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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  

บรษิัทมีแผนขยำยกำรให้บรกิำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในธุรกจิจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และ
ให้บรกิำรอื่นๆ แก่ที่พกัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply 
Management) ทัง้ที่เป็นธุรกจิบรกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดีใหแ้ก่พนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมนั
และก๊ำซ (Catering and Service) และธุรกจิจดัหำวตัถุดบิเพื่อใช้ในกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบยีง และบรกิำรอื่นๆ 
(General Supply) ซึง่เป็นสิง่จ ำเป็นแก่เรอืเดนิทะเลและแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตใินทะเลใหม้ำกขึน้ 

นอกจำกนี้ บรษิัทไดม้แีผนเขำ้ลงทุนธุรกจิส ำรวจและผลติปิโตรเลยีมอนัเป็นธุรกจิทีต่่อเนื่อง และส่งเสรมิกบั
ธุรกจิกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมของบรษิทั ซึง่อำจเป็นธุรกจิหลกัทีจ่ะสรำ้งรำยได้จ ำนวนมำกใหแ้ก่บรษิทั หำก
บรษิทัไดเ้รยีนรูแ้ละรบัประสบกำรณ์จำกบรษิทัส ำรวจ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม บรษิทักอ็ำจเขำ้เป็นผูร้บั
สมัปทำนระยะยำวในอนำคต 
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กลยุทธใ์นการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัด ำเนินธุรกจิกำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืเดนิทะเลมำนำนกว่ำ 10 ปี โดยบรษิทั
มผีูบ้รหิำรและพนกังำนทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญดำ้นน ้ำมนัและธุรกจิคำ้น ้ำมนัมำยำวนำน บรษิทัเชื่อว่ำ
ควำมส ำเรจ็ของธุรกจิคำ้น ้ำมนัเกดิจำกควำมน่ำเชื่อถอืทีไ่ดร้บัจำกลกูคำ้ โดยบรษิทัมกีำรควบคมุคุณภำพอย่ำงเคร่งครดั
ในกำรจดัหำและขนสง่สนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัสนิคำ้ทีม่คีุณสมบตัติำมตอ้งกำร ไดร้บัสนิคำ้ตรงเวลำและ
จ ำนวนครบถว้นตำมค ำสัง่ซือ้ และผลจำกกำรทีบ่รษิทัไม่มสีนิทรพัยถ์ำวรใดๆ ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน จงึท ำใหบ้รษิทั
สำมำรถลดตน้ทุนต่ำงๆ ทีไ่มจ่ ำเป็นไดแ้ละสำมำรถควบคุมตน้ทนุในกำรด ำเนินงำนได ้ รวมถงึสำมำรถจดัหำผูท้ี่มคีวำม
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 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1,000,000 บำท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จ ำนวน 
314,997,078 บำท และมีทุนที่ออกและช ำระแล้ว จ ำนวน 209,998,052 บำท (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557) โดยมี
วตัถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืประเภทต่ำงๆ  เช่น  เรอืเดนิ
ทะเล เรอืขนส่งน ้ำมนั  เรอืประมง และเรอืประเภทอื่นๆ โดยบรษิัทจะด ำเนินกำรจดัหำน ้ำมนัจำกผู้ผลติน ้ำมนัผผู้ค้ำ
น ้ำมนัรำยใหญ่และจ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น สงิคโปร ์ลำว กมัพูชำ พม่ำ เป็นต้น  ทัง้นี้ 
บรษิทัไม่มกีำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนใดๆ ทัง้คลงักกัเกบ็น ้ำมนั และยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่ง
น ้ำมนั โดยบรษิทัจะด ำเนินกำรจดัหำผูข้นสง่อสิระเพื่อใหบ้รกิำรขนสง่ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำร  

ตุลำคม 2553 บรษิทัไดท้ ำกำรขยำยธุรกจิออกไปสูก่ำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก
ใหก้บัโรงงำนอตุสำหกรรม และธุรกจิอื่นๆ เช่น ธุรกจิรถขนสง่ทำงบก ธุรกจิให้บรกิำรรถโดยสำร เป็นตน้ ซึง่ท ำให้
บรษิทัสำมำรถขยำยช่องทำงกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไดห้ลำกหลำยขึน้  
 กรกฎำคม 2554 บรษิทัไดเ้ริม่ธุรกจิบรกิำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) 
ใหแ้ก่เรอืพกัอำศยั (Accomodation Barge) ส ำหรบัพนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในอ่ำวไทย  

กนัยำยน 2555 บรษิทัไดเ้ริม่ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบยีง และ
บรกิำรอื่นๆ (General Supply) ใหก้บัเรอืเดนิทะเล เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์ผเครื่องอุปโภคบรโิภค (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   

ตุลำคม 2557 บริษัทได้จัดตัง้บริษัทย่อยที่ประเทศเบอร์บิวด้ำ ชื่อว่ำ “Sea Oil Energy Limited” โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อรองรบักำรลงทุนและขยำยธุรกจิของบรษิทั  

ต่อมำเมื่อวนัที ่17 ธนัวำคม 2557 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1ผ2557 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขำ้ท ำรำยกำร
ได้มำซึ่งหุ้นของบรษิัท แพน โอเรยีนท์ เอน็เนอยี่ (สยำม) ลิมเิต็ด (“POES”) ในสดัส่วนประมำณร้อยละ 49.99 ของ
จ ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่เป็นกำรลงทุนใน POES ทีส่ง่เสรมิใหบ้รษิทักำ้วเขำ้สู่ธุรกจิกำรส ำรวจ
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และผลติปิโตรเลยีมอนัเป็นธุรกจิทีต่่อเนื่อง และส่งเสรมิกบัธุรกจิกำรเป็นผูจ้ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมของบรษิทัใน
ปัจจุบนั โดยจะไดเ้รยีนรูแ้ละรบัประสบกำรณ์จำกบรษิทัส ำรวจ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมอนัจะน ำไปสูก่ำร
เขำ้เป็นผูร้บัสมัปทำนระยะยำวในอนำคต 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในปี 2557 

กมุภาพนัธ์ 2557    บรษิัทไดร้บัสญัญำเป็นผู้ด ำเนินกำรให้บรกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering 
and Service ) ส ำหรบัพนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัในทะเล  
เมษายน 2557  ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 มีมติอนุมัติจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญ จ ำนวนไม่เกิน 
30,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม จ ำนวน 
180,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 210,000,000 บำท โดยออกหุน้สำมญัใหม่ จ ำนวน 30,000,000 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงนิ 30,000,000 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยปันผล และแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ของบรษิทั ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีน 
ตลุาคม 2557   บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้ “Sea Oil Energy Limited” เป็นบรษิัทย่อย ณ ประเทศเบอรบ์วิดำ้ เพื่อ
รองรบักำรเขำ้ลงทุนธุรกจิกำรส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม  
ธนัวาคม 2557   ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 มีมติลดทุนจดทะเบียนจำก 210,000,000 บำทเป็น 
209,998,052 บำท และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 209,998,052 บำท เป็น 314,997,078 บำท เพื่อใช้เป็นแหล่ง
เงนิทุนในกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึง่หุน้ของบรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยำม) ลมิเิตด็ ซึง่เป็นกำรเริม่เขำ้ลงทุน
ในธุรกจิกำรส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม 

การเปล่ียนแปลงในทุนจดทะเบียนท่ีส าคญั ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

เมษายน 2555  บรษิทัมกีำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 110,000,000 บำท เป็น 160,000,000 บำท โดยกำรออก
หุน้สำมญัเพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัท และประชำชนจ ำนวน 50,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ละ 1 บำท  
กมุภาพนัธ ์2556  บรษิทัมกีำรลดทุนจดทะเบยีน จำกเดมิ 160,000,000 บำท เป็น 110,000,000 บำท และเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนจำกเดมิ 110,000,000 บำท เป็น 180,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรของบรษิทัและบรษิทัในกลุ่มนทลนิ และประชำชน จ ำนวน 70,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท  
เมษายน 2557 บรษิทัมมีตจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 30,000,000 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำกเดิม 180,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 
210,000,000 บำท และมทีุนช ำระแลว้เป็นเงนิ 209,998,052 บำท 
ธนัวาคม 2557 บรษิัทมมีตจิำกที่ประชุมวสิำมญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที ่1ผ2557 ลดทุนจดทะเบยีนจำก 210,000,000 บำท
เป็น 209,998,052 บำท และมมีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 209,998,052 บำท เป็น 314,997,078 บำท เพื่อใชเ้ป็นแหล่ง
เงนิทุนในกำรเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึง่หุน้ของบรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยำม) ลมิเิตด็  
*หมายเหตุ บรษิทัจดเพิม่ทุนช ำระแลว้ จำกเดมิ 209,998,052 บำท เป็น 314,996,857 บำท เมื่อวนัที ่6 มกรำคม 2558 

ภาพรวมของการประกอบธรุกิจ 

บรษิัทเริม่ประกอบธุรกจิจำกกำรเป็นผู้ให้บรกิำรจดัหำน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นให้กบัเรอืเดนิทะเล 
เช่น เรอืขนส่งสนิคำ้ เรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืประมง และเรอืหอ้งเยน็ เป็นต้น ซึ่งลูกค้ำของบรษิทั ไดแ้ก่ เรอืเดนิทะเลที่
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เดินทำงภำยในประเทศ ระหว่ำงประเทศ และยงัรวมไปถึงเรือเดินทะเลที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศอีกด้วย โดย
ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัจดัหำใหล้กูคำ้เหล่ำน้ีไดแ้ก่ น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นกำรขบัเคลื่อนเรอื เช่น น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ น ้ำมนั
เตำชนิดต่ำงๆ และน ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยเรอืเดินทะเลแต่ละประเภทจะมีควำมต้องกำรน ้ำมนัเชื้อเพลิงและ
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 บรษิทัจะจดัหำสนิคำ้จำกผูผ้ลติน ้ำมนัรำยใหญ่ในประเทศหรอื
ผูค้ำ้สง่น ้ำมนัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ (“Supplier”) โดยในกรณีลกูคำ้มคีวำมตอ้งกำรใหบ้รษิทัเป็นผูข้นสง่น ้ำมนัให ้
บรษิทัจะด ำเนินกำรจดัจำ้งผูข้นสง่อสิระเพื่อขนสง่น ้ำมนัไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ก ำหนด ส ำหรบัลกูคำ้ทีต่อ้งกำร
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 2555-2557 บรษิัทมอีตัรำก ำไรสุทธ ิเท่ำกบั ร้อยละ 2.27 ร้อยละ 2.96 และร้อยละ 2.86 
ตำมล ำดบั  

ทัง้นี้ บรษิัทขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ค้ำน ้ำมนัตำมมำตรำ 10 ซึ่ง เป็นผู้ค้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิที่มีปรมิำณกำรค้ำน ้ำมนั
เชื้อเพลงิ แต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดปีละ 30,000 เมตรกิตนั (ประมำณ 36 ล้ำนลติร) ขึน้ไปแต่ยงัไม่ถึง 100,000 
เมตรกิตนั (ประมำณ 120 ลำ้นลติร)  หรอืกรณีเป็นผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ชนิดเดยีวมปีรมิำณไม่ถงึ 50,000 
เมตรกิตนัต่อปี แต่เกนิ 30,000 เมตรกิตนั หรอืเป็นผู้คำ้ทีม่ขีนำดของถงัทีส่ำมำรถเกบ็น ้ำมนัเชื้อแพลงิแต่ละชนิดหรอื
รวมกนัทุกชนิดได้เกนิ 200,000 ลติร  โดยปรมิำณกำรค้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิประจ ำปีดงักล่ำว หมำยถึง ปรมิำณน ้ำมนั
เชือ้เพลงิแต่ละชนิดทีน่ ำเขำ้มำในประเทศ ซือ้ กลัน่ ผลติหรอืไดม้ำในปีหนึ่ง ทัง้นี้ ไม่รวมถงึปรมิำณทีจ่ดัหำมำเพื่อกำร
ส ำรองตำมกฎหมำย   

 นอกจำกนี้ บรษิทัยงัด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรในกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ ส ำหรบัพนักงำน
ประจ ำแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management)   เน่ืองจำกบรษิทัมกีลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็น
เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์ผเครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service Boat) และเรอืโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew 
Boat) บรษิทัจงึเลง็เหน็โอกำสในกำรใหบ้รกิำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) ใหแ้ก่
พนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ เพื่อใหบ้รกิำรทีค่รอบคลุมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้กลุ่มนี้มำกยิง่ขึน้  
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1.3   โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 
บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่คอื บรษิทั นทลนิ จ ำกดัซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 47.22  บรษิทัเป็นหนึ่งในบรษิทัใน

เครอืของบรษิัท นทลิน จ ำกดั (“นทลิน”)  ซึ่งกิจกำรของกลุ่มนทลนิเกี่ยวข้องกบัธุรกิจกำรขนส่งน ้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 และผหรอื ลกัษณะที่เป็นกำร
แข่งขนักบัธุรกจิปัจจุบนัของบรษิทั อนัไดแ้ก่ ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และธุรกจิใหบ้รกิำรในธุรกจิจดัหำอำหำร วตัถุดบิ 
และใหบ้รกิำรอื่นๆ แก่ทีพ่กัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล (Supply Management) 
รวมถงึธุรกจิใหม่ทีบ่รษิทัจะด ำเนินกำรในอนำคต โดยนทลนิจะด ำเนินกำรแจง้และดแูลใหบ้คุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และ
ผูท้ี่เกีย่วขอ้งของนทลนิ ทรำบและปฏบิตัติำมขอ้ตกลงนี้ ทัง้นี้ ในขอ้ตกลงดงักล่ำวไดม้กีำรระบุไวถ้งึบทลงโทษต่อ นท
ลนิ หำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ตกลงดงักล่ำว  

1.4   ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 
บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรใหก้บักลุ่มนทลนิ ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำย

สนิคำ้ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มนทลนิเช่นเดยีวกบักำรขำยสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ไป อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัมแีนวทำงทีจ่ะลดกำร
พึ่งพิงรำยได้จำกกำรขำยให้แก่กลุ่มนทลินโดยมแีผนที่จะเพิ่มปรมิำณกำรขำยให้แก่ลูกค้ำที่เป็นเรือเดินทะเลทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เรอืเดนิทะเลทีไ่ม่ใช่สญัชำตไิทยหรอืเรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์ผเครื่องอุปโภคบรโิภคของแท่นขุด
เจำะน ้ำมนัและก๊ำซต่ำงๆ รวมถงึกำรสรำ้งและรกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคำ้เดมิอย่ำงต่อเน่ืองนอกจำกนี้ บรษิทัยงั
ไดแ้สวงหำโอกำสทีจ่ะเพิม่จ ำนวนลกูคำ้รำยใหญ่เพื่อเพิม่รำยไดแ้ละก ำไรใหแ้ก่บรษิทัอย่ำงต่อเนื่องเช่นกนั  

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

เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้อง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทั คุณนท ีจ ำกดั (ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มนทลนิ ประกอบ
ธุรกจิรบัจำ้งขนส่งทำงเรอื) มมีูลค่ำตำมวธิตี้นทุน เท่ำกบั 17.53 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.33 ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั คุณนท ีจ ำกดั และบรษิทัลงทุนในบรษิทั Sea Oil Energy Limited เป็นเงนิจ ำนวน 1 
ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
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โครงสรำ้งของบรษิทัในกลุ่มนทลนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 แสดงเป็นแผนภำพได ้ดงันี้ 
 

    

 

บจก.ซีเคม ทราน
สปอร์ต  

ทนุจดทะเบียน 

30 ล้านบาท 

บริษทั นทลิน จ ำกดั 

ทุนจดทะเบียน 397.2 ล้ำนบำท 

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 

160 ล้านบาท 

บจก.เอ็น.เอ.ท.ี 
มาร์ท 

 ทนุจดทะเบยีน 

2.5 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 

1 ล้านดอลลาร์
สิงคโปร์  

TOP-NTL Pte.Ltd. 
 ทนุจดทะเบยีน 

0.02 ล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

TOP-NTL 
Shipping Trust 
 ทนุจดทะเบยีน 

1.89 ล้าน
ดอลลาร์สิงคโปร์ 

 

บจก.ยูไนเต็ด 
ออฟชอร์ เอวิเอชั่น  
 ทนุจดทะเบยีน  
80 ล้านบาท 

 

บจก.เอ็น ดับเบิล้ยู 
กรีน พาวเวอร์ 
ทนุจดทะเบียน 

18 ล้านบาท 

บจก.เอ็น ดับเบิล้ยู 
โซล่าร์ 

ทนุจดทะเบียน 

7.4 ล้านบาท 

บจก.เอ็น ดับเบิล้ยู 
เอ็นเนอร์ยี่ 

ทนุจดทะเบียน 

9 ล้านบาท 

บจก.โซล่าร์ 
วัลเลย์ 

ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.โซล่าร์ ทาวน์ 

 
ทนุจดทะเบียน 

9 ล้านบาท 

บจก.รีเนอร์ยี่    
โซล่าร์ 

ทนุจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

บจก.ซันน่ี โซล่า 
 

ทนุจดทะเบียน 

7.4 ล้านบาท 

บจก.ซัน ลิงค์ 
พาวเวอร์ 

ทนุจดทะเบียน 

1.4 ล้านบาท 

บจก. สกาย      
โซล่าร์ รูฟ 

ทนุจดทะเบียน 

9 ล้านบาท 

บจก. สกาย      
โซล่าร์ พาวเวอร์ 
ทนุจดทะเบียน 

10 ล้านบาท 

บจก.ทอม ชิพ แมนเนจ
เมนท์ (ประเทศไทย) 

 

ทนุจดทะเบียน 

3 ล้านบาท 

บจก.คุณนที 

 
ทนุจดทะเบียน 

400 ล้านบาท 

บจก.จัดหางาน บ ี
เอส ซ ีแมเนจเม้น 
ทนุจดทะเบียน 

5.5 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 
315 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% 

99.99% 99.99% 50.00% 

99.99% 50.00% 50.00% 35.00% 50.00% 

99.98% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

99.99% 99.99% 99.97% 99.99% 99.97% 

33.33% 43.78% 

75.00% 

50.00% 50.00% 

99.97% 99.97% 99.99% 

47.22% 

3.335.13% 

กลุม่ธุรกิจขนสง่ 
กลุม่ธุรกิจบริหารจดัการเรือ 
กลุม่ธุรกิจพลงังานทดแทน 
กลุม่ซือ้ขายน า้มนัเชือ้เพลงิ 
กลุม่ธุรกิจอื่นๆ 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2557 

Taizan Offshore Co.,Ltd. 

ทนุจดทะเบียน 

0.02 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

TATE Offshore Co.,Ltd. 
ทุนจดทะเบียน 

0.02 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

Ethana Offshore Co.,Ltd. 

ทุนจดทะเบียน 

0.02 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

 

50.00% 

75.00% 

75.00% 

Sea Oil Energy Ltd. 
ทนุจดทะเบียน 

1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

100% 
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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 ซึง่บรษิทัมรีายไดเ้พิม่ขึน้ทุกปี สามารถแสดงไดด้งันี้ 

 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

(หน่วย:ลา้นบาท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ 2,605.81 96.48 2,600.67 95.55 2,811.75 91.17 
- ทางทะเล 2,457.49 90.99 2,485.93 91.34 2,794.40 90.61 
- ทางบก 148.32 5.49 114.74 4.21 17.35 0.56 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 83.84 3.10 115.68 4.25 259.83 8.42 
รายไดอ้ื่น * 11.20 0.41 5.37 0.20 12.34 0.41 
รวม 2,700.85 100.00 2,721.72 100.0 3,083.95 100.0 

* รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ รำยไดเ้งนิปันผล รำยไดจ้ำกคำ่ปรบัจำกกำรช ำระหนี้ล่ำชำ้
ของลกูหนี้ 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 ้ำมนัดีเซลหมุนเรว็ เป็นน ้ำมนัเชื้อเพลิงที่มีปรมิำณกำรจ ำหน่ำยสูงที่สุดในประเทศ โดยในปี 2555 – 2557 มี

สดัส่วนประมำณร้อยละ 56.02 ร้อยละ 55.37 และร้อยละ 55.22 ของน ้ำมนัเชื้อเพลงิทัง้หมดที่จ ำหน่ำยภำยในประเทศ 
ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) เนื่องจำกมคีุณสมบตัเิหมำะส ำหรบัเครื่องยนต์ดเีซลทีม่รีอบหมุน
เรว็กว่ำ 1,000 รอบต่อนำท ีเช่น เรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืประมง เรอืโดยสำร รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสำร เครื่องยนต์หรอื
เครื่องจกัรทำงกำรเกษตร 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 ่ำ ถึงปำนกลำงที่ใช้ในกำร
ขบัเคลื่อนเรอืเดนิทะเลและเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ โดยในปี 2555 – 2557 ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเตำมสีดัส่วนประมำณ 
รอ้ยละ 6.61 รอ้ยละ 5.85 และรอ้ยละ 5.57 ของน ้ำมนัเชื้อเพลงิทัง้หมดทีจ่ ำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรม
ธุรกจิพลงังำน 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 2555 – 2557 ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเบนซนิมสีดัส่วนประมำณ รอ้ยละ 21.56 รอ้ยละ 22.34 และรอ้ยละ 23.01 
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 ้ำมนัเชื้อเพลงิ 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 หรอืเป็นผูค้ำ้ทีม่ขีนำดของถงัทีส่ำมำรถเกบ็น ้ำมนัเชือ้เพลงิแต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดได้เกนิ 200,000 ลติร 
โดยปรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิประจ ำปีดงักล่ำว หมำยถงึ ปรมิำณน ้ำมนัเชือ้เพลงิแต่ละชนิดทีน่ ำเขำ้มำในประเทศ ซื้อ 
กลัน่ ผลติหรอืไดม้ำในปีหนึ่ง ทัง้นี้ไม่รวมถงึปรมิำณทีจ่ดัหำมำเพื่อกำรส ำรองตำมกฎหมำย 
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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 ้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ ได้แก่ น ้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ น ้ำมันเกียร์ น ้ำมันไฮโดรลิค 
น ้ำมนัหล่อลื่นส ำหรบัเครื่องยนตห์ลกั (Main Engine) น ้ำมนัหล่อลื่นเทอรไ์บน์และน ้ำมนัหล่อลื่นคอมเพรสเซอร ์(Turbine & 
Compressor) เป็นตน้ 

ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ ของบรษิทั สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 

 

รายได้จากการขาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
(หน่วย:ลา้นบาท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 2,576.09 98.86 2,571.91 98.89 2,787.05 99.28 
- น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (HSD) 1,544.03 59.25 1,133.02 43.57 1,220.94 43.49 
- น ้ามนัเตา 499.57 19.17 873.93 33.60 1,042.40 37.13 
- น ้ามนัเบนซนิ 532.49 20.43 564.95 21.72 523.71 18.66 
น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ 29.71 1.14 28.76 1.11 24.70 0.72 

รวม 2,605.81 100.00 2,600.67 100.00 2,811.75 100.00 
 

1,220.94
สดัสว่น 43.49%

1,042.40
สดัสว่น 37.13%

523.71
สดัสว่น 18.66%24.70

สดัสว่น 0.72 %

รายได้จากการขายน ้ามนัแต่ละประเภท ปี 2557
(หน่วย : ล้านบาท)

น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็

น ้ามนัเตา

น ้ามนัเบนซนิ

น ้ามนัหล่อลื่นและอื่นๆ

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  

 

ปริมาณขาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
หน่วย:ลา้นลติร ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 96.27 99.59 99.36 99.64 110.43 99.64 
- น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (HSD) 54.29 56.16 39.89 40.00 43.55 39.29 
- น ้ามนัเตา 22.66 23.44 38.20 38.31 47.99 43.30 
- น ้ามนัเบนซนิ 19.33 19.99 21.27 21.33 18.89 17.04 
น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ 0.40 0.41 0.36 0.36 0.40 0.36 

รวม  96.67 100.00 99.72 100.00 110.83 100.00 
 

2) ธรุกิจบริกำรจดัหำอำหำร วตัถดิุบ และให้บริกำรอ่ืนๆ  
บรษิทัมกีำรประกอบธุรกจิบรกิำรโดยสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 
ก. ธุรกิจบ ริกำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซัก รีด  (Catering and Services / Catering and 

Housekeeping Service) ส ำหรับพนักงำนประจ ำในธุรกิจขุดเจำะน ้ ำมันและก๊ำซบนเรือพักอำศัย  (Accommodation 
Barge) บนแท่นพกัอำศยัในทะเล (Accommodation Rig) และในแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก โดย
ลกัษณะกำรใหบ้รกิำร Catering and Housekeeping Service สำมำรถแบ่งออกไดด้งันี้ 

1. กำรให้บริกำรด้ำนอำหำร จดัเตรยีมอำหำรและเสริฟอำหำรให้แก่ผู้พกัอำศยัและผู้มำเยือน ตลอดจนกำร
เตรยีมอำหำรกล่องส ำหรบัผูท้ีต่อ้งออกไปท ำงำนนอกเรอืพกัอำศยั 

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

43.55
สดัสว่น 39.29%

47.99
สดัสว่น 43.30%

18.89
สดัสว่น 17.04%0.40

สดัสว่น 0.36%

ปริมาณการขายน ้ามนัแต่ละประเภท ปี 2557
(หน่วย : ล้านลิตร)

น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็

น ้ามนัเตา

น ้ามนัเบนซนิ

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

การให้บริการบนเรือพักอาศัยดังกล่าว บริษัทท าสญัญารบัจ้างให้บริการด้าน Catering and Housekeeping 
Service จากบรษิทั นทลนิ ออฟชอร ์จ ากดัซึง่เป็นผูร้บัสมัปทานในการจดัหาเรอืพกัอาศยั 

