ปัจจบุนั 
 

กรรมการ Nathalin Offshore 
PTE Ltd. (จดทะเบยีน
ในประเทศสงิคโปร)์ 

บรหิารจดัการเรอื 
 

2555 -ปัจจบุนั กรรมการ บจก.นทลนิ ขนสง่ทางน ้า 
 

2555 -ปัจจบุนั กรรมการ Top-NTL PTE Ltd. 
(จดทะเบยีนในประเทศ
สงิคโปร)์ 

บรหิารจดัการกองทุน 
(Trustee Manager) 
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ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/56) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

น.ส. นีรชำ   ปำนบุญห้อม 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร /
กรรมการผูจ้ดัการ /  
ผูจ้ดัการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์
(รกัษาการ) 

32 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ RMIT 
University, Melbourne, 
Australia 
 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที ่92/2011 
 
- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที ่170/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละ 
0.83 

- 2554 -ปัจจบุนั กรรมการ/
กรรมการบรหิาร/
กรรมการผูจ้ดัการ/
ผูจ้ดัการฝ่าย
ประชาสมัพนัธ ์
(รกัษาการ) 

บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2555 -ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ยไูนเตด็ ออฟชอร ์
เอวเิอชัน่ 

บรกิารขนสง่บุคคล
ทางอากาศ 

2552 -ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เนลลอ์ะโฮลคิ สปามอืและสปาเทา้ 

2555 -ปัจจบุนั กรรมการ บจก.นทลนิ ขนสง่ทางน ้า 

2555 - 2556 กรรมการ บจก.นทลนิ แมนเนจ
เมนท ์

บรหิารจดัการเรอื 

2555 - 2556 กรรมการ บจก.นทลนิออฟชอร ์ ขนสง่ทางน ้า 
    



    
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/56) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

รศ.ดร. รธิุร ์  พนมยงค ์
กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 - ปรญิญาเอก โลจสิตกิสร์ะหวา่ง
ประเทศ,Cardiff University, 
Wales, United Kingdom 
 
- ประกาศนียบตัรระเบยีบวธิวีจิยั
ทางสงัคมศาสตร,์ Cardiff 
University, Wales, United 
Kingdom 
 
- ปรญิญาโท กฏหมายธรุกจิ
ระหวา่งประเทศ Universite de 
Paris I, Pantheon-Sorbonne, 
France 
 
- ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูใน
การแปลค าศพัทภ์าษาองักฤษ
และภาษาฝรัง่เศษทางกฎหมาย 
Paris Institute of Comparative 
Law, France 
 
- ปรญิญาตร ีกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ, Universite de Paris I, 
Pantheon-Sorbonne, France 

- - 2554 -ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2536 -ปัจจบุนั อาจารยป์ระจ าคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรม 
ศาสตร ์

สถาบนัการศกึษา 

2539 -ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ลฟีวิง่ เฮดควอ
เตอร ์

ธรุกจิรบัออกแบบ
ภายใน 

2554 -ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บจก.เจรญิสนิพรอ็พ
เพอรต์ี้ 

ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์



    
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/56) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

รศ.ดร. รธิุร ์  พนมยงค ์
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
Lycee Michelet, France 
 
- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที ่103/2008 
 
- หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 13/2006 
 
- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที ่44/2005 

    

    

    



    
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/56) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ดร. เฉลิมวิทย ์  ฉิมตระกลู 
กรรมการอสิระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

64 - ปรญิญาเอก การบรหิาร
การศกึษาและภาวะผูน้ า 
มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ 
 
- ปรญิญาโท ครศุาสตร์
อุตสาหกรรมมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
 
- ปรญิญาตร ีการศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ประสานมติร 
 
- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที ่158/2012 
 
- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที ่92/2011 
 
- หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 42/2013 

- - 2554 -ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2552 -ปัจจบุนั ประธานโครงการ
พฒันาผูบ้รหิาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศกึษา หลกัสตูร
ศกึษาศาสตร์
มหาบณัฑติ 

สถาบนัรชัตภ์าคย ์ สถาบนัการศกึษา 



    
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/56) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงสิรำณี   โกมินทรชำติ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลูกคา้ 

40 - ปรญิญาโท สงัคมสงเคราะห ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ/การ
จดัการ  มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