 

 

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 ปัจจุบนั บรษิทัไดร้บัการอนุมตัจิาก ปตท.สผ. ส าหรบัการเป็นผูใ้หบ้รกิาร (Vender List) ในธุรกจิ Catering and 
Housekeeping Service ตามพืน้ทีท่ีก่ าหนด ท าใหบ้รษิทัสามารถเขา้ไปร่วมประมูลเพื่อด าเนินการใหบ้รกิารดา้น Catering 
and Housekeeping Service ให้แก่ ปตท.สผ. ได้เอง และได้รบัสญัญาให้บรกิารด้าน Catering and Housekeeping กบั 
ปตท.สผ. ดงันี้ 

- เดอืนกรกฎาคม 2556 ไดร้บัสญัญาใหบ้รกิารดา้น Catering and Housekeeping ส าหรบัพนักงานประจ าแหล่ง
ขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซสริกิติิ ์อ าเภอลานกระบอื จงัหวดัก าแพงเพชร  

- เดอืนกุมภาพนัธ ์2557 ไดร้บัสญัญาใหบ้รกิารดา้น Offshore Catering, Laundry, Cleaning and Housekeeping 
Services กบั ปตท.สผ. ส าหรบัพนกังานประจ าแท่นขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซในอ่าวไทย  

ทัง้นี้การใหบ้รกิารในธุรกจิดา้นอาหาร ท าความสะอาด และซกัรดี (Catering and Housekeeping Service) บรษิทั
ได้ท าสญัญาว่าจ้างบริษัท หัสดิน แคทเทอริ่ง จ ากัด เป็นผู้จดัเตรียม/จัดหาอาหารและซักรีด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์ในธุรกจิการให้บรกิารด้านอาหาร การท าความสะอาด และซกัรดี และมคีวามพรอ้มด้านบุคลากร ตลอดจน
อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัรต่างๆ เพื่อการใหบ้รกิารมคีุณภาพ     

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขนั 
(ก) กำรตลำดของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีส ำคญั 

1) จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น 
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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
เรยีกว่ำ วิธกีำรก ำหนดรำคำขำยแบบ Cost Plus Pricing Method ทัง้นี้ บรษิัทได้มีกำรก ำหนดก ำไรขัน้ต้นไว้อตัรำหนึ่ ง 
(“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 ำไรขัน้ต้นต ่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 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

13 
 

 
หำกลูกค้ำมีควำมประสงค์ที่จะน ำน ้ำมนัออกไปใช้นอกประเทศ รำคำน ้ำมนัที่จ ำหน่ำยให้จะแตกต่ำงจำกรำคำ

ส ำหรบัลูกคำ้ทีใ่ชน้ ้ำมนัภำยในประเทศ โดยจะเป็นรำคำทีไ่ม่รวมภำษแีละเงนิเรยีกเกบ็เขำ้กองทุนน ้ำมนัและกองทุนเพื่อกำร
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 ้ำมันเชื้อเพลิงที่จดัซื้อจำกผู้ผลิตหรือผู้ค้ำในประเทศไทย (ดัง
โครงสรำ้งที่แสดงไว้ด้ำนบน) โดยจะมโีครงสร้ำงของรำคำที่แตกต่ำงกนัออกไปขึน้อยู่กับต้นทำง
ของน ้ำมนัเชื้อเพลิงที่บริษัทท ำกำรจดัหำ ทัง้นี้ ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัในลกัษณะนี้ จะไม่มี
ภำษมีลูค่ำเพิม่แต่อย่ำงใด 

  

 
 
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
บรษิทัประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น มชี่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลกั 2 ช่องทำงดงันี้ 
ก. กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหลอ่ลื่นทำงทะเล 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเพื่อเป็นเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนต ์ใหแ้ก่เรอืเดนิทะเล

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

สว่นในกรณีทีเ่รอืของลกูคำ้จอดเทยีบท่ำอยู่ บรษิทัอำจจะจดัสง่น ้ำมนัใหแ้ก่ลกูคำ้โดยทำงรถบรรทุกน ้ำมนัหรอืทำง
เรอืขนสง่น ้ำมนั ขึน้อยู่กบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
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ทัง้นี้ กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเลสำมำรถแบง่ลกัษณะกำรจ ำหน่ำยออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก ่
 กำรจ ำหน่ำยน ้ ำมันภำยในประเทศ (Domestic) เป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมันให้กับเรือที่มีเส้นทำงกำรเดินเรือ

ภำยในประเทศ เช่น เรอืบรรทุกน ้ำมนัเพื่อล ำเลยีงน ้ำมนัจำกโรงกลัน่ไปยงัคลังเกบ็น ้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  
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รายได้จากการขาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
(หน่วย:ลา้นบาท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

การจ าหน่ายทางทะเล 2,457.49 94.31 2,485.93 95.59 2,794.40 99.38 
- ในประเทศ  1,346.84  51.69 1,542.33 59.31 1,512.50 53.79 
- ระหว่างประเทศ  216.13  8.29 304.88 11.72 440.87 15.68 
- ต่างประเทศ  894.52  34.33 638.72 24.56 841.03 29.91 
การจ าหน่ายทางบก 148.32 5.69 114.74 4.41  17.35 0.62 

รวม 2,605.81 100.00 2,600.67 100.00 2,811.75 100.00 
 

 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรจดัหน่ำย 
ก. กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเล 
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) และเรอืที่เป็นลูกคำ้ของพ่อคำ้คนกลำงเหล่ำนี้ซึง่ทอดสมออยู่กลำงทะเล
หรอืจอดอยู่ทีท่่ำเทยีบเรอื 

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

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

1,512.50
สดัสว่น 53.79%

440.87
สดัสว่น 15.68%

841.03
สดัสว่น 29.91%

17.35
สดัสว่น 0.62%

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัตามช่องทางการจ าหน่าย ปี 2557
(หน่วย : ล้านบาท)

ทางทะเลในประเทศ

ทางทะเลระหว่างประเทศ

ทางทะเลต่างประเทศ

ทางบก
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สรุปปรมิำณกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บักลุ่มลกูคำ้ต่ำงๆ ของบรษิทั มดีงันี้  
 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ 
จ าหน่ายทางทะเล 71.44 92.37 74.21 94.60 91.27 99.27 
เรอืบรรทุกน ้ามนั (Tanker)  30.66  39.64 24.64 31.41 29.35 31.92 
เรอืบรวิารแท่นขดุเจาะ  25.35  32.77 35.02 44.64 38.06 41.40 
เรอืประเภทอืน่ๆ  15.44  19.96 14.55 18.55 23.86 25.95 
จ าหน่ายทางบก 5.90 7.63 4.24 5.40 0.67 0.73 

รวม 77.34 100.00 78.45 100.00 91.94 100.00 
หมำยเหตุ : ปรมิำณไมร่วมน ้ำมนัเบนซนิ ซึง่จ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้ต่ำงประเทศ 

 
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 ้ 
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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
และสญัญำว่ำจำ้งมรีะยะเวลำ 3 ปีนบัจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ ซึง่อำ้งองิตำมระยะเวลำสมัปทำนที ่นทลนิ ออฟชอร ์ไดร้บั
จำก ปตท.สผ.โดยบรษิทัจะท ำกำรให้บรกิำร Catering and Service บนเรอืพกัอำศยัดงักล่ำวจนครบระยะเวลำของสญัญำ
จำ้ง  

ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั บรษิทัไดร้บักำรอนุมตัจิำก ปตท.สผ. ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรในธุรกจิ Catering and Service 
ตำมพื้นที่ที่ก ำหนด (Vendor List) ท ำให้บรษิัทจะสำมำรถเข้ำไปร่วมประมูลเพื่อด ำเนินกำรให้บรกิำรด้ำน Catering and 
Service ใหแ้ก่ ปตท.สผ. เอง หำกมกีำรเปิดประมลูดำ้น Catering and Service เพิม่เตมิในอนำคต ในปี 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
อริ่ง จ ำกัด เป็นผู้ให้บริกำรเป็นระยะเวลำ 3 ปี ต่อมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ได้รบัสญัญาให้บริการด้าน Offshore 
Catering, Laundry, Cleaning and Housekeeping Services กบั ปตท.สผ. ส าหรบัพนักงานประจ าแท่นขดุเจาะน ้ามนัและ
ก๊าซในอ่าวไทย 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 
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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 2554 จนถงึปี 2557 ไดด้งันี้ 

 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

จ าหน่ายทางทะเล 75.96 92.37 71.44 92.37 74.21 94.60 91.27 99.27 
เรอืบรรทุกน ้ามนั (Tanker) 30.42 36.99  30.66  39.64 24.64 31.41 29.35 31.92 
เรอืบรวิารแท่นขดุเจาะ 27.38 33.29  25.35  32.77 35.02 44.64 38.06 41.40 
เรอืประเภทอืน่ๆ 18.17 22.09  15.44  19.96 14.55 18.55 23.86 25.95 
จ าหน่ายทางบก  6.28 7.63 5.90 7.63 4.24 5.40 0.67 0.73 

รวม 82.24 100.00 77.34 100.00 78.45 100.00 91.94 100.00 
 

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 
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 อตุสำหกรรมกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

ในปี 2554 - ปี 2557 นัน้ ประเทศไทยมปีรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2554 ปี 2555 

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

น ้ำมนัดเีซล 23,099  52.88  19,192  56.33  25,125 54.21 20,565 57.54 
น ้ำมนัเบนซนิ 8,326  19.06  7,331  21.52  9,150 19.74 7,705 21.56 
น ้ำมนัอำกำศยำน 6,293  14.40  5,077  14.90  5,858 12.64 5,091 14.25 
น ้ำมนัเตำ 5,816  13.31  2,456  7.21  6,138 13.24 2,363 6.61 
น ้ำมนัก๊ำด 152  0.35  13  0.04  76 0.16 13 0.04 
รวมน ้ำมนัเช้ือเพลิง  43,685   100.00   34,069   100.00  46,346 100.00 35,738 100.00 
     (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 
 

(หน่วย: ลา้นลติร) 

ปี 2556 ปี 2557 
ผลิต จ ำหน่ำย ผลิต จ ำหน่ำย 

ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ 
น ้ำมนัดเีซล 25,518 52.48 20,892 56.75 24,063 50.50 21,071 56.58 
น ้ำมนัเบนซนิ 9,832 20.21 8,195 22.26 9,886 20.75 8,567 23.01 
น ้ำมนัอำกำศยำน 6,680 13.74 5,562 15.11 6,969 14.62 5,513 14.81 
น ้ำมนัเตำ 5,911 12.16 2,155 5.85 5,644 11.84 2,074 5.57 
น ้ำมนัก๊ำด 687 1.41 11 0.03 1,092 2.29 11 0.03 
รวมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 48,629 100.00 36,815 100.00 47,654 100.00 37,235 100.00 
      (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 
 

จากตารางขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าน ้ามนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิาณการผลติและการจ าหน่ายมากทีส่ดุในประเทศ คอื น ้ามนั
ดเีซล ซึง่มปีรมิาณการผลติเท่ากบั รอ้ยละ 52.88 รอ้ยละ 54.21 รอ้ยละ 52.48 และรอ้ยละ 50.50  ของปรมิาณการผลติใน
ประเทศทัง้หมดในปี 2554 – ปี 2557 ตามล าดบั และมปีรมิาณการจ าหน่าย เท่ากบั รอ้ยละ 56.33 รอ้ยละ 57.54  รอ้ยละ 
56.75 และรอ้ยละ 56.58 ของปรมิาณการจ าหน่ายในประเทศทัง้หมด ในปี 2554 – ปี 2557 ตามล าดบั 

ปรมิาณการผลติน ้ามนัเตา ในปี 2554 – ปี 2557 เท่ากบั รอ้ยละ 13.31 รอ้ยละ 13.24 รอ้ยละ 12.16 และรอ้ยละ 
11.84 ของปรมิาณการผลติในประเทศทัง้หมด ตามล าดบั ในขณะที่ปรมิาณการจ าหน่ายของน ้ามนัเตา ในปี 2554 – ปี 
2557 เท่ากับ ร้อยละ 7.21 ร้อยละ 6.61 ร้อยละ 5.85 และร้อยละ 5.57 ของปริมาณการจ าหน่ายในประเทศทัง้หมด 
ตามล าดบั  

ส าหรบัปรมิาณการผลติน ้ามนัเบนซนิ ในปี 2554 – ปี 2557 เท่ากบั รอ้ยละ 19.06 รอ้ยละ 19.74 รอ้ยละ 20.21 
และรอ้ยละ 20.75 ของปรมิาณการผลติในประเทศทัง้หมด ตามล าดบั ในขณะทีป่รมิาณการจ าหน่ายของน ้ามนัเบนซนิ ในปี 
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2554 – ปี 2557 เท่ากบั รอ้ยละ 21.52 รอ้ยละ 21.56 รอ้ยละ 22.26 และรอ้ยละ 23.01 ของปรมิาณการจ าหน่ายในประเทศ
ทัง้หมด ตามล าดบั  

ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณการผลติในปี 2556 กบัปี 2557 พบว่า ปรมิาณการผลติน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยรวมในปี 
2557 ลดลงประมาณรอ้ยละ 2 จากปี 2556 โดยปรมิาณการผลติน ้ามนัทุกประเภทเพิม่ขึน้ ยกเวน้น ้ามนัดเีซลและน ้ามนัเตา 
สบืเนื่องจากปัญหาสภาวะราคาน ้ามนัเชื้อเพลิงลดลง อย่างไรก็ตาม ปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิในปี 2557 มี
ปรมิาณเพิม่ขึน้จากในปี 2556 ประมาณรอ้ยละ 1.14 โดยน ้ามนัดเีซลและน ้ามนัเบนซนิ มปีรมิาณจ าหน่ายเพิม่สงูขึน้กว่าใน
ปี 2556 อยู่รอ้ยละ 0.86 และ รอ้ยละ 4.54 ตามล าดบั  

จากขอ้มลูขา้งตน้ บรษิทัเชื่อมัน่ว่า ในปี 2558 ปรมิาณการผลติและจ าหน่ายของน ้ามนัเชือ้เพลงิภายในประเทศยงั
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้จากปี 2556 และปี 2557 ประกอบกบัยอดการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องทุกปีนบัตัง้แต่
ปี 2553 จนถงึปัจจุบนั แมช้่วงปัญหาสภาวะราคาน ้ามนัตกต ่ากไ็ม่มผีลต่อการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ แสดงถงึแนวโน้มที่
ช่วยเพิม่โอกาสในการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิของบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นการจ าหน่ายใหก้บัผูใ้ชน้ ้ามนัโดยตรงตามปรมิาณการใช้
น ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ และการจ าหน่ายใหก้บัเรอืขนสง่น ้ามนัระหว่างโรงกลัน่และ/หรอืคลงัตน้ทาง ไปยงัคลงัปลายทาง ทีจ่ะขนสง่
เพิม่ขึน้ตามปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย 

 
 อตุสำหกรรมกำรขดุเจำะน ้ำมนัและกำ๊ซในทะเล 

ส าหรบัอุตสาหกรรมการขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซของไทย ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 มสีมัปทานขุดเจาะน ้ามนัและ
ก๊าซ จ านวน  51 สมัปทาน แบ่งออกเป็น 64 แปลง (Block) มพีืน้ทีร่วม 127,988.961 ตร.กม.โดยแบ่งออกเป็นพืน้ทีข่ดุเจาะ
บนบกจ านวน 24 สมัปทาน แบ่งออกเป็น 29 แปลง บนพืน้ที ่37,783.790 ตร.กม. พืน้ทีขุ่ดเจาะในทะเลฝัง่อ่าวไทย จ านวน 
26 สมัปทาน โดยแบ่งออกเป็น 33 แปลง มีพื้นที่ 79,281.981 ตร.กม. และ พื้นที่ขุดเจาะในทะเลฝัง่อนัดามนั จ านวน 1 
สมัปทาน ซึ่งมีจ านวนแปลงทัง้หมด 2 แปลง  บนพื้นที่ 10,923.190 ตร.กม. ทัง้นี้ ยงัไม่นับรวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย -
มาเลเซยี และพื้นที่ทบัซ้อนไทย-กมัพูชา ซึ่งมพีืน้ที่ประมาณ 7,250 ตร.กม. และ 26,000 ตร.กม. ตามล าดบั โดยส าหรบั
พืน้ทีร่่วมไทย-มาเลเซยีนัน้ มคีวามสามารถในการจดัหาปิโตรเลยีมไดส้งูถงึ 159,544 บารเ์รลต่อวนั และส าหรบัพืน้ที่ร่วม
ไทย-กมัพูชานัน้ยงัอยู่ระหว่างขัน้ตอนเตรยีมการผลติและอยู่ระหว่างการเจรจา โดยสมัปทานแหล่งขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาตทิัง้หมดของไทย มจี านวนแท่นผลติปิโตรเลยีมทัง้หมด 331 แท่น และมจี านวนเรอืผลติและเรอืกกัเกบ็ปิโตรเลยีม 
รวมถงึแท่นผลติชัว่คราว จ านวน  16 ล า (ทีม่า: กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน) โดยในปี 2554 – 2557 มกีาร
ผลติปิโตรเลยีม (ประกอบดว้ย ก๊าซธรรมชาต ิก๊าซธรรมชาติเหลวหรอืคอนเดนเสท และน ้ามนัดบิ) เฉลีย่เท่ากบั 637,976 
บารเ์รลต่อวนั เทยีบเท่าน ้ามนัดบิ เฉลีย่เท่ากบั 797,154 บารเ์รลต่อวนั เทยีบเท่าน ้ามนัดบิ เฉลีย่เท่ากบั 811,832 บารเ์รล
ต่อวนั เทยีบเท่าน ้ามนัดบิ และเฉลี่ยเท่ากบั 800,874 บารเ์รลต่อวนั เทยีบเท่าน ้ามนัดบิ ตามล าดบั โดยเมื่อเปรยีบเทยีบ
ปรมิาณการผลติปิโตรเลยีมของปี 2556 กบัปี 2557 คดิเป็นอตัราลดลงร้อยละ 1.35 แต่เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณการผลติ
ปิโตรเลยีมของปี 2554-2555 กบัปี 2557 คดิเป็นอตัราเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.53 และ 0.47 ตามล าดบั (ทีม่า: ส านกังานนโยบาย
และแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน) ทัง้นี้ ในอนาคตจะมกีารประกาศใหเ้ปิดยื่นขอสมัปทานปิโตรเลยีม ครัง้ที่ 21 หากมี
การใหส้มัปทานดงักล่าวแลว้จะสง่ผลใหม้กีารผลติปิโตรเลยีมในประเทศเพิม่สงูขึน้ 

จากขอ้มูลขา้งต้น ท าใหบ้รษิัทเชื่อมัน่ว่า ปรมิาณความต้องการใชน้ ้ามนัส าหรบัเรอืบรรทุกน ้ามนั เรอืบรวิารแท่น
ขุดเจาะ และเรอืที่เกี่ยวขอ้งประเภทอื่นๆ มแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณการเพิม่ขึน้ของพื้นที่ขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซใน
ทะเล ซึง่จะช่วยสง่เสรมิใหบ้รษิทัมโีอกาสเพิม่ปรมิาณการขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นใหก้บักลุ่มลูกคา้ดงักล่าวได้
ในอนาคต 
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 อตุสาหกรรมการให้บริการ Supply Management  

ปัจจุบนั ในธุรกจิขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซธรรมชาตมิจี านวนเรอืพกัอาศยั (Accommodation Barge) จ านวน 2 ล า 
และแท่นทีพ่กัอาศยัและแท่นส ารวจและแท่นขดุเจาะทีม่กีารใหบ้รกิาร Catering and Service จ านวน 29 แท่น รวมทัง้หมด
เท่ากบั 31 แห่ง ทีม่กีารใหบ้รกิาร Catering and Service (ทีม่า: หสัดนิ) ซึง่มผีู้ใหบ้รกิารในธุรกจิ Catering and Service 
จ านวน 4 ราย  

ในสว่นของธุรกจิ General Supply ซึง่เป็นธุรกจิจดัหาวตัถุดบิเพื่อใชใ้นการเตรยีมอาหาร จดัหาเสบยีง และบรกิาร
อื่นๆ (General Supply)  ใหก้บัเรอืเดนิทะเลประเภทต่างๆ  แท่นขุดเจาะน ้ามนัและแท่นพกัอาศยัในทะเล ซึง่เป็นสิง่จ าเป็น
ส าหรบัพนักงานที่ปฎิบตัิหน้าที่อยู่บนเรอืหรอืแท่นขุดเจาะ โดย ณ เดอืนธนัวาคม 2557 มจี านวนเรอืในประเทศทัง้หมด 
จ านวน 89,282 ล า (ทีม่า: กรมเจา้ท่า) และมแีท่นขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซในทะเลจ านวน 331 แท่น และมจี านวนเรอืผลติและ
เรอืกกัเกบ็ปิโตรเลยีม รวมถงึแท่นผลติชัว่คราว จ านวน  16 ล า (ทีม่า: กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน)  

นอกจากนี้ หากมกีารประกาศเปิดใหย้ื่นขอสมัปทานปิโตรเลยีม ครัง้ที ่21 ในอนาคต และอนุมตัสิมัปทานดงักล่าว
แลว้ จะก่อใหเ้กดิความต้องการทีพ่กัอาศยัในทะเลและบรกิารต่างๆ บนทีพ่กัอาศยั รวมถงึความต้องการเสบยีงอาหารและ
วสัดุสิน้เปลอืงต่างๆ ของแท่นขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซในทะเล และเรอืบรวิารต่างๆ เพิม่มากขึน้ นอกเหนือไปจากแนวโน้ม
ของปรมิาณการผลติและจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิทีจ่ะเพิม่มากขึน้ในอนาคต 

 
กำรแข่งขนัภำยในอตุสำหกรรม 
ก. ธรุกิจจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น 

ในตลำดผูจ้ดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืเดนิทะเลมผีูป้ระกอบกำรอยู่หลำยรำยดว้ยกนั 
โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก ่ 

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 ้ำมนัได้ 

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  
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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
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 ้ำมนัที่ตัง้อยู่ ใกล้กบั
จุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำต้องกำร เพื่อให้สำมำรถท ำกำรเสนอรำคำจ ำหน่ำยสนิค้ำให้กบัลูกค้ำให้ได้ในรำคำที่สำมำรถ
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 ซึง่กลุ่มลูกคำ้ทีบ่รษิทัมกีำรจ ำหน่ำยใหก้บัผูใ้ชน้ ้ำมนั
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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
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
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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
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 
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แผนภำพสรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยสงัเขป 

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ สำมำรถอธบิำยไดด้งันี้  

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

สัง่ซือ้ ใหบ้รษิทัทรำบ 
3. บรษิทัจะท ำกำรเสนอรำคำสนิคำ้ใหก้บัลูกค้ำ รวมถึงเงื่อนไขในกำรสัง่ซื้ออื่นๆ เช่น สถำนทีแ่ละเวลำในกำร

จดัส่ง เป็นต้น  ซึง่บรษิัทจะเสนอรำคำขำยให้กบัลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกรำคำต้นทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีไ่ดร้บั
จำกผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่สนอรำคำของผลติภณัฑท์ีล่กูคำ้ตอ้งกำรทีต่ ่ำทีส่ดุ และต้นทุนต่ำงๆ ของ
บรกิำรตำมเงื่อนไขในกำรสัง่ซือ้ของลกูคำ้  

4. ภำยหลงัจำกลกูคำ้รบัรำคำขำยแลว้และตกลงจะท ำกำรสัง่ซือ้ ลกูคำ้จะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซือ้สนิคำ้มำยงับรษิทั  
5. บรษิทัจะด ำเนินกำรส่งค ำสัง่ซือ้ไปยงัผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้น ้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  
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ส ำหรบัขัน้ตอนในกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัหล่อลื่นนัน้ จะมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัขัน้ตอนกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
ดงัทีแ่สดงไวข้ำ้งต้น หำกแต่จะไม่มกีำรรบัรำคำผลติภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่นเป็นรำยวนัดงัเช่นน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 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
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  

จำกกำรด ำเนินธุรกจิ Catering and Service ร่วมกบัหสัดนิมำตัง้แต่กลำงปี 2554 บรษิัทจงึมปีระสบกำรณ์และ
ควำมพรอ้มในกำรเป็นผู้ได้รบักำรอนุมตัิจำก ปตท.สผ. ส ำหรบักำรเป็นผู้ให้บรกิำรในธุรกจิ Catering and Service ตำม
พื้นที่ที่ก ำหนด (Vendor List)ในปี 2556 บริษัทจึงได้เข้ำร่วมกำรประมูลเพื่อด ำเนินกำรให้บริกำรด้ำน Catering and 
Service ให้แก่ ปตท.สผ.ทัง้ในแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซบนบก และ ในทะเล  จำกกำรประมูล บรษิัทได้รบัสญัญำจ้ำง
ใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Service ในแหล่งน ้ำมนัสริกิติิ ์อ.ลำนกระบอื จ.ก ำแพงเพชร เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 
กรกฎำคม 2556 และวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2557 ไดร้บัสญัญาให้บรกิารด้าน Offshore Catering, Laundry, Cleaning and 
Housekeeping Services กบั ปตท.สผ. ส าหรบัพนกังานประจ าแท่นขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซในอ่าวไทย และบรษิทัพรอ้มจะ
ขยำยธุรกจิกำรใหบ้รกิำรCatering and Service ไปสูก่ลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยอื่นในอนำคต 

ส ำหรบัธุรกิจ General Supply นัน้ บรษิัทจะท ำกำรให้บรกิำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใช้ในกำรเตรยีมอำหำร จดัหำ
เสบยีง และบรกิำรอื่นๆที่ไดคุ้ณภำพตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ โดยจดัหำจำกผู้จดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเภทต่ำงๆ (“ผูจ้ดั
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จ ำหน่ำย”) ตำมทีลู่กคำ้มคีวำมต้องกำร โดยบรษิทัจะรบัค ำสัง่ซือ้จำกลูกคำ้ก่อนทีจ่ะส่งค 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 บรษิัทจะท ำกำรสรรหำและคดัเลอืกผู้จดัจ ำหน่ำยสนิค้ำประเภทต่ำงๆ อนัเป็นที่
ตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย ทีม่สีนิคำ้ทีไ่ดคุ้ณภำพและมคีวำมพรอ้มส ำหรบักำรจดัเตรยีมและจดัหำสนิคำ้ เพื่อเป็นผูจ้ดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บับรษิทั 

 
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 ในขณะเดยีวกนั 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
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เจำะมำก่อนแลว้ รวมทัง้ตดิต่อทีป่รกึษำ 2 รำย ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิใหบ้รกิำร General Supply ต่ำงๆ ใหแ้ก่แท่นขดุเจำะ 
และเรอืบรวิำรแท่นขุดเจำะ จงึทรำบขอ้มูลเกีย่วกับควำมต้องกำรและรำคำของบรกิำรต่ำงๆ ที่ผู้รบัสมัปทำนแท่นขุดเจำะ
ต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี ดงันัน้ บรษิัทจึงร่วมกับหัสดินและที่ปรกึษำอีก 2 รำย ดังกล่ำว ในกำรประเมินต้นทุนต่ำงๆ ในกำร
ใหบ้รกิำร ซึง่รวมถงึกำรลงทุนในสนิทรพัยต่์ำงๆ จ ำนวนบุคลำกร ทีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำร ตน้ทุนวัตถุดบิ 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 

ทัง้นี้ ก่อนทีบ่รษิทัจะเขำ้ร่วมประมูลงำนให้บรกิำร Catering and Service บรษิทัและหสัดนิจะต้องประเมนิควำม
พรอ้มและมกีำรเตรยีมควำมพรอ้มทัง้ในสว่นของสนิทรพัย ์และบุคลำกรทีต่อ้งใชใ้นกำรใหบ้รกิำร เพื่อใหส้ำมำรถรองรบักำร
ใหบ้รกิำร ซึง่โดยปกตบิรษิทัและหสัดนิจะมเีวลำเตรยีมควำมพรอ้มพอสมควรก่อนลงนำมในสญัญำจำ้งงำนหนึ่งๆ 

 
แผนภำพสรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิ General Supply โดยสงัเขป 

 
ลกัษณะและขัน้ตอนในกำรด ำเนินธุรกจิ General Supply มคีวำมคลำ้ยคลงึกบัธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

โดยเริม่จำกลกูคำ้แจง้ควำมตอ้งกำรสนิคำ้มำยงับรษิทั จำกนัน้บรษิทัจะจดัหำผูจ้ดัจ ำหน่ำยตำมประเภทสนิคำ้ทีล่กูคำ้
ตอ้งกำร และท ำกำรสอบรำคำไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บักำรคดัเลอืกจำกบรษิทัแลว้ว่ำ มสีนิคำ้ทีคุ่ณภำพและมคีวำมพรอ้ม
ในกำรจดัหำและจดัจ ำหน่ำย เมือ่ไดร้บัรำคำเสนอขำยจำกทำงผูจ้ดัจ ำหน่ำยแลว้ จะท ำกำรเสนอรำคำไปยงัลกูคำ้ หำกลกูคำ้
มคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะสัง่ซือ้สนิคำ้กบัทำงบรษิทั ลกูคำ้จะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซือ้สนิคำ้เขำ้มำยงับรษิทั ซึง่บรษิทัจะท ำกำรสง่ค ำสัง่
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ซือ้ไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยในทนัท ีเมื่อผูจ้ดัจ ำหน่ำยท ำกำรจดัเตรยีมและจดัหำสนิคำ้ตำมควำมต้องกำรของลกูคำ้เรยีบรอ้ยแลว้ 
บรษิทัจะด ำเนินกำรใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยท ำกำรจดัสง่ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ตอ้งกำรโดยตรง 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกด ำเนินธรุกิจ 

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทั มกีำรประเมนิควำมเสีย่งในกระบวนกำรปฏบิตังิำนทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้หำแนวทำง
ป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป 

ส ำหรับกำรจัดส่งน ้ ำมันเชื้อเพลิงไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก ำหนดนัน้ บริษัทจะจัดจ้ำงผู้ขนส่งที่มี
ยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งและเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆ บนยำนพำหนะทีไ่ดม้ำตรฐำน ซึง่ไม่ก่อใหเ้กดิกำรรัว่ไหลของ
น ้ำมนัเชื้อเพลิงระหว่ำงกำรรบัน ้ำมนั ณ จุดรบัน ้ำมนัเชื้อเพลงิต้นทำง ระหว่ำงเส้นทำงขนส่ง และระหว่ำงกำรส่งน ้ำมนั
เชือ้เพลงิใหก้บัลกูคำ้ อกีทัง้บรษิทัไดม้กีำรก ำหนดใหผู้ข้นสง่มมีำตรกำรป้องกนัสภำวะแวดลอ้ม และจดัเตรยีมอุปกรณ์และ
เคมภีณัฑ์ส ำหรบัท ำลำยครำบน ้ำมนัเชื้อเพลงิให้พร้อมบนยำนพำหนะที่ใช้ขนส่ง โดยในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัที่เกดิกำร
รัว่ไหลของน ้ำมนัเชือ้เพลงิออกสูส่ภำพแวดลอ้ม ผูข้นสง่จะเป็นผูร้บัผดิชอบต่อมลภำวะและค่ำใชจ้่ำยในกำรแกไ้ขหรอืชดเชย
มลภำวะนัน้ๆ  นอกจำกน้ี บรษิทัมคีวำมพยำยำมเป็นอย่ำงยิง่ในกำรควบคุมยำนพำหนะ รวมถงึเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
บนยำนพำหนะของผูข้นสง่ใหไ้ดม้ำตรฐำนเพื่อไม่ใหเ้กดิกำรรัว่ไหลของน ้ำมนัเชือ้เพลงิออกสูส่ภำวะแวดลอ้มได้ 

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 
บรษิัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท นทลิน จ ากดั ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 47.22  โดยในปี 2555 - ปี 2557 

บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารใหก้บักลุ่มนทลนิจ านวน 416.20 ลา้นบาท 404.47 ลา้นบาท และ 592.68 ลา้น
บาท ตามล าดบั หรอืคิดเป็น ร้อยละ 15.47 ร้อยละ 14.89 และร้อยละ 19.30 ของรายได้จากการขายสนิค้าและบริการ
ทัง้หมด ตามล าดบั ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายในการก าหนดราคาขายสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มนทลนิเช่นเดยีวกบัการขายสนิคา้
ให้แก่ลูกคา้ทัว่ไปอย่างไรกต็ามบรษิัทมแีนวทางที่จะลดการพึ่งพงิรายได้จากการขายใหแ้ก่กลุ่มนทลนิโดยมีแผนทีจ่ะเพิม่
ปรมิาณการขายให้แก่ลูกค้าที่เป็นเรอืเดินทะเลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เรอืเดินทะเลที่ไม่ใช่สญัชาติไทยหรอืเรือ
ล าเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภคของแท่นขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซต่างๆ รวมถงึการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นั
ดกีบัลูกคา้เดมิอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ บรษิทัยงัไดแ้สวงหาโอกาสทีจ่ะเพิม่จ านวนลูกคา้รายใหญ่เพื่อเพิม่รายไดแ้ละก าไร
ใหแ้ก่บรษิทัอย่างต่อเนื่องเช่นกนั 

2) กำรขนส่งน ้ำมนัไปยงัต่ำงประเทศ 
บริษัทมีการจัดจ้างเรือบรรทุกน ้ามันของกลุ่มนทลินในการขนส่งน ้ามันที่จ ัดหาจากต่างประเทศเพื่อไปส่งยัง

จุดหมายปลายทางที่ต่างประเทศเนื่องจากมขีนาดที่เหมาะสมต่อการขนส่งในลกัษณะการสัง่ซือ้น ้ามนัคราวละมากๆ  และ
เป็นเสน้ทางระหว่างประเทศ โดยในปี 2556 และปี 2557 บรษิัทมกีารจดัจ้างเรอืขนส่งน ้ามนัขนาดใหญ่ของกลุ่มนทลนิมี
มลูค่าเท่ากบั 14.61 ลา้นบาทและ 17.55 ลา้นบาทตามล าดบั โดยยอดจ าหน่ายน ้ามนัทีต่อ้งใชเ้รอืขนสง่ขนาดใหญ่ของกลุ่ม
นทลนิคดิเป็น รอ้ยละ 21.74 และ รอ้ยละ 17.31 ของยอดจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมดตามล าดบั อย่างไรกต็าม บรษิัทได้มกีาร
เปรยีบเทยีบค่าขนสง่คุณภาพและความน่าเชื่อถอืของผูข้นสง่ก่อนการจดัจา้งเสมอหากผูข้นสง่ทีเ่ป็นบุคคลภายนอกสามารถ



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

32 

 

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 พนักงานขายซึง่มฐีานลูกคา้และความสมัพนัธอ์นัดกีบับรษิัทผู้ผลิตน ้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  2555 – ปี 2557 
บรษิัทมมีูลค่าการสัง่ซือ้น ้ามนัจากปตท.คดิเป็นรอ้ยละ 38.48 รอ้ยละ 46.24 และรอ้ยละ 45.50 ของมูลค่าการสัง่ซือ้น ้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 บรษิทัจะเลอืกใชบ้รกิารขนสง่ของผูผ้ลติและผูค้า้น ้ามนัหรอืว่าจา้งผูข้นสง่อสิระที่
ท าสญัญาขนสง่กบับรษิทัใหเ้ป็นผูข้นสง่สนิคา้ให ้โดยบรษิทัท าสญัญาจา้งเหมาขนสง่ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมทางบกกบัผูข้นสง่ 
โดยในสญัญาไดร้ะบุถงึขอบเขตความรบัผดิชอบต่างๆ ของผูข้นสง่ทางบก ท าใหบ้รษิทัมัน่ใจว่าลกูคา้จะไดร้บัการบรกิารโดย
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ปราศจากขอ้ผดิพลาด นอกจากนี้  บรษิทัสามารถสัง่ซือ้น ้ามนัจากผูผ้ลติน ้ามนัทีเ่สนอบรกิารขนส่งควบคู่กนัไปดว้ย ซึง่การ
ขนส่งดงักล่าวจะรวมประกนัภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บรษิัทสามารถว่า จ้าง
ผูป้ระกอบการรบัจา้งขนสง่น ้ามนัรายอื่นเป็นคราวๆ เนื่องจากผูป้ระกอบธุรกจิประเภทนี้มอียู่เป็นจ 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 2555-2557 บรษิทัมยีอดจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นในประเทศรวมกนัทุกชนิดจ านวน  63.35 
ลา้นลติร 75.62 ลา้นลติร และ 78.30 ลา้นลติร (ไม่รวมปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีจ่ดัหาจากภายนอกประเทศใหก้บัลกูคา้
เพื่อใชภ้ายนอกประเทศ(External)) หากในอนาคตบรษิทัมกีารขยายปรมิาณการคา้น ้ามนัเกนิกว่า 120 ลา้นลติร  (ซึง่จาก
ยอดจ าหน่ายน ้ามนัในปัจจุบนับรษิทัยงัสามารถขยายการจ าหน่ายน ้ามนัไดอ้กีประมาณรอ้ยละ 30) บรษิทัจะตอ้งจดทะเบยีน
เป็นผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 7 ซึ่งจะต้องส ารองน ้ามันเชื้อเพลิงไว้ ในอตัราร้อยละ 6 ของปริมาณการค้าน ้ามันเชื้อเพลิง
ประจ าปีซึง่จะไม่รวมจ านวนทีจ่ าหน่ายนอกประเทศซึง่จดัซือ้ในต่างประเทศโดยในการส ารองน ้ามนัเชือ้เพลงินี้บรษิทัจะตอ้ง
มกีารลงทุนในการจดัหาสถานทีเ่พื่อจดัเกบ็ส ารองน ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืว่าจา้งใหบุ้คคลอื่นเกบ็ส ารองน ้ามนัเชือ้เพลงิแทนซึ่ง
อาจสง่ผลกระทบต่อกระแสเงนิสดและผลประกอบการของบรษิทั  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายการจ าหน่ายน ้ ามันให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ร ับน ้ ามันจากผู้ผลิตใน
ต่างประเทศ เพื่อใชใ้นต่างประเทศ (External) ซึง่ปรมิาณการขายน ้ามนัในลูกคา้กลุ่มนี้จะไม่ถูกนับรวมเป็นปรมิาณการค้า
น ้ามนัตามมาตรา 10 
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(3) ควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรอืกำรลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์

ควำมเส่ียงจำกกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงถือหุ้นมำกกว่ำรอ้ยละ 50 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิัท นทลิน จ ากดั และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบรษิัทรวมทัง้สิ้นร้อยละ 
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 าเนินธุรกจิ ของ
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 ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั โดย
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณารายการดงักล่าว  
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นของบริษทั 

ลูกหน้ีกำรค้ำ  

สนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิบรษิทั คอื ลูกหนี้การคา้ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 รายละเอยีดลูกหนี้
การคา้สามารถสรุปไดด้งันี้   

รำยกำร มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ  

(งบกำรเงินรวม) 

(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ  

(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 

(ล้ำนบำท) 

ลกูหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 163.18 163.18 
ลกูหนี้การคา้ – กจิการอื่น  307.32 307.32 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (9.08) (9.08) 

รวม  461.42 461.42 
 

นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  

บรษิทัก าหนดนโยบายในการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู โดยพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเตม็มลูค่าส าหรบั
ลกูหนี้ทีค่า้งช าระมากกว่า 180 วนั นอกจากนี้ บรษิทัจะพจิารณาความเพยีงพอของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเป็นการเฉพาะเจาะจง
ส าหรบัลกูหนี้แต่ละราย โดยพจิารณาจากฐานะการเงนิ ประวตักิารช าระเงนิในอดตี ปรมิาณหนี้คงคา้งเทยีบกบัความสามารถใน
การช าระหนี้ของลกูหนี้ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

อย่างไรกต็าม ลกูหนี้รายทีเ่คยมปีระวตักิารช าระไม่ด ี คา้งช าระหนี้เป็นเวลานาน หรอืมปัีญหาเรื่องฐานะการเงนิ 
บรษิทัจะควบคมุดแูลลกูหนี้รายดงักล่าวเป็นพเิศษ และจะพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเป็นการเฉพาะเป็นรายๆ ไป โดยจะ
ก าหนดนโยบายตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูทีเ่ขม้งวดมากขึน้ เช่น หากคา้งช าระเกนิกว่า 90 วนั บรษิทัจะตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญูเตม็จ านวน เป็นตน้ ในกรณีทีล่กูหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ไดต้ามแผนการช าระหนี้ และมกีารอนุมตัใิหด้ าเนินคดตีามกฎหมาย 
ก่อนทีล่กูหนี้จะคา้งช าระเกนิกวา่ 180 วนั บรษิทัจะตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเตม็จ านวน  

ส าหรบัลกูหนี้คา้งช าระทีเ่จรจาขอท าแผนการช าระหนี้กบับรษิทั บรษิทัจะพจิารณาความเป็นไปไดข้องแผนการช าระ
คนื และความสามารถในการช าระหนี้คนืใหแ้ก่บรษิทั หากลกูหนี้สามารถช าระคนืหนี้ไดต้ามแผนการช าระหนี้ บรษิทัจะไม่ตัง้คา่
เผื่อหนี้สงสยัจะสญู แต่หากลกูหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ไดต้ามแผนการช าระหนี้  ใหผู้จ้ดัการฝ่ายการเงนิและบญัชเีสนอเรื่อง
ใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิาร เพือ่พจิารณาอนุมตักิารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู และก าหนดแนวทางในการด าเนินการกบัลกูหนี้
รายดงักล่าวต่อไป 

หลกัเกณฑก์ำรตดัหน้ีสูญ  

บรษิทัจะด าเนินการตดิตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้จนถงึทีสุ่ดตามขัน้ตอนการตดิตามหนี้ที่ก าหนดไวใ้นนโยบายการ
บรหิารสนิเชื่อ จากนัน้คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อเป็นผูพ้จิารณาการตดัหนี้สญูก่อนสง่ใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูอ้นุมตักิาร
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ตดัหนี้สญู ในกรณีทีม่กีารตดัหนี้สญูทีม่มีูลหนี้มากกว่า 500,000 บาท จะต้องรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในทุกไตร
มาส ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดหลกัเกณฑก์ารตดัหนี้สญูตามลกัษณะหนี้ทีอ่า้งองิตามกฎกระทรวงฉบบัที ่186 (พ.ศ. 2534) ออกตาม
ความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการจ าหน่ายหนี้สญูออกจากบญัชลีกูหนี้ และทีแ่กไ้ขไวเ้พิม่เตมิ 

อปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมอีุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ทัง้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ซึง่มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

รำยกำร มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 

(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภำระผกูพนั 

1) สว่นปรบัปรุงอาคารเช่า  1.44 เจา้ของ ไม่ม ี

2) เครื่องใชส้ านกังาน  1.33 เจา้ของ ไม่ม ี

รวม  2.77   

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2557 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่
ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานทีถู่กลขิสทิธิต์ามกฎหมาย และโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้เพื่อใชใ้นธุรกจิ
เดนิเรอืและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายน ้ามนัโดยเฉพาะ (Ship Manager Program) ซึง่มมีลูค่าตามบญัช ี2.65 ลา้นบาท  

เงินลงทุนในกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง 

ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2557 บรษิัทมเีงนิลงทุนในบรษิัท คุณนท ีจ ากดั (ซึ่งเป็นบรษิัทในกลุ่มนทลนิ ประกอบธุรกจิ
รบัจา้งขนส่งทางเรอื) มมีูลค่าตามวธิีราคาทุน เท่ากบั 17.53 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.33 ของทุนที่ออกและเรยีกช าระ
แล้วทัง้หมดของบรษิัท คุณนที จ ากดั และบรษิัทมีเงนิลงทุนในบรษิัท Sea Oil Energy Limited เป็นเงนิจ านวน 1 ดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา มมีลูค่าตามวธิรีาคาทุน เท่ากบั 32.48 บาท หรอืเป็นรอ้ยละ 100 

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 บรษิทัต่ออายุสญัญาเช่า เริม่วนัที ่1 มถุินายน 2557 จนถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2560

โดยมอีตัราค่าเช่า ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเดมิ หากบรษิทัตอ้งการจะต่ออายุ

สญัญาเช่าต่อไป บรษิัทจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้นทลนิทราบล่วงหน้าเป็น
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ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนวนัครบก าหนดสญัญาเช่า เมื่อนทลนิเหน็ชอบแล้ว 

จงึต่ออายุสญัญาเช่าอกี 3 ปี ทัง้นี้ ในการต่ออายุสญัญา จะถอืขอ้ก าหนดและเงื่อนไข

ตามสญัญาเดมิ เวน้แต่ค่าเช่าทีเ่ป็นสทิธทิีน่ทลนิจะปรบัได้ตามแต่จะเหน็สมควร (แต่

ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ)    

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 2557 บรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทัย่อย คอื บรษิทั Sea Oil Energy Limited 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2555 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่12 มนีาคม 2555 มมีตอินุมตันิโยบายการลงทุน
ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และนโยบายการบรหิารงานในบรษิทัดงักล่าว ดงันี้ 

1. เพื่อใหก้ารลงทุนของบรษิทัเป็นไปอย่างมหีลกัการทีเ่หมาะสม บรษิทัจงึเหน็ควรก าหนดนโยบายการลงทุนเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้ 

1.1. ธุรกจิทีจ่ะลงทุนนัน้เป็นธุรกจิที่มศีกัยภาพท ารายไดแ้ละก าไรที่สม ่าเสมอ และผ่านการวเิคราะห์ความเป็นไปได้
แลว้ 

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

กฎเกณฑ ์ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไว้ 
1.7. รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิัทร่วมทีเ่ขา้ไปลงทุนใหค้ณะกรรมการของบรษิทัรบัทราบทุก

ไตรมาส 
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2. ในการพจิารณาจ านวนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยหากเป็น
กจิการที่มคีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิของบรษิัทมาก บรษิัทอาจมกีารลงทุนเกนิกว่าร้อยละ 50 และถือเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท 
ส่วนการลงทุนในกิจการอื่นๆ บริษัทอาจมีการลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบรษิัทร่วมของบรษิัท 
อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาทบทวนการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิของ
บรษิทั 

3. ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะส่งตวัแทนของบรษิัทเป็นกรรมการใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคลใดๆ 
ซึง่มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์เหมาะสมในธุรกจิดงักล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมเหล่านัน้ ตวัแทนจะต้องบรหิารและจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามกฎเกณฑ ์และระเบยีบตามทีก่ าหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย

บรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีอ่าจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทั ทีม่จี านวนสงู
กว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีก่ระทบต่อการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน

6.1  ข้อมูลทัว่ไป 

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

กรุงเทพมหำนคร 10260 
ประเภทธุรกจิ : บรษิทั ประกอบธุรกจิหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น ให้กบัลูกค้ำทำงทะเล
ไดแ้ก่ เรอืเดนิทะเลทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และลูกคำ้ทำงบก ไดแ้ก่ 
โรงงำนอุตสำหกรรม และกลุ่มธุรกจิต่ำงๆ เช่น ธุรกจิรถขนสง่ทำงบก ธุรกจิ
ใหบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นตน้ 

2. ธุรกจิจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ แก่ที่พกัอำศยัในทะเล เรอื
เดนิทะเล และแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล (Supply Management)  

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107554000194 
โทรศพัท ์ : (02) 398-9850, (02) 398-9851 
โทรสำร : (02) 398-9852 
เวบ็ไซต ์ : www.seaoilthailand.com 
ทุนจดทะเบยีน : 314,997,078 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 314,997,078 หุน้ 

มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 
ทุนช ำระแลว้* : 209,998,052 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 209,998,052 หุน้ 

มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 
 (ขอ้มลูวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ.2557) 

*หมายเหตุ บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทุนช ำระแลว้ จ ำนวน 314,996,857 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 314,996,857 หุน้ 
มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท เมือ่วนัที ่6 มกรำคม 2558 

บุคคลอ้างอิง 
นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ำกดั 

62 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรชัดำภเิษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์(02)229-2800  โทรสำร(02) 654-5642 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต : ส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท 
โดย นำงเกษร ีณรงคเ์ดช เลขทะเบยีน 76  หรอื  
นำยชยัยุทธ องัศุวทิยำ เลขทะเบยีน  3885 หรอื 
นำงณฐัสรคัร ์สโรชนนัทจ์นี เลขทะเบยีน 4563 
สลีมพลำซ่ำ เลขที ่491/27 ถนนสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์(02) 234-1676 โทรสำร (02) 237-2133 

http://www.seaoilthailand.com/
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6.2  ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) มบีรษิทัย่อย จ ำนวน 1 บรษิทั คอื 
ชื่อบรษิทั : Sea Oil Energy Limited (จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่15 ตุลำคม 2557) 
ทีต่ัง้บรษิทั : หมู่เกำะเบอรม์วิดำ้ 
ประเภทธุรกจิ : ลงทุนในบรษิทัอื่น  
ทุนจดทะเบยีน : 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1 หุน้ 

มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ 
ทุนช ำระแลว้ : 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1 หุน้ 

มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ (ขอ้มลูวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ.2557) 
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ส่วนท่ี 2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 314,997,078 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 314,997,078 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมทีุนทีอ่อกและช าระแลว้ 209,998,052 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 209,998,052 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 ผูถ้ือหุ้น 

(1) รำยช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่  
ณ วนัที่ 21 พฤศจกิายน 2557 (ปิดสมุดทะเบียนเพื่อเพิ่มทุน) โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวขอ้งกนัตาม

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

รำยช่ือผูถ้ือหุ้น 
ณ วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2557 

จ ำนวนหุ้น จ ำนวนหุ้น 
1. บรษิทั นทลนิ จ ากดั 99,166,433 47.22 
2. นายเชดิช ูปานบุญหอ้ม และคู่สมรส 23,333,450 11.11 
3. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร 5,845,000 2.78 
4. นายจรลั  ระวแีสงสรูย์ 4,900,000 2.33 
5. นางสาววอิร  ทองแตง 3,271,500 1.56 
6. นายเทอดทรงชยั  พทุธศิรี 3,160,000 1.50 
7. นางสาวศรวีรรณ  รกัตพงศไ์พศาล 2,837,600 1.35 
8. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 2,208,812 1.05 
9. นางสาวนีรชา  ปานบญุหอ้ม 1,750,000 0.83 
10. นางสาวสายฝน  เลศิศนัสนีย์ 1,650,500 0.79 
11. นางดาราราย  รตันชยัวรรณ 1,335,733 0.64 
12. นางเพชรรตัน์  ทองแตง 1,230,000 0.59 
13. นายสรุพล  มเีสถยีร 1,166,666 0.56 
14. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 1,166,666 0.56 

          ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 56,975,692 27.13 
รวม 209,998,052 100.00 
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ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ท่ีโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรอืกำรด 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 2557 สามารถแสดงไดด้งันี้ 

คณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายการเงนิและบญัช ี  ฝ่ายบรกิารลกูคา้ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และลกูคา้สมัพนัธ ์

แผนกบญัช ี

แผนกการเงนิ
และธุรการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน* 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ * 

ฝ่ายขาย ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์* 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์* 