รอ้ยละ 
0.11 

- 2553 -ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิาร
ลูกคา้ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2549 - 2553 ผูแ้ทนขาย บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

นำงศิริวรรณ   จำมพนัธ์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุคุณภาพและ
ลูกคา้สมัพนัธ ์

63 - Modern Manager Program 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
- Mini MBA 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร-์คาล
เทก็ซ์ 
 
- ประกาศนียบตัรวชิาชพี 
เลขานุการ วทิยาลยัพาณิชยการ
พระนคร 

รอ้ยละ 
0.04 

- 2554 -ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุ
คณุภาพและลูกคา้
สมัพนัธ ์

บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2553 - 2554 ทีป่รกึษา บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2541 - 2553 ผูจ้ดัการศูนยบ์รกิาร
ลูกคา้คาลเทก็ซ์ 

บจก. เชฟรอน (ไทย) ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 



    
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

สดัส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษทั 
(31/12/56) 

ควำมสมัพนัธ์
ทำงครอบครวั

ระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยชญำน์วตั   ทีฆไมตรี 
กรรมการบรหิาร /  
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

43 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ/
การตลาด มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
 
- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

รอ้ยละ 
0.06 

- 2555 -ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2553 - 2555 หวัหน้าฝ่ายขาย บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2546 - 2553 Key Account 
Manager 

บจก. เชฟรอน (ไทย) ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

นำงกสุมุำ   วรรณพฤกษ์ 
กรรมการบรหิาร /  
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและบญัชี 

46 - ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร/์
บรหิารรฐักจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

รอ้ยละ 
0.06 

- 2556 -ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ
และบญัช ี

บมจ.ซอีอยล ์ ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

  - หลกัสตูร CFO Certification 
Program  รุน่ที ่ 17/2013 

  2550 - 2555 ผูจ้ดัการธนาคาร ธนาคาร กรงุเทพ 
จ ากดั (มหาชน) 

สถาบนัการเงนิ 

นำงเสำวณีย ์  สทุธิธรรม 
เลขานุการบรษิทั 

39 - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ/
การบญัช ีมหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
 
- หลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุน่ที ่46/2012 

- - 2555 -ปัจจบุนั 
 
 
2552 – 2555 
 
 
2547 – 2549 
 

เลขานุการบรษิทั 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 
 
หวัหน้าส านกัก ากบั
ดแูลและตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ.ซอีอยล ์
 
 
บจก.เอด็ดเูคชัน่แนล 
ทราเวล เซนเตอร ์
 
บมจ.ธนมติร แฟคตอริง่ 

ธรุกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 
 
ธรุกจิน าเทีย่ว 
 
 
ธรุกจิแฟคตอริง่ 
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เอกสำรแนบ 2 

 

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ซึง่เป็น

ผูท้รงคุณวุฒแิละมปีระสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ ด้านกฎหมาย และดา้นการบรหิารจดัการ และมคีุณสมบตัิครบถ้วน

ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุด

ปัจจุบนั ประกอบดว้ย 

1. รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. คุณทวปี สนุทรสงิห ์  กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู  กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคลอ้งกบัประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย   

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีารประชุมรวม 4 ครัง้  โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้ร่วม

การประชุมครบถว้นทุกครัง้ ซึง่ในการประชมุแต่ละครัง้เป็นการประชุมรว่มกบั ผูส้อบบญัช ี ผูต้รวจสอบภายใน กรรมการ

ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และผูบ้รหิารฝ่ายอื่นๆ ตามวาระทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึไดป้ระชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชี

และผูต้รวจสอบภายในโดยไมม่ผีูบ้รหิารเขา้รว่ม 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอือย่างเป็นอสิระในประเดน็ส าคญัต่างๆ รวมถงึ

รบัทราบผลการปฏบิตังิาน ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส  สรุปสาระส าคญัได ้ดงันี้ 

 กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี นโนบายการบญัชทีีส่ าคญั 

รายการทางการเงนิทีม่นียัส าคญั รวมถงึรบัทราบขอ้สงัเกตทีต่รวจพบและขอ้เสนอแนะจากผูส้อบบญัช ี  ซึง่คณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายงานทางการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มคีวามถูกตอ้งตามที่

ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น เพยีงพอและทนัเวลา เพื่อ

เป็นประโยชน์กบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน หรอืผูใ้ชง้บการเงนิในการตดัสนิใจ  

 

 พิจำรณำควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในประจ าปีของบรษิทั 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและ

บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้  โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และความเหน็ของผูส้อบบญัช ี ใน

กระบวนการปฏบิตังิานและควบคุมระบบงานทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ซึง่ไมพ่บจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ดา้นระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา คดัเลอืก แต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในของ

บรษิทั โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรูค้วามสามารถในวชิาชพี 
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รวมทัง้พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส 

ตลอดจนก ากบัดแูลตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตร

มาส  เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

  ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่

มปีระสทิธผิล เพยีงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิในปัจจบุนั และมกีารพฒันาปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง 

 สอบทำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัผ่านหน่วยงานก ากบัดแูล เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของ

บรษิทัเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธุรกิจของบรษิัท  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบรษิัทฯได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่

เกีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง  

 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการที่เกีย่วโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ฝ่ายจดัการได้

เขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามธุรกจิปกตทิี่มเีงื่อนไขทางการค้าและราคาที่สมเหตุสมผลดงัเช่นที่ท ากบับุคคลภายนอก

ทัว่ไป และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท ทัง้นี้บรษิัทฯได้ปฏบิตัิตามนโยบายและเปิดเผยขอ้มูลตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไวอ้ย่างครบถว้น 

 

 พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และพจิารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณา

สอบทานคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชตีามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

คุณภาพของงานตรวจสอบ ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน ความรูค้วามสามารถในวชิาชพี และประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนักบัธุรกจิของบรษิทั และสามารถใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์แก่

บรษิทัได ้ ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึง่จากการพจิารณาเหน็ควรเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากส านกังาน เอ.

เอม็.ท.ีแอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2557  รวมทัง้พจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั เพื่อน าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 

 

 ควำมเหน็และขอ้สงัเกตโดยรวมจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎบตัร 

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็โดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็น

อสิระ และครบถว้นตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  และ

มคีวามเหน็ว่า บรษิทัมกีารรายงานขอ้มลูทางการเงนิและการด าเนินงานอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง มรีะบบการควบคมุภายใน 

การตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธผิล มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด 

และขอ้ผกูพนัต่างๆ และเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างถูกตอ้ง มกีารพฒันาปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพดี
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ขึน้และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในปัจจุบนัอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มกีารบรหิารงานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

                            

 

   ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั(มหาชน) 

 

………………………………………………… 

 ( รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค ์) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสำรแนบ 3 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

1. ช่ือบริษทัตรวจสอบภำยใน 

บรษิทั เวล แพลนนิ่ง โซลชูัน่ จ ำกดั 

 

2. ช่ือหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

นำงสำว วรลกัษณ์  ลิม้สขุประเสรฐิ 

ต ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 

3. คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ / วฒิุบตัร 

วฒิุกำรศึกษำ  : ปรญิญำตรบีญัช ีเกยีรตนิิยมอนัดบัสอง มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

: ปรญิญำโทบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

วฒิุบตัร  : ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ประเทศไทย 

 

4. ประสบกำรณ์ท ำงำน 

พ.ศ. 2538 – 2545 :  บรษิทั เอสจวี ีณ ถลำง จ ำกดั 

พ.ศ. 2546 – 2547 :  บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั 

พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั :  บรษิทั เวล แพลนนิ่ง  โซลชูัน่ จ ำกดั 

 

5. กำรฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง 

 สมัมนำเชงิปฏบิตักิำร TSQC1 แบบเจำะลกึ ดำ้น Monitoring และ EQCR ส ำหรบัส ำนกังำนสอบบญัชี

ตลำดทุน 

 กำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพฉบบัที ่1 (TSQC1) 

 แนวปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพฉบบัที ่1 (TSQC1) ส ำหรบัส ำนกังำนสอบบญัช ี

 COSO - 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยในใหม่ล่ำสดุ 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินทรพัยสิ์น 
 

- ไม่มี    - 
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 รายละเอียดเก่ียวกรรมการของบริษทัย่อย 
 

- ไม่มี    - 
 
 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