หมายเหตุ  *   บรษิทัว่าจา้งบุคคลภายนอก (outsource) ในการบรกิารดา้นตรวจสอบภายใน บรหิารทรพัยากรมนุษย ์จดัการเทคโนโลยแีละสารสนเทศ และประชาสมัพนัธ ์

กรรมการผูจ้ดัการ 

ส านกัเลขานุการบรษิทั / 
นกัลงทุนสมัพนัธ ์

เลขานุการผูบ้รหิาร
ผูบ้รหิารผูบ้รผ
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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 2557 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 

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

กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบรษิัท คอื  นายอภิสทิธิ ์รุจเิกยีรติก าจร  นายสุรพล มเีสถียร  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 าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิัท และก ากบัดูแลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์
ภารกจิ นโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิทั ทีก่ าหนด
ไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 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 าและเปิดเผยงบการเงนิเพื่อแสดงถงึฐานะการเ งนิและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

8. ก ากบัดแูลและจดัใหม้กีลไกก ากบัดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทั

9. พจิารณาและอนุมตัิ รวมถึงให้ความเหน็เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการเขา้ท าธุรกรรมที่มี
นัยส าคญัต่อบริษัท และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายและ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืขอ้บงัคบัก าหนด

10. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
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 ความสามารถและประสบการณ์ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ก าหนดขอบเขต
อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

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

16. ในกรณีทีม่กีารมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งคนใด หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบรษิัท ผู้ได้รบัมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มอี านาจอนุมตัิรายการที่บุคคลดงักล่าวหรือ บุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ (“บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้” ใหม้คีวามหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสีว่น
ไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไป
ตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว้
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17. แต่งตัง้กรรมการ หรอืบุคคลที่มคีุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบรษิัท
เหน็สมควรเป็นเลขานุการบรษิทั

18. ก ากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใสผ่านช่องทาง
ทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูได้

19. มอี านาจพจิารณาและอนุมตัเิรื่องใดๆทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทั

ทัง้นี้ ในกรณีที่กรรมการท่านใด มสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้ไม่มอี านาจ
อนุมตัิด าเนินการดงักล่าวกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

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

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

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

* นายทวปี สุนทรสงิห ์เป็นกรรมการตรวจสอบผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นบญัชกีารเงนิ

โดยมนีางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  คอื กรรมการอสิระ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อช่วยสนับสนุนด้าน
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
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ในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายเลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทั

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้

(1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั

(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั

(3) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

(4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
(charter) 

(8) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

7. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่
อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร

(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

(2) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน
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(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

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

8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ จะเลอืกกรรมการตรวจสอบผูพ้น้จากต าแหน่งเขา้รบัต าแหน่งอกีก็
ได ้

คณะกรรมกำรบริหำร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมกีรรมการบรหิาร จ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 

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

โดยมนีายชโนดม  อารรีอบ** เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  
**ไดร้บัการแต่งตัง้ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่7/2557 ซึง่จดัประชุมเมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2557 

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

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. พิจารณาและจัดท านโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการด าเนินงานเป้าหมายทางการเงินและ
งบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อน าเสนอและขออนุมตัิต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

2. ก ากบัดแูลตรวจสอบและตดิตามการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายกลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและ
แผนการด าเนินงานเป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิัทที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร โดยใหค้รอบคลุมถงึนโยบายอตัราค่าตอบแทนและสวสัดกิารโครงสร้าง
เงนิเดอืนของบรษิทั และภาพรวมในการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง การแต่งตัง้ การโยกยา้ย การเลกิจา้ง
พนกังานของบรษิทั 

4. พจิารณาอนุมตัแิละการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทางการเงนิปกตขิองบรษิทั โดยใหว้งเงนิเป็นไป
ตามระเบยีบอ านาจอนุมตัิ ซึ่งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิัทแล้ว หากเกินกว่าจ านวนดงักล่าวให้
น าเสนอเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. พจิารณาและอนุมตัิการจดัซื้อจดัจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสนิทรพัย์ถาวรของบรษิัท โ ดยจะ
พจิารณาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หากการจดัซือ้จดัจา้ง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยายงานรวมถงึการซือ้ขาย
สนิทรพัยถ์าวรของบรษิทันัน้อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

6. พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัชกีูย้มืขอสนิเชื่อจ าน าจ านองค า้
ประกนัและการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆตามวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินกจิการของบรษิัทตลอดจนถงึการเขา้ท านิติกรรมสญัญาและ /หรอืการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่อง
ดังกล่าวภายใต้อ านาจวงเงินที่ได้ก าหนดไว้หากเกินกว่าจ านวนดังกล่าวให้น าเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั 

7. พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมกูย้มืเงนิ และก าหนดเงื่อนไขของสญัญากูย้มืเงนิ จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
เช่น ระยะเวลากูย้มื และอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มื ภายใต้อ านาจวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้ในจ านวนเงนิไม่เกนิ 20 
ลา้นบาท 

8. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเหน็ต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัโครงการข้อเสนอหรือการเขา้ท า
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัที่เกนิกว่าวงเงนิที่ได้ก าหนดไว้และ/หรอืทีก่ฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พิจารณา
อนุมตั ิ

9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือการ
ด าเนินการใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทั 

10. มอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการด าเนินกจิการของบรษิทัตามขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามที่
คณะกรรมการบรหิารก าหนดภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิาร 

11. แต่งตัง้และ/หรอืมอบหมายใหก้รรมการบรหิารหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนกระท าการใดๆ ทีอ่ยู่ภายใน
ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบรหิารตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรโดยทีค่ณะกรรมการบรหิารอาจ
ยกเลกิเพกิถอนหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

12. มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารขา้งตน้อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบริษทัตลอดจน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และในกรณีทีก่ารเขา้ด าเนินการหรอืท าธุรกรรมใดๆทีม่หีรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ/
หรือเป็นการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคบัของบริษัท 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัใิหค้ณะกรรมการบรหิารน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและด าเนินการตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนด
ต่อไป 

8.2 ผูบ้ริหำร  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะผูบ้รหิารของบรษิทั มจี านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

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

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำร 

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

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

2. จดัท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจดัท างบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์ร วธิกีารบรหิาร รวมถงึการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลกิจา้งพนกังานของ
บรษิทั และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนกังาน 

4. มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏบิตัิงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บรษิทั และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 
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5. พจิารณา 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 ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิัท ที่มมีูลค่าเกนิกว่า
วงเงนิที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ความเหน็และเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืคณะกรรมการ
บรหิาร และ/หรอืผูม้สีว่นรบัผดิชอบในเรื่องนัน้ๆ เพื่อพจิารณากลัน่กรองและหาขอ้สรุปต่อไป 

7. พจิารณาแต่งตัง้ทีป่รกึษาภายนอกส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัตามทีเ่หน็สมควร 

8. แต่งตัง้และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคน กระท าการใดๆ ทีอ่ยู่ภายในขอบเขตอ านาจของ
กรรมการผูจ้ดัการ ตามทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควร โดยทีก่รรมการผูจ้ดัการอาจยกเลกิ เพกิถอน หรอืแกไ้ข
เปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

9. มีอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี้ ในการด าเนินการเรื่องใดทีก่รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ) มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอือาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและ/หรอืบรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง กรรมการผูจ้ดัการไม่มอี านาจอนุมตัิ
การด าเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าวจะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อ
พจิารณาอนุมตัต่ิอไป (ตามแต่กรณี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกต ิและมเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 
ซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8.3 เลขำนุกำรบริษทั  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2555 ไดม้มีตแิต่งตัง้นางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
บรษิทั ตัง้แต่วนัที ่14 พฤษภาคม 2555 โดยมคีุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั ซึง่เลขานุการบรษิทัตอ้ง
ปฏบิตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) 
พ.ศ.2551 ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ 
รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับรษิทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้  
โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามกฎหมายและหน้าทีต่ามทีบ่รษิทัหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดงันี้ 

1) จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
ก.ทะเบยีนกรรมการ 

   ข.หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิทั 
   ค.หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
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2) เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัสง่ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีตาม
มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิัท
ไดร้บัรายงานนัน้ 

3) ใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้พงึปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลในการด าเนินกจิกรรมของ
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

4) ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั การประชุมผูถ้อืหุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 
5) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดแูล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยฯ์  ส านักงานกลต.และดูแลการเปิดเผยขอ้มลูและ

รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดแูลและสาธารณชนใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
6) ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิทัใหป้ฏบิตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
7) ตดิต่อประสานงานกบั ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุนและสือ่มวลชนในการใหข้อ้มลูและขา่วสารของบรษิทั 
8) ด าเนินการอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

8.4 จ ำนวนกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรในแต่ละชุด 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 
รำยช่ือกรรมกำร 

ปี 2557 
(จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / 
จ ำนวนครัง้ท่ีประชุมทัง้หมด) 

 
หมำยเหต ุ

1. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร  5 / 5 - 
2. นายทวปี สนุทรสงิห ์ 5 / 5 - 
3. นายสรุพล มเีสถยีร 5 / 5 - 
4. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 2 / 5 ลาครัง้ที ่2/2557* 4/2557* และ 5/2557** 

5. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  5 / 5 - 

6. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ 5 / 5 - 

7. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู 5 / 5 - 
หมายเหตุ  *  ลาการประชุมเนื่องจากตดิภารกจิทีต่่างประเทศ 

** ลาการประชุมเนื่องจากตดิภารกจิทีต่่างจงัหวดั 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

รำยช่ือกรรมกำรตรวจสอบ 
ปี 2557 

(จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 
1.  รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ 6 / 6 
2.  นายทวปี สนุทรสงิห ์ 6 / 6 
3.  ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู  6 / 6 
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การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

รำยช่ือกรรมกำรบริหำร 
ปี 2557 

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

8.5 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่8 เมษายน 2557 ไดม้มีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2557 ประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนรายเดอืน  - ประธานกรรมการ เป็นจ านวน 33,000 บาท ต่อเดอืน 
         - กรรมการ เป็นจ านวน 27,500 บาท ต่อเดอืน 

2. ค่าเบีย้ประชมุ       - ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวน 16,500 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
   - กรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวน 11,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
   - ประธานกรรมการบรหิาร เป็นจ านวน 16,500 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  
   - กรรมการบรหิาร เป็นจ านวน 11,000 บาท ต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

3. ค่าตอบแทนผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทั (นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดอืน) ส าหรบักรรมการทีเ่ป็นผูม้ี
อ านาจลงนาม เป็นจ านวนไม่เกนิ 11,000 บาทต่อคนต่อเดอืน 

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

รำยช่ือกรรมกำร ค่ำตอบแทนปี 2557 (บำท) 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
รวม 

1. นายอภสิทิธิ ์รจุเิกยีรตกิ าจร  528,000 - 528,000 
2. นายทวปี สนุทรสงิห ์ 330,000 66,000 396,000 
3. นายสรุพล มเีสถยีร 462,000 - 462,000 
4. นายพรอ้มพงษ ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 462,000 - 462,000 
5. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  462,000 - 462,000 
6. รศ.ดร. รธุริ ์พนมยงค ์ 330,000 99,000 429,000 
7. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล  330,000 66,000 396,000 

รวม 2,904,000 231,000 3,135,000 
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ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้รหิารของบรษิทั โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
ปี 2557 

จ ำนวนรำย (คน) จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 
 เงนิเดอืน โบนสั คา่ประจ าต าแหน่ง คา่ล่วงเวลา และค่าเบีย้เลี้ยง 6 11.15 
 คา่ตอบแทนอื่น ๆ ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ  6 0.37 

รวม 6 11.52 

8.6 บุคลำกร 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัมจี านวนพนกังานทัง้หมด (ไม่รวม กรรมการและผูบ้รหิาร) ดงัต่อไปนี้ 

พนักงำนแยกตำมฝ่ำย 
จ ำนวนพนักงำน (คน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
ฝ่ายขาย 4 
ฝ่ายบรกิารลูกคา้ 6 
ฝ่ายควบคมุคณุภาพและลูกคา้สมัพนัธ ์ 2 
ฝ่ายการเงนิและบญัช ี 6 
ส านกัเลขานุการบรษิทั / เลขานุการผูบ้รหิาร 3 

รวม 21 

ค่ำตอบแทนพนักงำน 

ค่ำตอบแทนพนักงำน 
ปี 2557 

(ล้ำนบำท) 
เงนิเดอืน โบนสั คา่ประจ าต าแหน่ง คา่ล่วงเวลา และค่าเบีย้เลี้ยง 13.21 
คา่ตอบแทนอื่น ๆ ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ 0.62 

รวม 13.83 

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

-ไม่ม-ี 
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นโยบำยในกำรพฒันำบุคลำกร 

บรษิัทให้ความส าคญักบับุคลากร ซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส าคญัของบรษิัท บรษิัทจงึตระหนักถงึและมุ่งมัน่ทีจ่ะ
สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะงาน ความสามารถและทศันคติที่ดีต่อองค์กร รวมทัง้มีการส่งเสริมให้มี
ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานอย่างมคีุณภาพ เช่น มกีารก าหนดต าแหน่ง บทบาทความรบัผดิชอบแต่ละต าแหน่งทีช่ดัเจน 
และก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและตรงกบังานที่ได้รบั
มอบหมาย และจดัใหม้กีารพจิารณาปรบัต าแหน่งทุกๆปี เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานมกีารพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายก าหนดใหพ้นกังานเขา้อบรมทัง้ทีจ่ดัขึน้ภายในกลุ่มบรษิทัและภายนอก เพื่อน าความรูท้ี่
ไดร้บัไปปรบัใชก้บัการท างานและเพิม่ประสทิธภิาพการท างานใหด้ขีึน้ นอกจากนี้ กลุ่มบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมร่วมกนัระหว่าง
บรษิทัในกลุ่ม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความสามคัคแีละความสมัพนัธอ์นัดภีายในกลุ่มบรษิทั 

ในปัจจุบัน บริษัทส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อก าหนดของ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อพฒันาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และบรษิัทได้ว่าจ้างบรษิัท นทลนิ จ ากดั ดูแล
จดัการเรื่องการบรหิารทรพัยากรบุคคล ซึง่ครอบคลุมถงึการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปีใหก้บัพนกังานของบรษิทัอกีดว้ย 
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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 าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบริคณหส์นธิ
การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้

 สทิธใินการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน
 สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
 สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี
 สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
 สทิธใินการมสีว่นร่วมและรบัทราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัภายในบรษิทั
 สทิธใินการไดร้บัขอ้มูลเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของเงนิทุนเปลีย่นแปลงอ านาจควบคุมหรอืเมื่อมกีาร

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

 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 านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้
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. การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

 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 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

64 
 

2.9. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณางบการเงนิประจ าปีและประจ าไตร
มาส สารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี และร่วมประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัเพื่อเปิดเผยต่อผูล้งทุน 

2.10. คณะกรรมการบรษิัทมีหน้าที่ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาก าหนดนโยบายด้านการบรหิาร
ความเสีย่งอย่างครอบคลุมทัง้องค์กร และได้แต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง เพื่อพิจารณาสอบทานและ
ทบทวนปัจจยัเสีย่งและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยก าหนดให้มกีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบทุกไตรมาส ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มกีารทบทวน
ระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่บว่า ระดบั
ความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามส าคญักบัรายการทีผ่ดิปกตแิละเหตุการณ์ทีอ่าจบ่งชีถ้งึความ
ผิดปกติ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ก าหนดแนวทางแกไ้ขใหท้นัเวลา  

3. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

3.1. คณะกรรมการบรษิทัจะต้องประชุมร่วมกนัอย่างน้อยทุกไตรมาส 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. ในกรณีที่กรรมการไม่เหน็ด้วยกบัมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบรษิัทบนัทกึขอ้คดัค้านไว้ใน
รายงานการประชุมได ้

3.5. เลขานุการบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุมโดยจะบนัทกึการตอบขอ้ซกัถามและค าชีแ้จงของฝ่ายบรหิารต่อ
ทีป่ระชุมรวมทัง้ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของกรรมการอย่างชดัเจน 

3.6. ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทัซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการ
แสดงความเห็นอย่างอสิระ ทัง้นี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทให้ถือมติของเสยีงขา้งมาก โดย
กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีง กรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะไม่เขา้ร่วมประชุม หรอืงดออกเสยีงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ ทัง้นี้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

4. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 

4.1. กรรมการบรษิัทควรมกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานด้วยตนเองเป็นประจ าเพื่อให้คณะกรรมการบรษิัทร่วมกนั
พจิารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไปโดยมกีารก าหนดบรรทดัฐานอย่างมหีลกัเกณฑ์ 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

65 
 

4.2. คณะกรรมการบรษิทัควรมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม และ/หรอืเฉพาะในบาง
เรื่องซึง่ไม่ไดมุ้่งทีก่รรมการผูใ้ดผูห้นึ่งเป็นรายบุคคล 

5. ค่าตอบแทน 

5.1. บรษิัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารที่เป็นตัวเงนิอย่าง
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.  บรษิัทมนีโยบายส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก 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 2557 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. สอบทานใหบ้รษิัทปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง
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 2557 บรษิทัมกีรรมการบรหิาร จ านวน 4 ท่าน ดงันี้ 
ช่ือ ต ำแหน่ง 

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

โดยมนีายชโนดม  อารรีอบ** เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  
**ไดร้บัการแต่งตัง้ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่7/2557 ซึง่จดัประชุมเมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 2557 

คณะกรรมการบรหิาร  ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู
ของบรษิทัทีส่ามารถบรหิารงานในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานตามธรุกจิปกต ิเพื่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการงานประจ าทีเ่กนิ
อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ เพื่อพจิารณาและน าเรื่องที่มสีาระส าคญัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยมอี านาจ
หน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรดงันี้ 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. พิจารณาและจัดท านโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการด าเนินงานเป้าหมายทางการเงินและ
งบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อน าเสนอและขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

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 ขยายงานรวมถึงการซื้อขาย
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 
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10. มอบอ านาจให้กรรมการผู้จดัการด าเนินกจิการของบรษิัทตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่
คณะกรรมการบรหิารก าหนดภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิาร 

11. แต่งตัง้และ/หรอืมอบหมายให้กรรมการบรหิารหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนกระท าการใดๆ ทีอ่ยู่ภายใน
ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบรหิารตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรโดยทีค่ณะกรรมการบรหิารอาจ
ยกเลกิเพกิถอนหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

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 ่
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กรรมการบรษิทัทุกคนต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบรษิัท
มหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของหน่วยงานราชการทีก่ ากบัดูแลบรษิทั และกรณี
กรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีบ่รษิทัและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดว้ย 

หลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั มดีงัต่อไปนี้ 

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

1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง

2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้
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 ิหรือมลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อก หรอืศาลมคี าสัง่ใหอ้อก

4. ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่
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 ผู้มอี 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 หรอืไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบั
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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 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 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 าทีเ่กนิ
อ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการและกลัน่กรองดแูลงานบรหิารเพื่อน าเสนอเรื่องทีม่สีาระส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4) กำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำร

คณะกรรมการของบรษิทั และ/หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้
กรรมการผูจ้ดัการ โดยพจิารณาจากบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั 

9.4 กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯไดก้ าหนดนโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และนโยบายการบรหิารงานในบรษิทัดงักล่าว 
1. เพื่อให้การลงทุนของบรษิัทเป็นไปอย่างมหีลกัการที่เหมาะสม บรษิัทจงึเหน็ควรก าหนดนโยบายการลงทุน

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 
1.1 ธุรกิจที่จะลงทุนนัน้เป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพท ารายได้และก าไรที่สม ่าเสมอ และผ่านการวิเคราะห์ความ

เป็นไปไดแ้ลว้ 
1.2 ธุรกจิทีจ่ะลงทุนมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายช าระภาระหนี้และดอกเบีย้จ่าย 
1.3 ธุรกจิทีจ่ะลงทุนใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมในความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
1.4 จดัใหม้ผีูบ้รหิารและบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการท าธุรกจินัน้ๆ 
1.5 ไม่ลงทุนในธุรกจิทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิหลกัศลีธรรม 
1.6 ผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทตามที่กฎหมายและ

กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไว้ 
1.7 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีเ่ขา้ไปลงทุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุก

ไตรมาส 
2. ในการพจิารณาจ านวนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม จะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยหาก

เป็นกจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิมาก บรษิทัอาจมกีารลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 50 และถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ส่วน
การลงทุนในกิจการอื่นๆ บริษัทอาจมีการลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัท 
อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาทบทวนการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิ
ของบรษิทั 

ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มนัน้ บรษิทัจะสง่ตวัแทนของบรษิทัเป็นกรรมการใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู หรอืบุคคล
ใดๆ ซึง่มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์เหมาะสมในธุรกจิดงักล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัย่อย
และบรษิทัร่วมเหล่านัน้ ตวัแทนจะตอ้งบรหิารและจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามกฎเกณฑ ์และระเบยีบ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทีเ่กีย่วขอ้ง 
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9.5 กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) รวมถงึไดก้ าหนดโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทั หรอืการน าขอ้มูลของ
บรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใช้ประโยชน์ 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 เกี่ยวกับหน้าที่ในการร ายงานการถือ
หลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”) และกฎเกณฑ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้หน้าทีร่ายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร และขอ้หา้มใน
การใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัทในการซื้อขายหุ้นรวมทัง้บทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพรบ .
หลกัทรพัยฯ์

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

มำตรกำรลงโทษ

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

9.6 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

บรษิทัไดจ้่ายค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2557 ใหส้ านกังาน เอ.เอม็.ท.ีแอสโซซเิอท เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 810,000 
บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น) แบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) บรษิัทจ่ายค่าธรรมเนียมสอบบญัชปีระจ าปี 450,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส จ านวน 360,000 บาท  

(2) ค่าบรกิารอื่น (Non-audit Fee) บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่น ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
การปฏบิตัิงาน เช่น ค่าเดนิทาง ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น เรยีกเกบ็เพิม่ตามทีจ่่ายจรงิไม่เกนิ
รอ้ยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัช ี
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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  

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ไดย้ดึมัน่กรอบแนวทางการด าเนินธุรกจิภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและตระหนกัถงึความส าคญั
ของการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และก าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิัท
ปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั จงึไดก้ าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มขึน้มา (รายละเอียดตามหวัข้อ 
10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม) 

กำรต่อต้ำนทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิภายใต้กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล จรรยาบรรณ และจรยิธรรม 
และด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสุ่มเสีย่งต่อ
การทุจรติในองคก์ร รวมถงึการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม บรษิทัฯจงึไดม้กี าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรขึ้นมาเป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่  (รายละเอียดตามหัวข้อ 10. ความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และ 10.5 การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่) 
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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 
 บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) ให้ควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดย

มไิดมุ้่งเน้นกำรประกอบธุรกจิเพื่อกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิเพยีงอย่ำงเดยีว แต่ยงัคงตระหนกัถงึกำรด ำเนินงำนภำยใตค้วำม
รบัผดิชอบต่อ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มอยู่เสมอ เพื่อใหอ้งคก์รไดม้กีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื กำรบรหิำรองคก์รใหเ้ป็นไป
ตำมหลกับรรษทัภบิำล โดยมุ่งเน้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรอย่ำงรูห้น้ำทีแ่ละมคีวำมรบัผดิชอบในกำรจดักำรดว้ยควำมถูกตอ้ง 
โปร่งใส เป็นธรรม และค ำนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีของกจิกำร ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้ พนักงำน คู่คำ้ ลกูคำ้ หรอืบุคคลภำยนอกทีม่ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย   

คณะกรรมกำรบรษิัทได้มีมติเหน็ชอบและอนุมตัิวสิยัทศัน์ประจ ำปี 2557  ว่ำ “เรำจะเป็นหนึ่งในผู้น ำธุรกิจ 
จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทำงทะเล ซือ้-ขำย น ้ำมนัระหว่ำงประเทศ ธุรกจิจดัหำวตัถุดบิและบรกิำร” บรษิทัจงึก ำหนดพนัธกจิ
เป็นแนวทำงที่จะด ำเนินธุรกิจให้เป็fนที่รู้จกัในตลำด โดยเพิ่มและขยำยกลุ่มลูกค้ำ พร้อมกบัสร้ำงควำมพึงพอใจ และ
มลูค่ำเพิม่ใหแ้ก่ลูกคำ้ ภำยใตก้ำรบรหิำรองคก์รตำมหลกับรรษทัภบิำล ดงันัน้ บรษิทัจงึมนีโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำรทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อใหร้ะบบบรหิำรจดักำรมปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และสรำ้งควำมเป็นธรรม
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมทัง้เป็นกำรเพิม่มูลค่ำใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ระยะยำว  ซึง่นโยบำยดงักล่ำว ตระหนัก
ถงึควำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถึงผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ทัง้ผูถ้ือหุ้น ผู้บรหิำร พนักงำน และผู้มสี่วนไดเ้สยีภำยนอก 
เช่น คู่แขง่ คู่คำ้ ลกูคำ้ เป็นตน้  

   ในปี 2557 คณะกรรมกำรบรษิทั ไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และนโยบำย
กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อเป็นแนวทำงปฏบิตัทิีช่ดัเจน และสง่เสรมิให้
กำรปฏบิตังิำนของกรรมกำร ผูบ้รหิำร ตลอดจนพนกังำนของบรษิทัฯ เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั และเพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจ
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ว่ำกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เป็นไปตำมวสิยัทศัน์และพนัธกจิที่ก ำหนดไว้ ตลอดจนมกีำรปฏบิตัิเกี่ยวกบัควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมในดำ้นต่ำงๆ อย่ำงเป็นรปูธรรม เพื่อเป็นกุญแจทีจ่ะน ำพำใหบ้รษิทัไปสูก่ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

 นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั
ใหช้ดัเจนและก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนบรษิัทปฏบิตัิไปในทศิทำงเดยีวกนั แบ่งออกเป็น 6 แนวปฏบิตั ิ
ได้แก่ 1) กำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ี2) กำรประกอบธุรกจิด้วยควำมเป็นธรรม 3) กำรเคำรพสทิธมินุษยชน/กำรปฏบิตัดิ้ำน
แรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 4) กำรมสี่วนร่วมพฒันำชุมชนและกำรส่งเสรมิกำรศกึษำ 5) กำรดูแลอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และ 6) 
ควำมรบัผดิชอบต่อลกูคำ้ คู่แขง่ คู่คำ้ เจำ้หนี้   

 โดยจดัตัง้คณะท ำงำนกจิกรรมเพื่อสงัคมเพื่อเป็นหน่วยงำนที่รบัผดิชอบ และก ำกบัดูแลงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม บรษิัทฯ ไดท้ ำกำรวเิครำะห์และเชื่อมโยงผู้มสี่วนไดเ้สยีในกระบวนกำร
ธุรกจิของบรษิัท อำทิ กำรจดัส่งสนิค้ำ กำรจดัซื้อจดัจ้ำง กำรตรวจสอบคุณภำพสนิค้ำ และประเมนิควำมเสีย่งที่อำจเกิด
ผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีในแต่ละขัน้ตอน พรอ้มทัง้หำมำตกำรป้องกนัและแกไ้ขเพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อทุกฝ่ำย  

10.2  กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 

(1) กระบวนกำรจดัท ำรำยงำน 
บริษัทได้ให้ความส าคญักบัหลกัการปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเป็นตัว

ก าหนดการปฏิบตัิเพื่อแสดงถึงความรบัผดิชอบทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม อย่างไรกต็าม บรษิัทยงัไม่มี
กระบวนการจดัท ารายงานความยัง่ยนืเป็นรูปธรรมในปี 2557 แต่บรษิทัจะจดัท ารายงานแห่งความยัง่ยนืขององคก์ารแห่ง
ความรเิริม่ว่าดว้ยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ในปีถดัไป  

(2) กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
การก ากบัดแูลกิจการ และ การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 
บรษิัทมนีโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำร และนโยบำยแนวปฏบิตัิในกำรด ำเนินธุรกจิ เป็นนโยบำยพืน้ฐำนส ำหรบั

กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ จงึท ำใหเ้กดิควำมรบัผดิชอบในกระบวนกำรท ำงำน (CSR-in-process) และเป็นกลไกหนึ่งทีน่ ำบรษิทั
ไปสู่ควำมน่ำเชื่อถอืของตลำดสำกล และบรรลุผลตำมพนัธกจิของบรษิทัได ้ส ำหรบัปี 2557 บรษิทัไดมุ้่งเน้นกำรด ำเนินงำน
ด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมในกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบรษิัทเป็นส ำคญั และมุ่งเน้นกำรสร้ำงระบบเอกสำร
ภำยในองคก์รใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (ISO 9001:2008)  

นโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำร ในหมวดที่ 3 บทบำทของผู้มสี่วนได้เสยี มีขอ้ก ำหนดบทบำทต่อพนักงำน โดย
บรษิัทจะต้องปฏบิตัิอย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม อกีทัง้จดัให้มสีภำพแวดลอ้มและควำมปลอดภยัที่ดใีนกำรท ำงำน ซึ่งจะ
สอดคลอ้งกบันโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภยั ชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้มของบรษิทั สว่นบทบำทต่อลูกคำ้ บรษิทักม็ุ่งเน้น
สรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้เป็นส ำคญั และจดัส่งสนิคำ้ตรงตำมเวลำ ซึง่บรษิทัมนีโยบำยควบคุมสนิคำ้สญูหำย และกำร
ขนส่ง เพื่อที่จะควบคุมและรกัษำคุณภำพ ปรมิำณของผลิตภัณฑ์ทุกครัง้ในระหว่ำงกำรขนส่ง และยังตระหนักว่ำกำร
ใหบ้รกิำรทีด่แีละควำมซื่อสตัยเ์ป็นสิง่ส ำคญั และส่วนบทบำทต่อสงัคม บรษิทัต้องรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดย
ยดึถือตำมกฎหมำยควำมปลอดภัยและสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั และบทบำทที่ส ำคญั คอื บทบำทต่อผู้ถือหุ้น ที่บรษิัท
มุ่งเน้นกำรเตบิโตของธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง และด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใส เพื่อสรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
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บรษิัทฯ มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงเป็นธรรมและมจีรยิธรรม ด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัโดยเคร่งครดั ไม่กระท ำกำรใดๆอนัเป็นกำรส่งเสรมิหรอืสนับสนุนใหม้ี
กำรปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมำยหรอืหลกีเลีย่งกฎหมำย ไม่สนบัสนุนกำรด ำเนินกำรทีม่ลีกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ
หรอืลขิสทิธิ ์ และต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ จงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนิน
ธุรกจิอย่ำงเป็นธรรม อำท ินโยบำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  นโยบำยแนวปฏบิตัใินกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำยต่อตำ้น
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่  

นโยบายแนวปฏิบติัในการด าเนินธรุกิจ (Business Code of Conduct) เป็นมำตรฐำนในกำรปฏบิตัใินดำ้น
จรยิธรรมและจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และผูถ้อืหุน้ โดยสรุปรำยละเอยีดทีส่ ำคญั ดงันี้ 

- มุ่งเน้นกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส เป็นธรรม และรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัและ
ผูถ้อืหุน้ และไม่ด ำเนินกำรใดๆทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทั (สอดคลอ้งกบัหลกักำรประกอบกจิกำรดว้ยควำมเป็น
ธรรม) 

- ด ำเนินกำรใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิโดยเคร่งครดั และ
ไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรสง่เสรมิหรอืสนนัสนุนใหม้กีำรปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมำยหรอืหลกีเลีย่งต่อกฎหมำย (สอดคลอ้งกบั
หลกักำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่) 

- ผูบ้รหิำรไม่เรยีก รบั หรอืยอมว่ำจะรบั รวมทัง้ไม่ให้ หรอืว่ำจะให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจรติ หรอืมใิช่
ในทำงธรรมเนียมกำรค้ำกับคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ถูกต้อง และตรงกบัข้อเท็จจริงเสมอ 
(สอดคลอ้งกบัหลกักำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่) 

- กำรใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษยข์องพนักงำน และหลกีเลีย่ง
กระท ำใดๆทีไ่ม่เป็นธรรม และอำจคุกคำมและสรำ้งควำมกดดนัต่อสภำพจติใจของพนักงำน (สอดคลอ้งกบัหลกักำรเคำรพ
สทิธมินุษยชน) 

- กำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนดว้ยกำรจดัใหม้สีวสัดกิำรและผลตอบแทนทีเ่หมำะสมและเป็นธรรม รวมถงึกำรให้
ควำมส ำคญัและส่งเสรมิกำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงทัว่ถึงและเป็นธรรม (สอดคล้ องกบัหลกักำร
ปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม) 

- จดัให้มบีรกิำรที่มีคุณภำพและรกัษำมำตรฐำนคุณภำพของผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวชิำชีพ 
พรอ้มทัง้ปฏบิตัติำมเงื่อนไข ค ำมัน่ หรอืขอ้เสนอทีไ่ดใ้หไ้วแ้ก่ลกูคำ้หรอืประชำชนโดยเคร่งครดั (สอดคลอ้งกบัหลกักำรควำม
รบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค) 

- สง่เสรมิและจดัใหม้กีำรสรำ้งนวตักรรมใหม่ในกำรบรกิำร และกำรผลติ เพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บัประโยชน์เพิม่
มำกขึน้และไดร้บัควำมพงึพอใจ (สอดคลอ้งกบัหลกักำรมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม) 

- ไม่กระท ำกำรใดๆทีอ่ำจก่อเกดิควำมเสยีหำยต่อทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม และปลกูฝังจติส ำนึก
ให้พนักงำนทุกระดับมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงจรงิจงั และสม ่ำเสมอ พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้มีกำรจดักิจกรรมเพื่อ
สรำ้งสรรคส์งัคม รวมถงึกำรคนืก ำไรใหแ้ก่สงัคม (สอดคลอ้งกบัหลกักำรกำรดูแลรกัษำสิง่แวดลอ้ม / กำรร่วมพฒันำชุมชน
หรอืสงัคม) 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงกำรปฏบิตังิำนภำยในองคก์ร อกีทัง้บรษิทัได้
ประกำศเจตนำรมยแ์นวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ เมื่อเดอืนกนัยำยน 2557 โดยจะจดัใหม้กีำร
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ประเมนิควำมเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบักำรทุจรติภำยในทุกปี และเปิดเผยนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชัน่บนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั พรอ้มทัง้เปิดช่องทำงกำรแจง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไวร้่วมดว้ย 

การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 
    บรษิทัฯใหค้วำมส ำคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐำน ส่งเสรมิกำรเคำรพต่อสทิธแิละเสรภีำพดว้ยกำรไม่เลอืก

ปฏบิตั ิส่งเสรมิควำมเสมอภำค ไม่ละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น  เคำรพสทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็ของพนักงำน ครอบคลุมถงึ
กำรมอีสิระในกำรใหค้วำมเหน็โดยปรำศจำกกำรแทรกแซง จดัใหม้ชี่องทำงสื่อสำรเพื่อรบัฟังควำมคดิเหน็ของผู้มสี่วนได้
เสยีอย่ำงเสร ี

ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (สว่นของพนกังำน) 
      บรษิัทฯตระหนักถงึควำมส ำคญัในด้ำนแรงงำน และส่งเสรมิใหม้กีำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ

ทุกกระบวนกำร เพื่อน ำไปสูก่ำรขบัเคลื่อนองคก์รไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสุด ใหค้วำมส ำคญัและสง่เสรมิกำรพฒันำควำมรู ้
ควำมสำมำรถของพนักงำน กำรจดัสวสัดกิำรและผลตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่พนักงำน  สรำ้งสภำพแวดลอ้ม
กำรท ำงำนทีม่คีวำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนกังำน  

กำรใหส้วสัดกิำรแก่พนักงำนและครอบครวั เช่น ทุนกำรศกึษำแก่บุตรของพนักงำนทีม่ผีลกำรเรยีนด ีซึง่เป็น
กำรสนบัสนุนดำ้นกำรศกึษำใหแ้ก่เยำวชน กำรใหส้ทิธพินกังำนท ำประกนัสขุภำพใหแ้ก่สำม/ีภรยิำและบุตรของพนักงำนใน
อตัรำเบี้ยประกนักลุ่ม ซึ่งเป็นกำรเพิ่มควำมคุ้มครองด้ำนสุขภำพให้กบัครอบครวัพนักงำนและลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้กบั
พนกังำนบรษิทัอกีทำงหนึ่ง 

กำรสง่เสรมิพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำน บรษิทัมนีโยบำยกำรฝึกอบรม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
กำรท ำงำนของพนักงำนตอบสนองควำมต้องกำรขององคก์รที่เกีย่วกบัทกัษะและควำมรูข้องพนักงำน และจะไดน้ ำทกัษะ
ควำมรูด้งักล่ำวไปสง่เสรมิและพฒันำหน้ำทีก่ำรงำนของพนกังำน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร  

นอกจำกนี้ บรษิทัตระหนกัถงึควำมปลอดภยัในชวีติของพนักงำนเป็นหลกัส ำคญั ซึง่บรษิทัมนีโยบำยคุณภำพ 
ควำมปลอดภยั ชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม ก ำหนดใหค้วำมปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำน และระหว่ำงกำรปฏบิตัิงำนมคีวำม
ปลอดภยัสงูสดุ และนโยบำยควบคุมชัว่โมงกำรท ำงำนและกำรพกัผ่อน เพื่อป้องกนัควำมเหนื่อยลำ้ของพนกังำนและป้องกนั
อุบตัเิหตุจำกกำรท ำงำน อกีทัง้ยงัมนีโยบำยว่ำดว้ยกำรขม่ขู ่คุกคำมในสถำนทีท่ ำงำน เพื่อสรำ้งสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน
และพนกังำนใหม้คีวำมเคำรพซึง่กนัและกนั อนัเป็นหลกักำรเคำรพสทิธมินุษยชน ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบำยควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตำมแนวปฏบิตัริ่วมกนักำรเคำรพสทิธมินุษยชน กำรปฏบิตัดิำ้นแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (สว่นลกูคำ้) 
บรษิัทมีพันธกิจที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจ ควำมสมัพันธ์และมูลค่ำเพิ่มให้กบัลูกค้ำ จึงเป็นสำเหตุที่บริษัท

ก ำหนดนโยบำยควบคุมสนิคำ้สญูหำย และกำรขนส่ง เพื่อจะควบคุมและรกัษำคุณภำพ ปรมิำณของผลติภณัฑ์ทุกครัง้ใน
ระหว่ำงกำรขนสง่ และใหบ้รกิำรทีด่แีละมคีวำมซื่อสตัยใ์นกำรปฏบิตังิำนเป็นสิง่ส ำคญั   

ดังนัน้ บริษัทจึงออกระเบียบปฏิบัติกำรควบคุมกำรจัดส่งสินค้ำทำงเรือและทำงรถขึ้นมำเพิ่มเติม เพื่อ
มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรจดัส่งน ้ำมนั (Inspector) ควบคุมก ำกบัดูแลกำรจดัส่งน ้ำมนัตัง้แต่คลงัต้นทำงจนถึง
สถำนที่จดัส่งน ้ำมนั ตลอดจนตรวจสอบปรมิำณน ้ำมนัเพื่อให้ลูกค้ำได้รบัน ้ำมนัที่ถูกต้องครบถ้วน และมคีุณภำพตรงตำม
มำตรฐำนทีล่กูคำ้ตอ้งกำร อนัเป็นควำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค ตำมหลกักำรด ำเนินงำนดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม  
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ส ำหรบักำรให้บรกิำรด้ำน Catering and Service บรษิัทให้บรกิำรลูกค้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และ
ควำมประสงค์ของลูกค้ำ ทัง้ในด้ำนคุณภำพ ควำมสะอำด ชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย รวมไปถึงควำมซื่อสตัย์ในกำร
ใหบ้รกิำร ตำมนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภยั ชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้มของบรษิทั ซึง่ท ำใหบ้รษิทัไดร้บักำรยอมรบัและ
ควำมเชื่อมัน่จำกลูกค้ำ และได้รบัรำงวลัดำ้นควำมปลอดภยั มัน่คง อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มของบรษิัท ปตท.ส ำรวจ
และผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั 

บรษิทัตระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบต่อลกูคำ้เป็นส ำคญั โดยบรษิทัเขำ้ท ำกำรประเมนิควำมพงึพอใจกบัลกูคำ้ 2 
ครัง้ต่อปี ซึง่ก ำหนดใหล้กูคำ้ประเมนิในระบบกำรสัง่ซือ้สนิคำ้ มำตรฐำนกำรจดัส่งสนิคำ้ มำตรฐำนระบบเอกสำร เพื่อน ำกำร
ประเมนิมำปรบัปรุงกำรท ำงำนใหด้ยีิง่ขึน้ และสอดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิทั  

อกีทัง้บรษิทัไดอ้อกนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มที่ก ำหนดแนวปฏบิตัิทีเ่กีย่วขอ้งควำม
รบัผดิชอบต่อลกูคำ้ โดยมุ่งเน้นกำรปฏบิตัดิำ้นกำรตลำดที่เป็นธรรม ใหบ้รกิำรทีด่ ีมคีุณภำพ และมคีวำมจรงิใจในกำรรบัขอ้
รอ้งเรยีนและน ำไปแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ เพื่อใหเ้กดิควำมพงึพอใจกบัลกูคำ้สงุสดู ซึง่ในปีเดยีวกนั บรษิทัน ำระบบคุณภำพ 
ISO 9001:2008 มำใช้ในกระบวนกำรเอกสำรจดัซื้อ/จ ำหน่ำยน ้ำมนั หรอืกำรให้บรกิำร เพื่อให้เกิดควำมรวดเรว็ ถูกต้อง
แม่นย ำต่อลกูคำ้มำกทีส่ดุ 

กรณีที่ลูกค้ำพบเห็นกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ในกระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำนใด ไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำร 
ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัท ลูกค้ำมสีทิธใินกำรแจ้งเบำะแสและร้องเรยีนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ตำมช่องทำงที่บรษิัท
ก ำหนดไวไ้ดเ้ช่นกนั  

ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (สว่นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม) 
บรษิทัท ำธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ และธุรกจิใหบ้รกิำรในกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ 

ให้แก่ลูกค้ำทำงทะเลเป็นส่วนใหญ่ บรษิัทจงึตระหนักถึงรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กจิกำร เพื่อดูแลรกัษำทรพัยำกรทำงทะเล และสิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป โดยด ำเนินกำรตำมนโยบำยแนวปฏบิตัิ
ในกำรด ำเนินธุรกจิ ซึง่ผูบ้รหิำรจะไม่กระท ำกำรใดๆทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม พรอ้ม
สนบัสนุนใหม้กีำรจดักจิกรรมเพื่อสรำ้งสรรคส์งัคม และปลกูจติส ำนึกใหพ้นกังำนทุกระดบัมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม  

บรษิทัมนีโยบำยแนวทำงปฏบิตัขิองผูบ้รหิำรต่อสงัคมโดยส่วนรวมทีก่ ำหนดใหผู้บ้รหิำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
และกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลิง และธุรกจิให้บรกิำรทำงบกทำงทะเล และไม่
กระท ำกำรใดๆอนัเป็นกำรส่งเสริมหรอืสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติผิดต่อกฎหมำยหรือหลีกเลี่ยงกฎหมำย อนัเป็นควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และถอืว่ำเป็นสิง่ส ำคญัทีบ่รษิทัตอ้งยดึถอืปฏบิตัแิละด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

ส ำหรบัในปี 2557 บรษิทัมนีโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ทีก่ ำหนดแนวปฏบิตัเิรื่องกำรมี
สว่นร่วมพฒันำชุมชนและกำรส่งเสรมิกำรศกึษำ และกำรดูแลอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เพื่อชีช้ดัในแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบัควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม เช่น กำรมอบเงนิสนับสนุนและของขวญัใหแ้ก่เดก็นักเรยีน กำรสนับสนุนสถำบนัศกึษำในกำรสมัมนำ
วชิำกำร และกำรรณรงคป์ระหยดัพลงังำนภำยในบรษิทั เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัไดต้ระหนักถงึกำรส่งเสรมิรำยไดใ้หแ้ก่แหล่งชุมชนทีป่ระกอบกสกิรรมหรอืหตัถกรรมต่ำงๆ โดย
บรษิทัเขำ้ไปอุดหนุนสนิคำ้ทำงกำรเกษตร สนิคำ้พืน้บำ้น หรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ “สนิคำ้หนึ่งผลติภณัฑ ์หนึ่งต ำบล” (OTOP) ซึง่
เป็นกำรช่วยเหลอืชำวนำในจงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และกลุ่มชำวบำ้นสิง่ทอ จงัหวดันครปฐม 

10.3   กำรด ำเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อ CSR 
– ไม่ม ี–
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10.4   กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-After-Process) 
บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิทัหนึ่งในเครอืกลุ่มนทลนิ จงึไดด้ ำเนินกจิกรรมร่วมกบับรษิทัในกลุ่ม

บรษิทันทลนิเพื่อจดักจิกรรมทำงสงัคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คนืกลบัสู่สงัคม สรำ้งพืน้ฐำนกำรศกึษำใหแ้ก่บุคลำกรของชำติ
ในอนำคต และดแูลรกัษำอนุรกัษ์ทรพัยำกรทำงทะเล รวมถงึทรพัยำกรธรรมชำตอิื่นๆไวใ้หค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป ซึง่บรษิทัมี
บทบำทต่อสงัคมที่ชดัเจน ในกำรช่วยเหลอืด้ำนทุนกำรศกึษำใหแ้ก่เดก็นักเรยีนของโรงเรยีนต่ำงๆ รวมถงึมอบทุนเรยีนดี
ใหแ้ก่บุตรของพนักงำนบรษิทั ซึง่เป็นแนวทำงปฏบิตัขิองผูบ้รหิำรต่อสงัคมโดยส่วนรวม อกีทัง้เป็นกำรคนืก ำไรสู่สงัคมและ
สรำ้งฐำนอนำคตของชำตต่ิอไป  

นอกจำกน้ี ในปี 2557 บรษิทัไดอ้อกนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มขึน้มำเป็นแนวทำงกำร
ปฏบิตั ิโดยมคีณะท ำงำนกจิกรรมเพื่อสงัคมขึน้มำเพื่อประสำนงำนและจดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่ำว และประชำสมัพนัธ ์
เผยแพร่ รณรงคก์จิกรรมใหแ้ก่บุคลำกรภำยทัง้ในองคก์ร และบุคคลทัว่ไปใหไ้ดร้บัทรำบ และท ำกจิกรรมร่วมกนั ซึง่เป็นกำร
สง่เสรมิ และสรำ้งพืน้ฐำนจติสำธำรณะใหแ้ก่สงัคมดว้ย 

คณะท ำงำนกจิกรรมเพื่อสงัคมของบรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้ โดยมหีน้ำทีแ่ละควำม
รบัผดิชอบในกำรจดักจิกรรม เพื่อคนืประโยชน์ใหก้ลบัสงัคม ตำมนโยบำยของบรษิทัฯทีมุ่่งเน้นกจิกรรมเสรมิสรำ้งรำกฐำน
ทำงกำรศกึษำใหแ้ก่เยำวชน และช่วยเหลอืโรงเรยีนในชนบท กจิกรรมดำ้นดแูลสิง่แวดลอ้ม และกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
ของบริษัท และด ำเนินกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยแนวปฏิบตัิในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เพื่อใหบ้รรลุผลตำมวสิยัทศัน์ของบรษิทั  

กิจกรรมและโครงการเพื่อสงัคมของบริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) ในปี 2557 

- โครงกำร “ร่วมบรจิำคโลหิต ช่วยต่อชีวติ ด้วยโลหิต ผู้ใจบุญ” ประจ ำปี 2557 โดยบรษิัท ซีออยล์ จ ำกดั 
(มหำชน) ร่วมกบักลุ่มบรษิทันทลนิ ซึง่จดัขึน้ 3 ครัง้ ภำยในปี พ.ศ. 2557 ซึง่กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนบรษิทัไดเ้ขำ้
ร่วมโครงกำรดงักล่ำวทุกครัง้ 

- โครงกำร “คอมพวิเตอรเ์พื่อน้อง” และโครงกำร “อ่ำนสรำ้งชำต”ิ ซึง่น ำทัง้คอมพวิเตอรม์อืสอง และหนงัสอืมอื
สองมอบใหแ้ก่มลูนิธกิระจกเงำ ในวนัที ่25 กรกฎำคม 2557 โดยบรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) ร่วมกบักลุ่มบรษิทั นทลนิ 
มอบทรพัยท์ีบ่รจิำคใหแ้ก่มลูนิธกิระจกเงำเป็นตวัแทนสง่มอบต่อใหเ้ดก็นกัเรยีน โรงเรยีน หรอืชุมชนทีข่ำดแคลน 

- โครงกำร “ปล่อยป ูปลกูป่ำ” ในวนัที ่23-24 สงิหำคม 2557 โดยบรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) ร่วมกบักลุ่ม
บรษิทันทลนิ บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) กองทหำรรกัษำพระองค์ และโรงเรยีนเตรยีมทหำร 1733 ซึง่ท ำกจิกรรมปลกูป่ำ
ในพื้นที่ดนิเสื่อมโทรม ณ ศูนย์กำรทหำรรำบ ค่ำยทหำรธนะรชัต์ อ ำเภอปรำณบุร ีจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ และปล่อยปู
ตัง้ครรภค์นืสูท่ะเล ณ หำดสวนสนประดพิทัธ ์อ ำเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

10.5   กำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรคอรร์ปัชัน่

(1) นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้มีตริบัทรำบ กำรมสีว่นร่วมในกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ และเหน็ชอบดว้ย

กบัต่อต้ำนกำรทุจรติดงักล่ำว ซึง่สอดคลอ้งกบั “นโยบำยแนวปฏบิตัิในกำรด ำเนินธุรกจิ (Business Code of Conduct)” ที่
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ได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 6/2555 เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิำยน 2555 โดยก ำหนดจรยิธรรมและ
จรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน อนัเกีย่วกบัแนวปฏบิตักิำรต่อตำ้นกำรทุจรติไว้ 

ต่อมำทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2557 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎำคม 2557 มมีตอินุมตัริ่ำงนโยบำยกำร
ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยยดึหลกัธรรมำภบิำล จรรยำบรรณ จรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ และมคีวำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และผู้มสี่วนไดเ้สยีของทุกฝ่ำยงำน ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้และต่อต้ำน
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยใหม้ผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 สงิหำคม 2557 

ส ำหรบัแนวทำงปฏบิตัิของคณะกรรมกำรและผู้บรหิำร ไดก้ ำหนดให้คณะกรรมกำรปฏบิตัิหน้ำทีด่้วยควำม
ซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ระมดัระวังรกัษำผลประโยชน์ของบรษิัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวม ดูแลให้บรษิัทมกีำรปฏบิตัิต่อพนักงำน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงเท่ำเทียมกนั โปร่งใส เป็นธรรม และไม่
ด ำเนินกำรใดๆที่อำจก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อบรษิัท และเปิดช่องทำงให้พนักงำนบรษิัท ผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิัทแจ้ง
เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนทัง้ทำงไปรษณีย ์อเีมล ์หรอืกล่องรบัขอ้เสนอแนะ/ขอ้รอ้งเรยีนภำยในบรษิทั 

ส่วนแนวทำงปฏิบตัิของผู้บริหำรต่อพนักงำน ซึ่งผู้บริหำรได้เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแจ้งเรื่องกำร
กระท ำทีผ่ดิกฎหมำยของบรษิทั โดยจดัใหม้ชีอ่งทำงกำรสือ่สำรพเิศษหรอืชอ่งทำงลบัเพื่อใหบ้คุคลภำยในบรษิทัสำมำรถแจง้
ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติภำยในบรษิทัไดอ้ย่ำงปลอดภยั  

ดงันัน้ นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นทำงแนวปฏบิตัใินกำรด ำเนินธุรกจิและต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม บรษิทัจงึไดแ้สดงเจตนำรมยแ์นวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 
เมื่อวนัที ่25 กนัยำยน 2557 และจะมแีผนเขำ้ร่วมตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่อย่ำงเป็นทำงกำรในอนำคต 

(2) การด าเนินการ 
บริษัทได้มีกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยงของธุรกจิและขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนที่จะก่อให้เกิด

โอกำสในกำรทุจรติขึน้ในรปูแบบต่ำงๆ และไดก้ ำหนดบทลงโทษในกรณีทีฝ่่ำฝืนนโยบำยและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั
อย่ำงชดัเจน  และได้สื่อสำรไปยงัผู้บรหิำรและพนักงำนทุกระดบัให้รบัทรำบถึงแนวปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ของ
บรษิทัตำมนโยบำนกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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11.  กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง

11.1   สรปุควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีของบรษิัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดย
พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชี ในกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม
ระบบงานทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ซึง่ไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ดงันัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2558 โดยมกีรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบ ทัง้ 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในโดยการซกัถามขอ้มลู
จากฝ่ายบรหิาร โดยสรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คอื 1) การ
ควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมนิความเสีย่ง 3) การควบคุมการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและ
สื่อสารขอ้มูล และ 5) ระบบการตดิตาม คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีม่ปีระสทิธผิลเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั และมกีารพฒันาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

11.2   ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระอย่าง
เพยีงพอในการแสดงความคดิเหน็ เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร และไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
และบทบาทหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
โดยรวมว่า บรษิทัฯมรีะบบการก ากบัดูแลกจิการและระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ การ
จดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงนิแสดงขอ้เทจ็จรงิในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัอย่างครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐาน
การบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้ง  มกีารบรหิารจดัการความ
เสีย่งอย่างเพยีงพอ  มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้ผกูพนัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั มี
การเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างถูกต้อง  รวมทัง้บรษิทัฯ มกีารพฒันาปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพทีด่ี
ขึน้และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี  2557 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพยีงพอในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั  โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏบิตังิานหลกัทีส่ าคญัของบรษิทัฯ การ
สอบทานการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ด้านก ากบัดูแลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คดัเลือก แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบรษิทั โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบิตัิงาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรูค้วามสามารถใน
วชิาชีพ รวมทัง้พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้วธิีการประเมินความเสีย่งและ ระบบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาส ตลอดจนก ากบัดแูลและตดิตามการ
ปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส    
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ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชัน่เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏบิตังิาน
ให้กบักรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัท เพื่อให้ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได ้และไดเ้ปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรบัขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะจากบุคคลภายนอกและพนักงาน รวมทัง้
บรษิัทฯได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ เมื่อเดอืนตุลาคม 
2557  ปัจจุบนับรษิัทฯอยู่ระหว่างด าเนินการประเมนิความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติและน านโยบายการต่อต้านกา ร
ทุจรติและแผนก ากบัการปฏบิตังิานไปปฏบิตั ิ

11.3   ข้อมูลหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2557 ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั เวล แพลนนิ่ง 
โซลูชัน่ จ ากดั เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัิหน้าที่ตรวจสอบภายในประจ าปี 2557 ตัง้แต่วนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2557 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรูค้วามสามารถใน
วชิาชีพ รวมทัง้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ของบรษิัท เวล แพลนนิ่ง โซลูชัน่ จ ากดัแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม
เพยีงพอกบัการปฏบิตังิานดา้นตรวจสอบภายใน (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3)  

11.4  กำรบริหำรควำมเส่ียง 

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

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

ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษทัมีรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซ่ึงสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั 
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

1. บรษิทั นทลนิ จ ำกดั
      (“นทลนิ”) 
     ประกอบธรุกจิขนสง่น ้ำมนั

ทำงเรอื  

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั โดย
ถือหุ้นร้อยละ 47.22 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแลว้  

- มกีรรมกำรร่วมกนั 3 ท่ำน ไดแ้ก่  
1) นำยสรุพล มเีสถยีร
2) นำยพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ
3) นำงสำวนีรชำ ปำนบุญหอ้ม

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริษั ท ข ำย น ้ ำ มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ

น ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่นทลนิ โดยก ำหนด
รำคำขำยตำมวธิตีน้ทุนบวกก ำไร (Cost 
Plus Pricing Method) 

16.31 18.67 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เน่ืองจำก
เป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำ
และเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำ
ทัว่ไป 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
- เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมนัเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระ
เงนิ (Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

1.53 2.41 

คำ่เช่ำและคำ่บรกิำร 
- บรษิทัเช่ำพืน้ทีข่องอำคำรนทลนิ ชัน้ 6 

อำคำรบ ีเน้ือทีร่วม 406.83 ตร.ม. เพื่อ
ใช้ เป็นส ำนั กงำนของบริษัท  อำยุ
สญัญำเช่ำ 3 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ิย. 
57 ถึงวนัที่ 30 พ.ค. 60 โดยจ่ำยค่ำ
เ ช่ ำ แ ล ะ ค่ ำ บ ริ ก ำ ร  เ ดื อ น ล ะ 
142,390.50 บำท  

1.71 2.19 - บรษิทัจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรใหก้บันทลนิ ใน
อตัรำเช่ำที่ตกลงกนัในสญัญำ ซึ่งอตัรำดงักล่ำว
เป็นอตัรำเดยีวกบัที่นทลนิคดิกบับรษิทัในกลุ่ม
นทลิน และบุคคลภำยนอกที่เช่ำพื้นที่  และ
สำมำรถเทียบเคียงได้กับอัตรำค่ำเช่ำพื้นที่
บรเิวณใกลเ้คยีงได ้

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล โดยมีอัตรำค่ำ
เช่ำและเงื่อนไขตำมที่ตกลงกัน ในอัตรำที่
เหมำะสม  
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั (ต่อ)  คำ่บรหิำรงำนสำรสนเทศ 
- บริษัทจ่ำยค่ำบริหำรงำนสำรสนเทศ 

ให้แก่นทลิน โดยมีอตัรำค่ำจ้ำงเดือน
ละ 21,421.35 บำท โดยมีอำยุสญัญำ
จำ้ง 1 ปี  สญัญำเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 พ.ย. 
54 ถึ ง วัน ที่  31 ต .ค . 55 เมื่ อ ค รบ
ก ำหนดอำยุสญัญำแล้ว ไม่มีกำรบอก
เลกิสญัญำโดยคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย ถอื
เป็ น ก ำรต่ อ อ ำยุ ส ัญ ญ ำจ้ ำ ง เป็ น
ระยะเวลำ 2 ปี ทนัที ซึ่งปัจจุบนัมกีำร
ต่ออำยุสญัญำตำมเงื่อนไข โดยมอีตัรำ
ค่ำจ้ำงในอัตรำเดิม มีปรบัรำคำเพิ่ม
เดือนละ 27,300 และเรียกเก็บค่ำ 
License เดอืนละ 11,550 บำท สญัญำ
เริม่ 1 ก.ค.57 ถงึ 31 ธ.ค.57 

0.26 0.47 - บรษิทัวำ่จำ้งใหน้ทลนิบรหิำรงำนสำรสนเทศให ้
เน่ืองจำกบริษัทได้ใช้ระบบ Ship Manager 
เป็นระบบปฏิบตัิงำนหลกั โดยระบบดงักล่ำว
ถูกพัฒนำขึ้นโดยกลุ่มนทลิน เพื่อใช้ส ำหรบั
บรษิทัทีท่ ำธรุกจิกีย่วกบักำรขนสง่ทำงเรอื    

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำคำ
ดงักล่ำวมคีวำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผล  
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั 
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั (ต่อ) คำ่บรหิำรงำนบุคคล 
- บรษิทัจ่ำยค่ำบรหิำรงำนบุคคล ให้แก่

นทลิน ตำมสัญญำเริ่มตัง้แต่ว ันที่  1 
ต.ค. 54 ถึงวนัที่ 30 ก.ย. 55 เมื่อครบ
ก ำหนดอำยุสญัญำแล้ว ไม่มีกำรบอก
เลกิสญัญำโดยคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย ถอื
เป็ น ก ำรต่ อ อ ำยุ ส ัญ ญ ำจ้ ำ ง เป็ น
ระยะเวลำ 2 ปีทนัทตีำมเงื่อนไข โดยมี
อตัรำค่ำจำ้งในอตัรำเดมิ ถึงเดอืนธ.ค. 
56 ปัจจุบันสญัญำใหม่ สญัญำเริ่ม 1 
ม.ค.57 ถึง 31 ธ.ค.57 มีอตัรำค่ำจ้ำง 
เดอืนละ 27,720 บำท 

0.27 0.33 - ก่อนหน้ำน้ี บรษิทัท ำสญัญำว่ำจำ้งบรหิำรงำน
บุคคลกับบริษัท นทลิน แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
ต่อมำมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ภำยในกลุ่มนทลิน บรษิัทจึงท ำสญัญำว่ำจ้ำง
บรหิำรงำนบุคคลกบันทลิน แทน ทัง้น้ี บรษิทั
ว่ำจ้ำงบริหำรงำนบุคคล เน่ืองจำกบริษัท
พิจำรณำต้นทุนกำรว่ำจ้ำงพนักงำนเพื่อดูแล
งำนบุคคลแล้วเหน็ว่ำ นทลนิมคีวำมเชี่ยวชำญ
ในงำนบรหิำรบุคคลมำกกว่ำและมอีตัรำคำ่จำ้ง
ที่ต ่ำกว่ำหำกบรษิทัว่ำจำ้งบุคลำกรเพื่อมำดูแล
งำนดำ้นน้ีเอง 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล โดยมีอัตรำ
คำ่จำ้งและเงื่อนไขกำรท ำรำยกำรทีเ่หมำะสม 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั (ต่อ)  - ค่ำควำมเสียหำยจำกกำรส่งน ้ ำมันผิด
ประเภทใหก้บัลูกคำ้ 
- รำยกำรดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำก 
บรษิทัฯ  ไดจ้ดัสง่น ้ำมนัผดิประเภทใหก้บั
บรษิทั นทลนิ จ ำกดั โดยสง่ผลกระทบท ำ
ให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ลูกค้ำ ซึ่งบรษิัท
จ ำต้องแสดงควำมรบัผดิชอบโดยกำรขอ
ชดใช้ค่ำควำมเสียหำยที่ เกิดขึ้นให้แก่   
บรษิทั  นทลนิ จ ำกดั  

- 0.23 กำรจ่ำยชดเชยค่ำควำมเสียหำยดงักล่ำว มีกำร
ตรวจสอบควำมเหมำะสมของรำคำ โดยค ำนวณ
จำกรำคำตน้ทุนน ้ำมนัทีลู่กคำ้ไดใ้ชจ้รงิ 
- คณ ะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม เห็นว่ ำ 
รำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไว ้
รวมถงึมกีำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำเพื่อไมใ่หเ้กดิขึน้ซ ้ำอกี  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 
-  บรษิัทจ่ำยค่ำเงนิประกนักำรเช่ำอำคำร 
ตำมสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร โดยเงิน
ประกันดงักล่ำว บริษัทจะได้รบัเงินคืน
โดยไม่มดีอกเบี้ยภำยใน 60 วนันับจำก
วนัที่ครบก ำหนดในสญัญำเช่ำ โดยผู้เช่ำ
ต้องไม่มีภำระ และ/หรือหน้ีสินใดค้ำง
ช ำระ รวมถงึค่ำเช่ำจำ่ยล่วงหน้ำ 1 เดอืน
และคำ่บรกิำรอื่นๆ 

0.08 
 

0.08 
 

- รำยกำรดงักล่ำวเป็นเงนิประกนักำรเช่ำอำคำร
ที่เกิดขึ้นตำมสญัญำเช่ำ ในกรณีที่บรษิทัไม่มี
ภำระ และ/หรือ หน้ีสินใดค้ำงช ำระ บริษทัจะ
ได้ร ับเงินประกันกำรเช่ำคืน เมื่อหมดอำยุ
สญัญำเช่ำแลว้  

- คณ ะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม เห็นว่ำ 
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั 
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั (ต่อ) คำ่บรหิำรคำ้งจำ่ย 
-  ค่ำบริหำรค้ำงจ่ำย ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ
บ ริห ำ ร ง ำ น ส ำ ร ส น เท ศ  แ ล ะ ค่ ำ
บรหิำรงำนบุคคล ที่บรษิทัต้องจ่ำยใหก้บั
นทลนิ 

0.06 0.48 - ค่ ำ บ ริ ห ำ ร ค้ ำ ง จ่ ำ ย เกิ ด ขึ้ น เ น่ื อ ง จ ำ ก
ก ำหนดเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำไม่ตรงกบั
วันสิ้นงวดบัญชี  โดยบริษัทต้องช ำระเงิน
ภำยในวนัที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตำม
เงื่อนไขทีร่ะบุในสญัญำทีต่กลงกนั  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ ค่ำชดเชยควำมเสียหำย
น ้ำมนัผดิประเภท 
- รำยกำรดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำก 
บรษิทัฯ  ไดจ้ดัส่งน ้ำมนัผดิประเภทใหก้บั
บรษิทั นทลนิ จ ำกดั โดยส่งผลกระทบท ำ
ให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ลูกค้ำ ซึ่งบรษิัท
จ ำต้องแสดงควำมรบัผดิชอบโดยกำรขอ
ชดใช้ค่ำควำมเสียหำยที่ เกิดขึ้นให้แก่   
บรษิทั  นทลนิ จ ำกดั 

0.23 กำรจ่ำยชดเชยค่ำควำมเสยีหำยดงักล่ำว มีกำร
ตรวจสอบควำมเหมำะสมของรำคำ โดยค ำนวณ
จำกรำคำตน้ทุนน ้ำมนัทีลู่กคำ้ไดใ้ชจ้รงิ 

- คณ ะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม เห็นว่ ำ 
รำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไว ้
รวมถงึมกีำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำเพื่อไมใ่หเ้กดิขึน้ซ ้ำอกี 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

2. บรษิทั คณุนท ีจ ำกดั 
       (“คณุนท”ี) 

ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนั
ทำงเรอื 

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นท
ลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 
47.22 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแล้ว และถือหุ้นในคุณนท ี
รอ้ยละ 25.31 ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแลว้ 

- บริษัทถือหุ้นในคุณนที ร้อยละ 
3.33 ของทุนที่ ออกและเรียก
ช ำระแลว้ 

- มกีรรมกำรรว่มกนั คอื 
นำยสรุพล มเีสถยีร 

เงนิลงทุนระยะยำว 
- บรษิทัเข้ำลงทุนในหุ้นของคุณนทีรวม

ทัง้สิ้น 133,335 หุ้น หรอืคิดเป็นร้อย
ละ 3.33 ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระ
แลว้ของคณุนท ี  

17.53 17.53 - คณ ะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม เห็นว่ำ 
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ้นตัง้แต่ปี 2547 และ 
2548 โดยบริษัทเข้ำลงทุนในหุ้นของคุณนท ี
ซึ่ง ณ 31 ธันวำคม 2554 หุ้นของคุณนทีมี
มูลค่ำตำมบัญชี เท่ำกับ 254.71 บำทต่อหุ้น 
ซึง่สูงกวำ่รำคำตน้ทุนของบรษิทั อย่ำงไรกต็ำม 
หำกในอนำคตบรษิทัจะเขำ้ลงทุนในหลกัทรพัย ์
จะต้องได้รบัอนุมัติจำกคณะกรรมกำร ก่อน
กำรเข้ำท ำรำยกำร และจะต้องปฎิบัติตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำน กลต. และตลำด
หลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

รำยไดเ้งนิปันผล 
-   บรษิทัได้รบัเงนิปันผลจำกเงนิลงทุนใน

คณุนท ี

0.67 0.67 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดังก ล่ ำ วมี ค ว ำม สม เห ตุ ส ม ผ ล  ซึ่ ง เป็ น
ผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จำกกำรลงทุน 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

3. บริษัท เอ็น.ที.แอล.มำรีน 
จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนั
ทำงเรอื  

- มผีูถ้อืหุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นทลนิ 
ซึ่ งถื อหุ้ น ในบ ริษัท  ร้อ ยล ะ 
47.22 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท 
เอน็.ท.ีแอล.มำรนี จ ำกดั รอ้ยละ 
99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแลว้ 

-   มกีรรมกำรรว่มกนั คอื  
นำยสรุพล มเีสถยีร  

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริษั ท ข ำย น ้ ำ มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ

น ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่บรษิทั เอน็.ที.แอล. 
มำรนี จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำยตำม
วธิตี้นทุนบวกก ำไร (Cost Plus Pricing 
Method) 

213.66 226.29 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

 - รำยไดจ้ำกกำรชดเชยคำ่เสยีหำยน ้ำมนัมี
สิง่เจอืปน 
 - ตำมทีบ่รษิทัฯจดัใหม้กีำรตรวจสอบ
น ้ำมนัทีว่ำ่จำ้งใหก้บับรษิทั เอน็.ท.ีแอล.มำ
รนี จ ำกดัเป็นผูข้นสง่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ  
ปรำกฎวำ่พบสิง่เจอืปนในน ้ำมนั ท ำให้
น ้ำมนัมสีเีหลอืง ท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อ
บรษิทั  ดงันัน้บรษิทั ฯ จงึด ำเนินกำรเรยีก
เกบ็คำ่ควำมเสยีหำยไปยงับรษิทั เอน็.ท.ี
แอล.มำรนี จ ำกดั 

- 0.39 -รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยได้ที่เกิดจำกเรยีกเก็บ
ค่ำชดเชยควำมเสยีหำยจำก บรษิทั เอ็น.ที.แอล.
มำรนี จ ำกดั  
-คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเห็นว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และเป็นเงื่อนไข
ทำงกำรคำ้โดยทัว่ไปของบรษิทั 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

บริษัท  เอ็น .ที .แอล .ม ำรีน 
จ ำกดั(ต่อ) 

 - รำยไดจ้ำกกำรชดเชยคำ่เสยีหำยจำก
น ้ำมนัสญูหำยจำกกำรขนสง่ 

- ตำมทีบ่รษิทั ฯ ไดว้ำ่จำ้งใหบ้รษิทั เอน็.
ท.ีแอล.มำรนี จ ำกดั ขนสง่น ้ำมนั
เชือ้เพลงิ และ ปรำกฎว่ำไดเ้กดิเหตุ
น ้ำมนัสญูหำย จงึสง่ผลใหเ้กดิควำม
เสยีหำยใหก้บับรษิทั  ดงันัน้จงึแจง้ให้
บรษิทั เอน็.ท.ีแอล.มำรนี จ ำกดั  
รบัผดิชอบต่อคำ่ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ 

- 10.5 -  คณ ะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และ
เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำ ซึ่งเป็นไปตำมสญัญำ
ว่ ำจ้ ำงขนส่ งน ้ ำมัน  และฝ่ ำยบ ริห ำรได้มี
มำตรกำรป้องกันและลดควำมเสี่ยงโดยกำร
จดัท ำประกนัภยัสนิค้ำให้ครอบคลุมควำมเสี่ยง
ในทุกประเภท  

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
- เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมนัเชื้อเพลิงและ

น ้ ำมนัหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระ
เงนิ (Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

40.76 31.28 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีส่มเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป  
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั 
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

บริษัท  เอ็น .ที .แอล .ม ำรีน 
จ ำกดั(ต่อ) 

- ลูกหน้ีจำกกำรชดเชยค่ำควำมเสียหำย
น ้ำมนัมสีิง่เจอืปน 
- ตำมที่บรษิทัฯจดัใหม้กีำรตรวจสอบน ้ำมนั
ที่ว่ำจ้ำงให้กับบริษัท เอ็น.ที.แอล.มำรีน 
จ ำกดัเป็นผู้ขนส่งน ้ ำมนัเชื้อเพลิง  ปรำกฎ
ว่ำพบสิ่งเจือปนในน ้ ำมนั ท ำให้น ้ ำมนัมีสี
เหลือง ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท 
ดงันัน้บรษิทั ฯ จงึด ำเนินกำรเรียกเก็บค่ำ
ควำมเสยีหำยไปยงับรษิทั เอ็น.ที.แอล.มำ
รนี จ ำกดั 

- 0.39 - รำยกำรดังกล่ำวเป็นเกิดจำกกำรเรียกเก็บ
ค่ำชดเชยควำมเสยีหำยจำก บรษิทั เอ็น.ที.แอล.
มำรนี จ ำกดั  
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และเป็นเงื่อนไข
ทำงกำรคำ้โดยทัว่ไปของบรษิทั 

- ลูกหน้ีกำรคำ้จำกกำรชดใชค้วำมเสยีหำย
น ้ำมนัสญูหำย 
- ตำมทีบ่รษิทั ฯ ไดว้ำ่จำ้งใหบ้รษิทั เอน็.ท.ี
แอล.มำรนี จ ำกดั ขนสง่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
และ ปรำกฎว่ำไดเ้กดิเหตุน ้ำมนัสูญหำย จงึ
สง่ผลใหเ้กดิควำมเสยีหำยใหก้บับรษิทั  
ดงันัน้จงึแจง้ใหบ้รษิทั เอน็.ท.ีแอล.มำรนี 
จ ำกดั  รบัผดิชอบต่อคำ่ควำมเสยีหำยที่
เกดิขึน้  

- 4.08 - กำรเรียกชดเชยค่ำเสียหำยดังกล่ำวเป็นกำร
เรยีกเก็บตำมธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทโดย
ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขและข้อตกลงทำงกำรค้ำของ
บรษิทัฯ 
 -คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็น
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้โดยทัว่ไป  
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

บริษัท  เอ็น .ที .แอล .ม ำรีน 
จ ำกดั 
(ต่อ) 

 คำ่ขนสง่ 
- บรษิทัว่ำจ้ำงบริษทั เอ็น.ที.แอล. มำรีน 
จ ำกดั ขนส่งน ้ ำมนัเบนซินเพื่อจ ำหน่ำย
ในต่ำงประเทศ   

14.61 15.25 - บรษิัทจ่ำยค่ำขนส่งน ้ ำมนัในอตัรำที่ใกล้เคียง
กบัอตัรำในตลำด 

  เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
-  เกดิขึน้จำกกำรวำ่จำ้งบรษิทั เอน็.ท.ีแอล. 
มำรีน จ ำกัด ขนส่งน ้ ำมันเบนซินเพื่อ
จ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ 

1.58 1.74 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล มอีตัรำค่ำขนส่ง
ในรำคำตลำด และมเีงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 

4. บรษิทั ถำวรมำรนี  จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนั
ทำงเรอื 

 

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นท
ลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 
47.22 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท 
ถำวรมำรนีจ ำกดั ร้อยละ 99.99 
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
-  บริษัทขำยสินค้ำน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมนัหล่อลื่นให้แก่บริษัท ถำวรมำรีน 
จ ำกัด โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธี
ต้นทุ นบวกก ำไร (Cost Plus Pricing 
Method) 

20.24 15.63 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
-  เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระ
เงนิ (Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

1.63 1.39 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เน่ืองจำก
เป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิดรำคำและ
เงื่อนไขกำรคำ้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

5. บริษัท  ไทยมำรีน  แทง
เกอร ์จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนั
ทำงเรอื 

 

- มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นท
ลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 
47.22ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท 
ไทยมำรนี แทงเกอร ์จ ำกดั รอ้ย
ละ 65.38 ของทุ นที่ ออกและ
เรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริษั ท ข ำย น ้ ำ มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ

น ้ ำมนัหล่อลื่นให้แก่บริษัท ไทยมำรีน 
แทงเกอร์ จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำย
ตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร (Cost Plus 
Pricing Method) 

23.69 3.25 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 
 

6. บรษิทั นทลนิออฟชอร ์
จ ำกดั  
ประกอบธุรกจิบรหิำร
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและ
ผลติภณัฑอ์ื่นส ำหรบั
กจิกำรขุดเจำะและส ำรวจ
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมและ
กจิกำรอื่น 

- มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คอื นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
และถือหุ้ น ในบ ริษัท  นทลิน 
ออฟชอร์ จ ำกัด ร้อยละ 99.99
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

- มกีรรมกำรรว่มกนั คอื 
   นำยสรุพล มเีสถยีร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริษั ท ข ำยน ้ ำ มัน เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ

น ้ ำมันหล่อลื่ น ให้แก่บริษัท  นทลิน 
ออฟชอร ์จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำย
ตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร (Cost Plus 
Pricing Method) 

0.21 2.35 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เน่ืองจำก
เป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิดรำคำและ
เงื่อนไขกำรคำ้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

บรษิทั นทลนิออฟชอร ์จ ำกดั 
(ต่อ) 

 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
- บริษัทรบัจ้ำงจดัหำอำหำร ท ำควำม

สะอำด และซักรีด  ให้แก่พนักงำน
ประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ ำมนั บนเรอืพัก
อำศัย  (Catering and Service) โดย
คิดอัตรำค่ำบริกำรต่อคนต่อวนั ตำม
อตัรำทีต่กลงกนั 

96.20 108.80 - กำรให้บรกิำรในธุรกิจ Catering and Service 
เป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไขกำรคำ้ทีต่กลงกนั 

- คณ ะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม เห็นว่ำ 
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
โดยคดิอตัรำค่ำบรกิำรต่อคนต่อวนั ตำมอตัรำ
ที่ตกลงกนัในสญัญำ ซึ่งเมื่อหกัต้นทุนจำกกำร
ใหบ้รกิำรแล้ว บรษิทัยงัมกี ำไรจำกกำรด ำเนิน
ธรุกจิดงักล่ำวในอตัรำทีส่มเหตุสมผล  

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
- ลูกหน้ีกำรคำ้จำกกำรขำยน ้ำมนัเชื้อเพลิง
และน ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำร
ช ำระเงนิ (Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

-   ลูกหน้ีกำรค้ำจำกกำรธุรกิจ Catering 
and Service โดยมเีงื่อนไขกำรช ำระเงนิ
(Credit term) เท่ ำกับ  60 วันนั บ จำก
วนัทีใ่นใบแจง้หน้ี 

34.71 28.22 - คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล โดยมี
อตัรำค่ำบรกิำรและเงื่อนไขเป็นไปตำมสญัญำ
ทีต่กลงกนั 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

7. บริษัท  นทลิน แมนเนจ
เมนท ์จ ำกดั 
ประกอบธุ รกิ จตัวแทน
จดักำรบรหิำรเรอื 

- มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คอื นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว 
และถอืหุน้ในบรษิทั นทลนิ แมน
เนจเมนท์ จ ำกัด ร้อยละ 99.99 
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริษั ท ข ำ ย น ้ ำ มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ
น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่บรษิทั นทลิน แมน
เนจเมนท์ จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำย
ตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร (Cost Plus 
Pricing Method) 

0.19 - - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 
 

คำ่เช่ำ 
- บรษิัทจ่ำยค่ำเช่ำโกดงัให้แก่บรษิัท นท
ลิน แมนเนจเมนท์ จ ำกัด พื้นที่  3.75 
ตำรำงเมตร ในอตัรำเดือนละ 750 บำท 
โดยสัญญำเริ่มตัง้แต่ว ันที่ 1 ธันวำคม 
2555 ถงึวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2558   

- ณ วนัที่ 1 มิถุนำยน 2556 บริษัทได้มี
กำรเช่ำพื้นที่โกดังเพิ่มเติมจำก 3.75 
ตำรำงเมตร เป็น 16.70 ตำรำงเมตร 
โดยมีค่ำเช่ำพื้นที่รวมในอัตรำ 3,340 
บำท ต่อเดอืน 

0.02 0.04 - บรษิทัเช่ำพื้นทีโ่กดงั โฉนดเลขที ่22197 เลขทีด่นิ 
641 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร จำกบรษิัท นทลนิ แมนเนจเมนท ์
จ ำกดัเพื่อใชเ้ป็นสถำนทีเ่กบ็เอกสำรและทรพัย์สนิ
ของบรษิทั  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำแล้ว ควำมเห็น
ว่ ำ  รำยกำรดังกล่ ำว เป็ น รำยกำรที่ มีค วำม
จ ำเป็นต้องท ำ เนื่องจำกบรษิทัตอ้งกำรพืน้ทีใ่นกำร
จดัเก็บเอกสำรพื้นทีไ่ม่มำก โดยผู้ใหเ้ช่ำพื้นที่รำย
อื่นจะมีกำรก ำหนดพื้นที่เช่ำข ัน้ต ่ ำ ซึ่งเกินกว่ำ
ค ว ำม ต้ อ งก ำร ข อ งบ ริษั ท  อ ย่ ำ ง ไ รก็ ต ำม 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้ข้อสงัเกตว่ำ พื้นที่
เช่ำควรจะเป็นพื้นทีปิ่ดมดิชดิ เพื่อควำมปลอดภยั
และกำรเกบ็รกัษำควำมลบัของเอกสำรของบรษิัท 
จึงขอให้บริษัทด ำเนินกำรตรวจสอบและเจรจำ
ขอให้ผู้ให้เช่ำปรับพื้นที่ตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเสนอ     
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

8. บ ริษั ท  ว ำ ริช  ฟิ ต เน ส 
จ ำกดั  

- มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คอื นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว 
และถือหุ้นในบริษัท วำริช ฟิต
เนส จ ำกัด ร้อยละ 99.97 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

คำ่บรกิำรสถำนทีอ่อกก ำลงักำย 
- บรษิทัจ่ำยค่ำใช้บรกิำรสถำนที่ออกก ำลงั
กำยให้แก่บริษัท วำริช ฟิตเนส จ ำกัด 
ตำมจ ำนวนพนักงำนของบริษัท ณ วนั
เริ่มสญัญำ ในอัตรำค่ำบริกำรเดือนละ 
1,085 บำทต่ อคนต่ อ เดือน  และท ำ
สญัญำกำรใช้บรกิำรใหมทุ่ก 6 เดอืน เริม่
ตัง้แต่ว ันที่  1 ม.ค. 2556 ถึงวันที่  30 
ม.ิย. 2556 เดอืนละ 19,530 บำท, วนัที ่
1 ก.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2556 เดือนละ 
21,700 บำท ,วนัที่ 1 ม.ค. 2557 ถึง 30 
ม.ิย. 2557 เดือนละ 21,700 บำท และ 1 
ก.ค. 2557 ถึง 31 ธ.ค. 2557 เดือนละ 
23,870 บำท 

0.25 0.20 - บรษิทัมนีโยบำยส่งเสรมิใหพ้นักงำนออกก ำลงั
กำยเพื่อให้พนักงำนมสีุขภำพแขง็แรง บรษิทั
จงึไดท้ ำสญัญำใช้บรกิำรสถำนที่ออกก ำลงักำย 
ซึ่งถือเป็นสวัสดิกำรที่ ให้แก่พนักงำน  ทัง้น้ี 
บรษิทัได้เปรยีบเทียบรำคำที่บรษิทั วำรชิ ฟิต
เนส จ ำกดั เรยีกเก็บกบัรำคำของสถำนที่ออก
ก ำลงักำยบริเวณใกล้เคียงแล้วพบว่ำ รำคำที่
บริษัท วำริช  ฟิตเนส จ ำกัด เรียกเก็บเป็น
อตัรำที่ใกลเ้คยีงกบัรำคำทีส่ถำนออกก ำลงักำย
อื่นที่ตัง้อยู่ในบรเิวณใกล้เคยีง ซึ่งสถำนที่ออก
ก ำลังกำยของบริษัท วำริช ฟิตเนส จ ำกัด มี
ควำมได้เปรยีบเทยีบในเรื่องของควำมสะดวก
ในกำรเขำ้ใชบ้รกิำรมำกกว่ำ   

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงำนของ
บริษัท โดยมีรำคำค่ำบริกำรที่ ใกล้เคียงกับ
สถำนออกก ำลงักำยอื่นๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีง    
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 

มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

9. บ ริษั ท  ซี เค ม  ท ร ำ น
สปอรต์ จ ำกดั 

มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คอื นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว 
และถอืหุน้ในบรษิทั ซเีคม ทรำน
สปอร์ต  จ ำกัด  ร้อยละ 99.99 
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
บ ริ ษั ท ข ำ ย น ้ ำ มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ
น ้ ำมนัหล่อลื่นให้แก่ บริษัท ซีเคม ทรำน
สปอรต์ จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวธิี
ต้ น ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร  (Cost Plus Pricing 
Method) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

6.32 

 

 

 

0.16 

1.13 

 

 

 

- 

 

- กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เน่ืองจำก
เป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิดรำคำและ
เงื่อนไขกำรคำ้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 
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มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

10. บริษัท  โกลเด้นชิพ  ซัพ
พลำย จ ำกดั 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกนัและกรรมกำร
รว่มกนั โดยมคีณุสุรพล มเีสถยีร 
ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลง
นำมของบรษิทั เป็นกรรมกำรผูม้ี
อ ำนำจลงนำมและมสีดัส่วนกำร
ถอืหุน้ใน บรษิทั โกลเดน้ชพิ ซพั
พลำย จ ำกดั ทีร่อ้ยละ 10.0 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

คำ่ใชจ้่ำยผูค้วบคุมและตรวจสอบกำรขนส่ง
น ้ำมนั (Inspector & Auditor) 
บรษิัทมีค่ำใช้จ่ำยผู้ควบคุมและตรวจสอบ
กำรขนส่งน ้ำมนั (Inspector & Auditor) กบั
บริษัท โกลเด้นชิพ ซัพพลำย จ ำกัด ที่
ให้บรกิำรตรวจสอบตลอดตัง้แต่ต้นทำงถึง
ปลำยทำงโดยคดิคำ่บรกิำรแบบเหมำจำ่ย 
 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
เกิ ด ขึ้ น จ ำกค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย ผู้ ค วบ คุ ม แล ะ
ตรวจสอบกำรขนส่งน ้ ำมัน (Inspector & 
Auditor) 

0.40 
 
 
 
 
 
 
 

0.15 

 

1.09  
 
 
 
 
 
 
 

0.29 

- เป็นบรษิทัซึง่ใหบ้รกิำรผูค้วบคุมและตรวจสอบ
กำรขนส่งน ้ ำมนัแบบครบวงจร (Inspector & 
Auditor) เพียงรำยเดียวในประเทศไทย ที่
ให้บริกำรตรวจสอบตลอดตัง้แต่ต้นทำงถึง
ปลำยทำงโดยคดิค่ำบรกิำรแบบเหมำจ่ำย ซึ่ง
เมื่อเปรยีบเทียบกบัผู้ให้บรกิำรรำยอื่นๆ ที่จะ
ท ำกำรตรวจสอบ ณ จดุรบัน ้ำมนัปลำยทำง ซึ่ง
จะคิดค่ ำบริกำรเป็นค่ำตรวจสอบและค่ ำ
ล่วงเวลำเป็นรำยชัว่โมง ซึ่งจะมีต้นทุนกำร
ให้บรกิำรท่สูงกว่ำหำกต้องกำรให้ผู้ให้บรกิำร
รำยอื่นๆ ท ำกำรให้บริกำรตรวจสอบตลอด
ตัง้แต่ตน้ทำงถงึปลำยทำง 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เน่ืองจำก
เป็นบรกิำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของบริษัทได้ อีกทั ้งยังมีต้นทุนที่ต ่ ำ กว่ำ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่น  หำกต้องกำรจะให้
ด ำเนินกำรให้บริกำรตำมควำมต้องกำรของ
บริษัท (ให้บริกำรตรวจสอบตลอดตัง้แต่ต้น
ทำงถงึปลำยทำง) 
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มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

11. บรษิทั บทด จ ำกดั มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คอื นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว 
และถือหุน้ในบรษิทั บทด จ ำกดั 
ทั ้งทำงตรงและทำงอ้อมรวม 
รอ้ยละ 18.24 ของทุนที่ออกและ
เรียกช ำระแล้ว และมีคุณสุรพล 
มีเสถียร ซึ่งเป็นกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจลงนำมของบริษัทเป็น
กรรมกำร 1 ใน 9 ท่ำนใน บรษิทั 
บทด จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
บ ริ ษั ท ข ำ ย น ้ ำ มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ
น ้ ำมันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท บทด จ ำกัด 
โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวก
ก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

6.95 

 

 

 

1.22 

5.68 

 

 

 

0.04 

- กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เน่ืองจำก
เป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิดรำคำและ
เงื่อนไขกำรคำ้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 

12. บริษัท  เอ็น.เอ .ที .มำร์ท 
จ ำกดั 

มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คอื นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว 
และถือหุ้นในบริษัท เอ็น.เอ.ที.
มำร์ท ร้อยละ 99.98 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแลว้ 

-คำ่สวสัดกิำรอำหำรกลำงวนัพนักงำน 
เกดิจำกค่ำสวสัดกิำรอำหำรกลำงวนัส ำหรบั
พนักงำนของบริษัท ในอัตรำคนละ 30 
บำทต่อวนั 
สญัญำเริม่ 1 ม.ค.57 ถงึ 30 ม.ิย.57 เดอืน
ละ 15,536 บำท 
 
 
 
- คำ่บรกิำรสถำนทีอ่อกก ำลงักำย 
บริษัทจ่ำยค่ำใช้บริกำรสถำนที่ออกก ำลัง
กำยใหแ้ก่บรษิทั เอน็.เอ.ท.ีมำรท์ จ ำกดั 
สัญญ ำเริ่ม  1  ก .ค .57 ถึ ง  31 ธ .ค .57 
คำ่บรกิำรเดอืนละ 23,870 

0.15 

 

 

 

 

 

- 

 

0.18 

 

 

 

 

 

0.11 

- บริษัทจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ เป็น
สวสัดกิำรพนักงำนโดยจ่ำยตำมอตัรำปกติตำม
รำคำในตลำด 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวสมเหตุสมผลเน่ืองจำกไม่มรีำ้นอำหำร
ตัง้อยู่ในละแวกเดียวกบัส ำนักงำนของบรษิัท 
ซึ่งจะท ำให้ท ำให้พนักงำนไม่ต้องเดนิทำงไกล
เพื่อรบัประทำนอำหำรกลำงวนั โดยมีรำคำที่
สมเหตุสมผล  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่รำยกำร
ดงักล่ำวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงำนของ
บริษัท โดยมีรำคำค่ำบริกำรที่ ใกล้เคียงกับ
สถำนออกก ำลงักำยอื่นๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีง       
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มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

13. บริษัท  ท็ อป  นอติคอล 
สตำร ์จ ำกดั  
ประกอบธุรกิจรับบริกำร
กำรขนสง่น ้ำมนัทำงทะเล  

 

- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื นทลนิ ซึง่
ถอืหุน้ในบรษิทั  รอ้ยละ 47.22 
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแล้ว 
และถอืหุน้ในบรษิทั ทอ็ป นอติ
คอล สตำร ์จ ำกดั รอ้ยละ 34.99 
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแล้ว 

- มกีรรมกำรร่วมกนั ไดแ้ก่ 
นำยพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ    

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริษั ท ข ำย น ้ ำ มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ

น ้ ำมันหล่อลื่นให้แก่ ท็อป นอติคอล 
สตำร์ โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธี
ต้นทุนบวกก ำไร (Cost Plus Pricing 
Method) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
- เกดิขึ้นจำกกำรขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและ

น ้ำมนัหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระ
เงนิ (Credit term) เท่ำกบั 30 วนั  

13.98 

 

 

 

9.03 

199.57 

 

 

 

97.78 

- กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

 
 
- กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

 
14. บริษัท  กำญ จนำมำรีน 

จ ำกดั  
ประกอบธุรกิจรับขนส่ง
น ้ำมนัทำงเรอื  

 

- มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คือ นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว 
และถอืหุ้นในบรษิทั กำญจนำมำ
รนี จ ำกดั รอ้ยละ 99.99 ของทุน
ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
บ ริ ษั ท ข ำ ย น ้ ำ มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ
น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่ บรษิทั กำญจนำมำรนี 
จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตี้นทุน
บวกก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
เกดิขึน้จำกกำรขำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและ
น ้ำมนัหล่อลื่น โดยมเีงื่อนไขกำรช ำระ
เงนิ (Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

 

6.70 
 
 
 
 
 

3.83 

6.83 
 
 
 
 
 

2.06 

- กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

 
 
- กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 
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มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

บริษัท กำญจนำมำรีน จ ำกัด 
(ต่อ) 
 

 คำ่ขนสง่ 
-บรษิทัว่ำจำ้งบรษิทั กำญจนำมำรนี จ ำกดั 
ขนส่งน ้ ำมัน Mogas 95 เพื่อจ ำหน่ำยใน
ต่ำงประเทศ 

3.36 2.3 -บรษิทัจ่ำยค่ำขนส่งน ้ ำมนัในอตัรำที่ใกล้เคยีง
กบัอตัรำในตลำด 
-คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล มอีตัรำ
ค่ำขนส่งในรำคำตลำด และมีเงื่อนไขกำรค้ำ
ทัว่ไป 

15. บริษัท  สปีด โปรดักชัน่ 
จ ำกดั  
ประกอบธุรกิจให้บริกำร
ด้ ำ น ง ำ น บั น เทิ ง ทุ ก
ประเภท 

- มผีู้ถอืหุน้ร่วมกนั คอื นำงวไิลศร ี
ปำนบุญหอ้ม และนำงสำวปำลรีฐั 
ปำนบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท 
สปีด โปรดกัชัน่ จ ำกดั รวมร้อย
ละ 60 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแลว้ 

ต้นทุนงำนบรกิำรว่ำจ้ำงออกแบบ,ผลิตสื่อ
โฆษณำประชำสมัพนัธ ์
 
 

- 0.21 - เป็นค่ำบริกำรในกำรจดัท ำจ้ำงออกแบบและ
ผ ลิต สื่ อ โฆ ษณ ำป ระช ำสัม พัน ธ์  มี ก ำ ร
เปรียบเทียบรำคำกับรำยอื่น  ซึ่ งมีต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยที่ต ่ ำกว่ำ และมีส ำนักงำนอยู่พื้นที่
ใกลเ้คยีง และสะดวกในกำรตดิต่อ 

16. บริษัท จดัหำงำนบีเอสซ ี
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจ ตัวแทน
จดัหำบุคลกรบนเรือ และ
ขำยตัว๋เครื่องบนิ 

- มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คือ นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว 
และถือหุ้นในบรษิทั จดัหำงำนบี
เอสซ ีแมเนจเมน้ท์ จ ำกดั รอ้ยละ 
49.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแลว้ 

ต้ น ทุ น ค่ ำ ตั ๋ว เ ค รื่ อ ง บิ น เดิ น ท ำ ง
ภำยในประเทศ 
 
เจำ้หน้ีอื่นคำ้งจำ่ย 
เกดิขึน้จำกค่ำใช้จำ่ยในกำรว่ำจำ้งออกแบบ
,ผลติสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ ์

0.01 

 

- 

0.18 

 

0.01 

- เมื่อเปรยีบเทียบรำคำกบัตวัแทนจ ำหน่ำยรำย
อื่นอยู่ในอตัรำเดยีวกนั แต่บรษิทัจดัหำงำนบี
เอสซี แมเนจเม้นท์ จ ำกดั มกีำรให้เครดติกบั
บรษิทั 7 วนั ซึง่รำยอื่นตอ้งจำ่ยเงนิสด 
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มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

17. บรษิทั ยูไนเต็ด ออฟชอร ์
เอวเิอชัน่ จ ำกดั 

- มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและกรรมกำร
ร่วมกนั โดยมคีุณนีรชำ ปำนบุญ
หอ้ม ซึ่งเป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจ
ลงนำมของบรษิทั เป็นกรรมกำร
ผูม้อี ำนำจลงนำมและ บรษิทั นท
ลนิ มสีดัสว่นกำรถอืหุน้ใน บรษิทั 
ยูไน เต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชัน่ 
จ ำกดั ที่ร้อยละ 99.99 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
บ ริ ษั ท ข ำ ย น ้ ำ มั น เชื้ อ เพ ลิ ง แ ล ะ
น ้ ำมันหล่อลื่ น  ประเภท Jet A1 ให้แ ก่ 
บรษิทั ยูไนเต็ด ออฟชอร ์เอวเิอชัน่ จ ำกดั 
โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวก
ก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 

- 4.49 - กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำรตำม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรคำ้เช่นเดยีวกนักบักำรขำยสนิคำ้
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็วำ่
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล มอีตัรำ
คำ่ขนสง่ในรำคำตลำด และมเีงื่อนไขกำรคำ้
ทัว่ไป 

18. Sea Oil Energy Limited 
(บรษิทัยอ่ย) 

- บริษัทถือหุ้นในบริษัท Sea Oil 
Energy Limited อัตรำส่วนร้อย
ละ 100 โดยมคีุณนีรชำ ปำนบุญ
หอ้ม ซึ่งเป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจ
ลงนำมของบรษิทัยอ่ย  

-รำยไดด้อกเบีย้จำกเงนิใหกู้ย้มื 
เป็นรำยได้ที่เกิดจำก บริษัทได้ตกลงท ำ
สญัญำกำรกู้ยมืเงนิระหว่ำงกนั ในวนัที่ 24 
พฤศจิกำยน 2557 โดยมีจ ำนวนเงิน
ทัง้หมด  131.25 ล้ำนบำท (4 ล้ำนเหรยีญ
สหรัฐ) เพื่ อ วำงเป็น เงินมัดจ ำส ำหรับ
โครงกำรลงทุนใน POES โดยเงินกู้ยืม
ดงักล่ำวไม่ก ำหนดเวลำช ำระคืนและไม่มี
หลกัทรพัย์ค ้ำประกนัโดยมดีอกเบี้ยรอ้ยละ 
6.80 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่ไม่ต ่ ำ
กว่ำอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรพำณิชย ์
ก ำหนด 

- 0.93 - คณะกรรมบริษัท มีมติอนุมัติให้จดัตัง้บริษัท
ย่อย วตัถุประสงค์เพื่อกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อ
หุน้ในบรษิทั  แพน โอเรยีน เอนเนอยี ่(สยำม) 
ลมิิตเต็ด เพื่อลงทุนเป็นธุรกิจส ำรวจและ ผลิต
ปิโตรเลยีม 
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มลูค่ารายการระหว่างกนั  
(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ

ระหว่างกนั  ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2556 

ส้ินสดุ 31 
ธนัวาคม 2557 

Sea Oil Energy Limited (ต่อ)  -ลูกหน้ีเงนิกูย้มื  
เกดิขึ้นจำกกำรใหกู้้ยมืเงนิ จ ำนวน 131.25 
ล้ำนบำท โดยมอีตัรำดอกเบี้ยเท่ำกบั 6.80 
ต่อปี 

- 131.25 - คณ ะกรรมกำรตรวจสอบมีควำม เห็นว่ ำ 
รำยกำรดังกล่ำว  มีควำมสมเหตุสมผล ของ
กำรเขำ้ท ำรำยกำร มกีำรเรยีกเกบ็ดอกเบี้ยจำก
เงินให้ กู้ยืม ในอัตรำดอกเบี้ ย  ไม่ต ่ ำกว่ำที่
ธนำคำรพำณิชยก์ ำหนด 
 

-ลูกหน้ีอื่น ดอกเบี้ยคำ้งรบั และเงนิทดลอง
จำ่ย 
เกิดขึ้นจำกกำรให้กู้ยืมเงิน และส ำรอง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัตัง้บริษัท โดยมีอตัรำ
ดอกเบีย้เท่ำกบั 6.80 ต่อปี 

- 1.11 

-เงนิลงทุนระยะยำว 
บรษิทัเข้ำลงทุนในหุ้นของ บรษิทั Sea Oil 
Energy Limited รวมทัง้สิ้น 1 หุ้น หรอืคิด
เป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแลว้ของ Sea Oil Energy Limited 

  -คณะกรรมบรษิัท มีมติอนุมตัิให้จดัตัง้บรษิัท
ย่อย วตัถุประสงค์เพื่อกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อ
หุ้นในบรษิทั  แพน โอเรยีน เอนเนอยี สยำม
ลิมิตเต็ด เพื่อลงทุนเป็นธุรกิจส ำรวจ ผลิต
ปิโตรเลยีม 

 
อน่ึง บรษิทั นทลนิ จ ำกดั ไดจ้ดัท ำขอ้ตกลงในกำรไม่ประกอบธรุกจิแขง่ขนักบับรษิทั เพือ่เป็นกำรยนืยนัและรบัรองวำ่ นทลนิ ซึง่มกีำรด ำเนินธุรกจิต่ำงๆ รวมถงึบุคคลทีอ่ำจมคีวำม

ขดัแยง้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของนทลนิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยกำรก ำหนดบทนิยมในประกำศทีเ่กีย่วกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัยจ์ะมกีำร
ก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินธุรกจิ โดยตกลงทีจ่ะไมด่ ำเนินธุรกจิหรอืเขำ้มอี ำนำจควบคมุนิตบิุคคลใดๆ ทีด่ ำเนินธุรกจิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึ และ/หรอื ลกัษณะทีเ่ป็นกำรแขง่ขนักบัธุรกจิปัจจุบนัของ
บรษิทั ไดแ้ก่ ธรุกจิกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนั และธรุกจิใหบ้รกิำรดำ้นกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอืน่ๆแก่ทีพ่กัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล (Supply 
Management) รวมถงึธรุกจิใหมท่ีบ่รษิทัจะด ำเนินกำรในอนำคต โดยนทลนิไดแ้จง้และดแูลใหบุ้คคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของนทลนิ รบัทรำบและปฏบิตัติำมขอ้ตกลงดังกล่ำว และ
มกีำรระบุไวถ้งึบทลงโทษต่อนทลนิ ในกรณีมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ตกลงดงักล่ำว 
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นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 
การท ารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต บรษิัทจะปฏบิตัใิหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเท

ผลประโยชน์ และบรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 
หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และ/หรอื การได้มาหรอืจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิัท หรอื
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

มำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตกิ าหนดมาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั

กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจะปฎบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ทัง้นี้ 
ผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไม่สามารถเขา้มามสีว่นร่วมในการอนุมตัริายการดงักล่าวได้ 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท บรษิัทจะจดัให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพจิารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นในการท ารายการและความสมเหตุสมผลของ
รายการนัน้ๆ ทัง้นี้ การท ารายการที่เป็นขอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป และการท ารายการที่เป็นขอ้ตกลงทาง
การคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปและรายการระหว่างกนัอื่นๆ ใหม้หีลกัการ ดงันี้ 

1. กำรท ำรำยกำรท่ีเป็นธรุกิจปกติและธรุกิจสนับสนุนธรุกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป
การท ารายการที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป เช่น การซื้อขายน ้ามัน

เชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น การท าธุรกจิการใหบ้รกิารจดัหาอาหาร วตัถุดิบ และใหบ้รกิารอื่นๆ แก่ทีพ่กัอาศยัในทะเล เรอืเดนิ
ทะเล และแท่นขุดเจาะน ้ามนัในทะเล (Supply Management) และรายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิเช่น การขนส่งน ้ามนัและการ
ให้บรกิารลูกค้าทัว่ไป เป็นต้น ระหว่างบรษิัทกับกรรมการ ผู้บรหิาร บรษิัทใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ รบัอนุมตัิเป็น
หลกัการจากคณะกรรมการบรษิัท ใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอื ฝ่ายจดัการ สามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวได ้หาก
รายการดงักล่าวมขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนัดว้ย
อ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธพิลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร บรษิัทใหญ่ หรอืบุคคลที่มคีวาม
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจะจดัท ารายการสรุปการท าธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส 

2. กำรท ำรำยกำรท่ีไม่มีเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไปและรำยกำรระหว่ำงกนัอ่ืนๆ
การท ารายการทีไ่ม่มเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไปและรายการระหว่างกนัอื่นๆ ทีม่มีูลค่าของรายการตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

เช่น การเช่า/ใหเ้ช่าทรพัยส์นิหลกัในการด าเนินงาน การไดม้าหรอืจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวรทีม่นียัส าคญั การใหห้รอืไดร้บัความ
ช่วยเหลอืทางการเงนิ เป็นตน้ จะตอ้งถูกพจิารณาและใหค้วามเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทัง้นี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื การไดม้าหรอืจ าหน่าย
ไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจจะเกดิขึน้ บรษิัทจะ
แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกนัดังกล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าการเข้าท ารายการดงักล่าวมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัทจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  
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ส่วนท่ี 3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13. ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั

13.1 ตำรำงสรปุงบกำรเงินของบริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม)* 

31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรพัย ์
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 85.95 21.3 101.62 19.55 548.93 44.71 548.93 44.75 
เงนิลงทุนชัว่คราว 0.04 0.01 - - - - - - 
ลูกหน้ีการคา้ 

- กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 57.36 14.21 92.95 17.88 163.18 13.29 163.18 13.3 
- กจิการอื่น 223.48 55.37 273.13 52.54 307.32 25.03 307.32 25.05 

ลูกหน้ีอื่น 
    - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - - - - 5.66 0.46 4.55 0.38 
    - กจิการอื่น-สทุธ ิ 9.8 2.43 15.92 3.06 20.91 1.7 152.15 12.4 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย - - - - 131.25 10.69 - - 
สนิคา้ระหวา่งทาง - - 1.38 0.27 - - - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 0.73 0.18 7.32 1.41 23.4 1.91 23.4 1.91 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 377.36 93.5 492.32 94.71 1,200.65 97.79 1,199.53 97.79 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 
เงนิลงทุนในกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 17.53 4.34 17.53 3.37 17.53 1.43 17.53 1.43 
อุปกรณ์  4.19 1.04 3.39 0.65 2.77 0.23 2.77 0.23 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  2.05 0.51 1.87 0.36 2.65 0.21 2.65 0.22 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 2.47 0.61 4.7 0.9 4.18 0.34 4.18 0.34 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 26.25 6.5 27.49 5.29 27.13 2.21 27.13 2.21 

รวมสินทรพัย ์ 403.61 100 519.81 100 1,227.78 100 1,226.65 100 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม)* 

31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2557 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น                 

หน้ีสนิหมนุเวยีน                 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ 

94.54 23.42 - - 80.33 6.54 80.33 6.55 

เจา้หน้ีการคา้                 

-  กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.69 0.67 1.78 0.34 2.03 0.16 2.03 0.17 

-  กจิการอื่น  74.42 18.44 37.49 7.21 54.09 4.41 54.09 4.41 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย 5.7 1.41 6.7 1.29 6.52 0.53 6.52 0.53 

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 0.58 0.14 1.65 0.32 3.06 0.25 3.06 0.25 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 177.93 44.08 47.62 9.16 146.03 11.89 146.03 11.9 

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน                 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานเมื่อ
เกษยีณอายุ 

0.45 0.11 0.55 0.11 2.27 0.19 2.27 0.19 

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 0.45 0.11 0.55 0.11 2.27 0.19 2.27 0.19 

รวมหน้ีสิน 178.38 44.2 48.17 9.27 148.3 12.08 148.3 12.09 

ส่วนของผู้ถือหุ้น                 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 110 27.25 180 34.63 210 17.1 210 17.12 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั - - 161.87 31.14 161.87 13.18 161.87 13.2 

เงนิรบัล่วงหน้าคา่หุน้ - - - - 525 42.76 525 42.8 

ก าไรสะสม             
 

  

ส ารองตามกฎหมาย 9.49 2.35 13.59 2.61 17.99 1.47 17.99 1.47 

สว่นทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร 105.74 26.2 116.18 22.35 164.62 13.41 162.31 13.23 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ - - - - - - 1.19 0.1 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 225.23 55.8 471.64 90.73 1,079.48 87.92 1,078.35 87.91 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 403.61 100 519.81 100 1,227.78 100 1,226.65 100 

 
* บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อย “Sea Oil Energy Limited” ณ ประเทศเบอรบ์วิดา้ ในเดอืนตุลาคม 2557  
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(หน่วย : ล้ำนบำท) 

  

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (งบกำรเงินรวม) 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 2,689.65 99.61 2,716.35 99.8 3,071.59 99.6 3,071.59 99.6 

ตน้ทุนขายและบรกิาร * -2,544.97 -94.25 -2,513.60 -92.35 -2,850.43 -92.43 -2,850.43 -92.43 

ก าไรขัน้ตน้ 144.68 5.36 202.75 7.45 221.16 7.17 221.16 7.17 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ 

4.21 0.16 3.12 0.11 3.18 0.1 3.18 0.1 

รายไดอ้ื่น 6.99 0.26 2.25 0.08 9.16 0.3 8.23 0.3 

ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ย 155.88 5.77 208.12 7.65 233.5 7.57 232.57 7.57 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย -33.87 -1.25 -49.55 -1.82 -61.97 -2.01 -61.97 -2.1 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร -23.02 -0.85 -40.46 -1.49 -44.48 -1.44 -45.86 -1.49 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร -10.11 -0.37 -11.79 -0.43 -14.65 -0.48 -14.65 -0.48 

รวมคา่ใชจ้า่ย -67 -2.48 -101.8 -3.74 -121.1 -3.93 -122.48 -4.07 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 88.88 3.29 106.32 3.91 112.4 3.64 110.09 3.5 

ตน้ทุนทางการเงนิ -8.95 -0.33 -7.38 -0.27 -3.33 -0.11 -3.33 -0.11 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 79.93 2.96 98.94 3.64 109.07 3.53 106.76 3.46 

ภาษเีงนิได ้ -18.91 -0.7 -18.4 -0.68 -21.32 -0.69 -21.32 -0.69 

ก ำไรส ำหรบัปี 61.02 2.26 80.54 2.96 87.75 2.84 85.44 2.77 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - - -1.56 -0.05 -0.37 -0.01 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 61.02 2.26 80.54 2.96 86.19 2.79 85.07 2.76 

 
* ตน้ทุนขายและบรกิาร ไมร่วมค่าขนส่งน ้ามนั ค่าการตลาด และค่าทีป่รกึษาในการใหบ้รกิารซึง่รวมอยู่ในค่าใชจ้่ายการขาย  บญัชเีริม่ปรบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่1 ธนัวาคม 2556 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงินสด  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

(งบการเงิน
รวม) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 79.93 98.94 109.07 106.76 
รายการปรบักระทบก าไรเป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน  

   

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1.41 1.46 1.78 1.78 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (0.00) 0.00 (0.00) (0.00) 
หนี้สงสยัจะสญู  -ลกูหนี้การคา้ 1.67 6.52 (6.69) (6.69) 
หนี้สงสยัจะสญู  -ลกูหนี้ยกเลกิสัง่ซือ้สนิคา้ - 7.17 2.39 2.39 
รายไดเ้งนิปันผล (0.67) (0.67) (0.67) (0.67) 
ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 0.04 (1.39) (0.36) (0.35) 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 0.09 0.10 0.15 0.15 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 7.75 (0.34) (1.28) (0.35) 
ตน้ทุนทางการเงนิ - 6.28 3.33 3.33 
ก าไรจากกิจการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 90.22 118.07 107.72 106.34 
สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10.79 (35.60) (70.09) (70.09) 
ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น 34.68 (49.65) (27.24) (27.24) 
ลกูหนี้อืน่-สุทธ ิ - (21.35) (12.11) (143.17) 
สนิคา้ระหว่างทาง - (1.38) 1.38 1.38 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ (8.72) - - - 
ภาษมีลูค่าเพิม่รอเรยีกคนื 4.53 - - - 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (0.05) (3.65) (16.09) (16.09) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)     
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1.35 (0.06) 0.30 0.30 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น 48.89 (36.29) 13.47 13.47 
เจา้หนี้อื่น  (1.31) (0.82) 3.59 3.59 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (0.20) 0.76 0.76 0.76 
เงินสดรบั (จ่าย) จากการด าเนินงาน 176.96 (29.96) 1.70 (130.74) 
จ่ายดอกเบีย้ (6.92) - - - 
จ่ายภาษเีงนิได ้ (22.29) (19.64) (20.97) (20.97) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 147.76 (49.60) (19.28) (151.71) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง (เพิม่ขึน้)  (0.00) 0.04 - - 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยลดลง (เพิม่ขึน้) - - (0.00) - 
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยลดลง (เพิม่ขึน้) - - (131.24) - 
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้ออุปกรณ์  (0.04) (0.47) (0.89) (0.89) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  0.00 - 0.06 0.06 
จ่ายซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (0.43) (0.00) (1.10) (1.10) 
เงนิปันผลรบั 0.67 0.67 0.67 0.67 
รบัดอกเบีย้ - 0.34 0.35 0.35 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ - - - 1.19 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 0.20 0.57 (132.15) 0.28 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

111 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงินสด  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

(งบการเงิน
รวม) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     
เงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (94.52) (94.54) 80.33 80.33 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน - 241.50 554.99 554.99 
เงนิสดจ่ายส าหรบัการจดัจ าหน่ายหุน้ - (9.63) - - 
เงนิปันผลจ่าย - (66.00) (33.35) (33.35) 
จ่ายดอกเบีย้ - (6.64) (3.24) (3.24) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (94.52) 64.69 598.73 598.73 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้/(ลดลง)-สทุธิ 53.44 15.67 447.31 447.31 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 32.51 85.95 101.62 101.62 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 85.95 101.62 548.93 548.93 
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13.2 ตำรำงแสดงอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบการเงินรวม 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
 อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 2.12 10.34 8.22 8.21 
 อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 2.06 9.82 8.22 8.21 
 อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.44 0.94 1.16 1.14  
 อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 8.83 8.13 7.13 7.13  
 ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 41.34 44.90 51.18 51.18  
 อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า)  N/A N/A N/A N/A 
 ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) N/A N/A N/A N/A 
 อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ (เท่า)  48.67 44.29 65.81 65.81  
 ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (วนั) 7.50 8.24 5.55 5.55  
 Cash cycle (วนั)  33.84 36.65 45.64 45.64  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 
 อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 5.38 7.46 7.2 7.2 
 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) 3.29 3.91 3.66 3.58 
 อตัราก าไรอื่น (รอ้ยละ)   0.41  0.20 0.4 0.37 
 อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (รอ้ยละ) 1.99 N/A  N/A N/A 
 อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 2.27 2.96 2.85 2.77 
 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 31.34 23.11 11.32 11.02 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 22.34 16.93 10.04 9.78 
 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (รอ้ยละ) 1,869.66 2,157.04 2,895.59 2,820.41 
 อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า) 6.79 5.89 3.53  3.53 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.79 0.1 0.14 0.14 
 อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 9.94 14.40 33.78 33.08 
 อตัราจ่ายเงนิปันผล (รอ้ยละ) 108.16  41.41 56.98* 58.52* 

 
หมำยเหต ุ*ค านวณจาก การจ่ายหุน้และเงนิสดปันผลทีอ่ยู่ระหว่างการขออนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 จ านวน 49.999 
ลา้นบาท 
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14.  กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 
ภาพรวมของการด าเนินงานในปี 2557 

 ปี 2557 เศรษฐกจิไทยโดยรวมยงัมอีตัราการขยายตวัลดลงจากปีก่อน มูลค่าการส่งออกและน าเขา้ยงัคงลดลง 

ตามการชะลอตวัของอุปสงคใ์นประเทศ รวมทัง้สถานการณ์ราคาน ้ามนัโลกมคีวามผนัผวนอย่างมากและมแีนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะครึง่ปีหลงั  ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมโีดยรวมค่อนขา้งมาก  

จากสถานการณ์ราคาน ้ามนัโลกที่ลดลง อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบรษิัทฯ ในส่วนของรายไดจ้ากการจดัจ าหน่าย

น ้ามนัเชือ้เพลงิ ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของกจิการ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่ง

จากการผนัผวนของราคาน ้ามนั ดว้ยการก าหนดราคาขายจากการบวกก าไรส่วนเพิม่จากราคาต้นทุน (Cost Plus Pricing 

Method) จงึท าใหส้ามารถลดผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบรษิัทฯ  ประกอบกบั บรษิทัฯ เป็นผูค้า้น ้ามนัตาม

มาตรา 10  จงึไม่มกีารเกบ็ส ารองน ้ามนั ท าใหไ้ม่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัที่ลดลง  แม้ว่า

ภาวะราคาตลาดน ้ามนัโลกมคีวามผนัผวนและลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่จากรายงานของกรมธุรกจิพลงังาน ความต้องการใช้

พลงังานในประเทศยงัคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากรายงานปริมาณการผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิง

โดยรวมของประเทศไทย ปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยรวมภายในประเทศของปี 2557 ยงัมอีตัราทีเ่พิม่ขึน้จากปี 

2556 ถงึแมว้่าปรมิาณการผลติน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยรวมจะลดลง 

(หน่วย: ลา้นลติร) 

ปี 2556 ปี 2557 
ผลิต จ าหน่าย ผลิต จ าหน่าย 

ปรมิาณ รอ้ยละ ปรมิาณ รอ้ยละ ปรมิาณ รอ้ยละ ปรมิาณ รอ้ยละ 
น ้ามนัดเีซล 25,518 52.48 20,892 56.75 24,063 50.50 21,071 56.58 
น ้ามนัเบนซนิ 9,832 20.21 8,195 22.26 9,886 20.75 8,567 23.01 
น ้ามนัอากาศยาน 6,680 13.74 5,562 15.11 6,969 14.62 5,513 14.81 
น ้ามนัเตา 5,911 12.16 2,155 5.85 5,644 11.84 2,074 5.57 
น ้ามนัก๊าด 687 1.41 11 0.03 1,092 2.29 11 0.03 
รวมน ้ามนัเชื้อเพลิง 48,629 100.00 36,815 100.00 47,654 100.00 37,235 100.00 

(ทีม่า: กรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน) 

บริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักอยู่ 2 ประเภท คือ ธุรกิจจัดจ าหน่ายน ้ ามันเชื้อเพลิงและ
น ้ามนัหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าทางทะเลและลูกค้าทางบก และธุรกจิให้บรกิารในการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และให้บรกิารอื่นๆ 
ส าหรบัพนกังานประจ าแหล่งขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) 

รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิ และน ้ามนัหล่อลื่นใหก้บัลูกคา้ทางทะเล โดยมกีลุ่มลูกคา้หลกั คอื เรอื

บรรทุกน ้ามนั (Tanker) เรอืบริวารแท่นขุดเจาะ เช่น เรอืล าเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service 

Boat) และเรอืโดยสารพนกังานแท่นขุดเจาะ (Crew Boat) กลุ่มเรอืประเภทอื่นๆ เช่น เรอืรบ เรอืประมง และเรอืขนสง่สนิคา้ 

เป็นตน้  
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ส าหรบัรายไดก้ารจดัจ าหน่ายทางบก บรษิทัมกีลุ่มลกูคา้หลกัคอื กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มรถขนสง่ และกลุ่ม

รถโดยสารประจ าทาง  

 

ซึง่ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดม้กีารขยายฐานลกูคา้ไปยงัต่างประเทศมากขึน้ จงึสง่ผลใหร้ายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนั

ทางทะเลระหว่างประเทศและต่างประเทศมกีารเพิม่ขึน้จากปีก่อนถงึรอ้ยละ 36  ส าหรบัรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทาง

บกในปี 2557 ลดลงจ านวนมากเน่ืองจาก บรษิทัฯ มกีารปรบันโยบายการใหส้นิเชื่อกบัลูกคา้กลุ่มนี้เขม้งวดขึน้ เพื่อป้องกนั

ความเสีย่งจากการรบัช าระหนี้ 

ส าหรบัรายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้นจดัหาอาหาร วตัถุดบิและบรกิารอื่นๆ (Supply Management ) ในปี 2557 มี

การขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า 1.2 เท่า เนื่ องจากบริษัทฯได้รับสัญญาบริการด้าน Offshore Catering & 

Housekeeping Services ส าหรบัพนกังานประจ าแท่นขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซในอ่าวไทย เพิม่ขึน้ 

ในเดอืนตุลาคม 2557  บรษิัทฯ ไดด้ าเนินการจดัตัง้บรษิทัย่อย คอื Sea Oil Energy Ltd. จดทะเบยีนในหมู่เกาะ

เบอรม์วิดา้ เพื่อเขา้ลงทุนในธุรกจิขดุเจาะและส ารวจปิโตรเลยีม ซึง่ ณ 31 ธนัวาคม 2557  บรษิทัย่อยดงักล่าวยงัมไิดด้ าเนิน

กจิการ 

 

 

 

 

 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 2,689.65 2,716.35 3,071.59 3,071.59 

ก าไรขัน้ตน้ 144.68 202.75 221.16 221.16 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้ 88.88 106.32 112.4 110.09 

ก าไรสทุธ ิ 61.02 80.54 87.76 85.44 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้ 0.55 0.60 0.44 0.43 
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัปี 2557 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2556 ปี 2557 % การเปล่ียนแปลง 

เพ่ิม(ลด) (หน่วย:ลา้นบาท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น 

2,600.67 95.55 2,811.75 91.17 8.12 

- ทางทะเล 2,485.93 91.34 2,794.40 90.61 12.41 
- ทางบก 114.74 4.21 17.35 0.56 (84.88) 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร * 115.68 4.25 259.83 8.42 124.61 
รายไดอ้ื่น  5.37 0.20 12.34 0.41 129.61 
รวม 2,721.72 100.0 3,083.95 100.0 13.31 

* รายไดจ้ากธุรกจิบรกิาร ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในธุรกจิจดัหาอาหาร ท าความสะอาด และซกัรดีใหแ้ก่พนกังานประจ าแท่นขดุ

เจาะน ้ามนัและก๊าซในอ่าวไทยบนเรอืพกัอาศยั (Catering and Service) และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัหาวตัถุดบิ เพือ่ใชใ้นการเตรยีมอาหาร 

จดัหาเสบยีงและบรกิารอื่นๆ (General Supply) 

ปริมาณขาย ปี 2556 ปี 2557 % การเปล่ียนแปลง 

เพ่ิม(ลด) หน่วย:ลา้นลติร ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 99.36 99.64 110.43 99.64 11.14 
- น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (HSD) 39.89 40.00 43.55 39.29 9.18 
- น ้ามนัเตา 38.20 38.31 47.99 43.30 25.63 
- น ้ามนัเบนซนิ 21.27 21.33 18.89 17.04 (11.19) 
น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ 0.36 0.36 0.40 0.36 11.11 

รวม 99.72 100.00 110.83 100.00 11.14 

2,794.40 ล้านบาท
90.61%

17.35 ล้านบาท
0.56%

259.83 ล้านบาท
8.42%

12.34 ล้านบาท
0.41%

โครงสรา้งรายได้

จ าหน่ายน ้ามนัทางทะเล

จ าหน่ายน ้ามนัทางบก

การใหบ้รกิาร

รายไดอ้ื่น
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รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนั ปี 2556 ปี 2557  % การเปล่ียนแปลง 

เพ่ิม (ลด) (หน่วย:ลา้นบาท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

การจ าหน่ายทางทะเล 2,485.93 95.59 2,794.40 99.38 12.41 
- ในประเทศ 1,542.33 59.31 1,512.50 53.79 (1.93) 
- ระหว่างประเทศ 304.88 11.72 440.87 15.68 44.60 
- ต่างประเทศ 638.72 24.56 841.03 29.91 31.67 
การจ าหน่ายทางบก 114.74 4.41  17.35 0.62 (84.88) 

รวม 2,600.67 100.00 2,811.75 100.00 8.12 
 

ส าหรบัปี 2557 บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) และบรษิทัย่อย มกี าไรสุทธริวม 85.44 ลา้นบาท ซึ่ง

เป็นก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ จ านวน 87.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จ านวน 7.22 ลา้นบาทคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 8.96 เมื่อเทยีบกบัปี 

2556 ก าไรสุทธทิี่เพิม่ขึน้ เกดิจากรายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิทางทะเลในประเทศเป็นหลกั รวมถึงรายไดจ้าก

ธุรกจิบรกิารดา้น Catering& Housekeeping Services ทีเ่พิม่ขึน้  

ก าไรสุทธขิองบรษิทัฯทีเ่พิม่ขึน้ เกดิจากรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวมทีเ่พิม่ขึน้คดิเป็นอัตรารอ้ยละ 13.08 

เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยในปี 2557 บรษิัทฯ มรีายได้จาการขายสนิค้าจ านวน 2,811.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ 

8.12  เมื่อเทยีบจากปีก่อน  บรษิทัฯมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารดา้น Catering & Housekeeping services  จ านวน 259.83 

ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อนมากกว่า 1.2 เท่า ซึง่เกดิจากปี 2557 บรษิทัฯ ไดร้บัสญัญาใหบ้รกิารดา้น Offshore Catering & 

Housekeeping Services ส าหรบัพนักงานประจ าแท่นขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้บรกิาร

เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมากเมื่อเทยีบจากปีก่อน  และบรษิทัฯ มรีายได้อื่น จ านวน 12.34  ลา้นบาท ซึง่เกดิจากก าไรจากอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ รายไดเ้งนิปันผล รายไดจ้ากค่าปรบัจากการช าระหนี้ล่าชา้ของลูกหนี้ รายไดจ้ากหนี้สญูรบั

คนื และรายไดอ้ื่นๆ 

บรษิทัมรีายไดห้ลกัมาจากธุรกจิจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น ทัง้ทางทะเลและทางบก คดิเป็นรอ้ย

ละ 91.17 ของรายไดร้วมในปี 2557  นอกจากนี้ บรษิทัยงัมรีายไดจ้ากธุรกจิบรกิารดา้นอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้รกิารอื่นๆ 

แก่พนักงานบนแหล่งขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) คดิเป็นรอ้ยละ 8.42 ของรายได้

รวมในปี 2557   
 

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัถอืเป็นรายไดห้ลกัของบรษิทั โดยในปี 2557  บรษิทัมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนั

เชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น จ านวน 2,811.76 ลา้นบาท  เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 211.08 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

8.12 เกดิจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นใหก้บักลุ่มลกูคา้เรอืบรวิารแท่นขดุเจาะเป็นหลกั 
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บรษิทัมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิรวม ปี 2557 เท่ากบั 110.83 ล้านลติร เพิม่ขึน้จากปี 2556 รอ้ยละ 

11.14  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัแลว้ ราคาขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นทีเ่พิม่ขึน้กเ็ป็นอกีปัจจยัหนึ่งที่

ท าให้ยอดขายของบรษิัทเติบโตขึ้น กล่าวคือ ในปี 2555 – ปี 2557 บรษิัทมีราคาขายเฉลี่ยของน ้ามนัเชื้อเพลงิ เท่ากบั  

26.76 บาทต่อลติร และ 25.88 บาทต่อลติร และ 25.24 ตามล าดบั ซึง่ราคาน ้ามนัทีล่ดลงในช่วงครึง่ปีหลงัท าใหย้อดขายของ

บรษิทัฯ ลดลงดว้ยเช่นกนั  ในขณะทีร่าคาเฉลีย่ของน ้ามนัหล่อลื่น เท่ากบั  75.14 บาทต่อลติรในปี 2555 และ 76.35 บาท

ต่อลติรในปี 2556 และ 80.46 บาทต่อลติรในปี 2557 ดงัทีแ่สดงไวใ้นแผนภาพ 

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

ธุรกจิบรกิารจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้รกิารอื่นๆ แก่ที ่เรอืเดนิทะเล และพนักงานประจ าแหล่งขุดเจาะน ้ามนั

และก๊าซในทะเลและบนบก สามารถแบ่งรายไดอ้อกไดเ้ป็น 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 2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารในธุรกจิ Supply Management จ านวน 259.83 ลา้นบาท คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 8.42 ของรายไดร้วมของบรษิทั ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 144.15 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้มากกว่า 2.14 

เท่า สบืเนื่องจากในปี 2557 บรษิทัไดท้ ารบัสญัญาใหบ้รกิารดา้น Offshore Catering and Housekeeping เพิม่ขึน้อกี 1 

โครงการ รวมทัง้หมด 4 โครงการ ประกอบดว้ย การใหบ้รกิารดา้น Catering & Housekeeping ส าหรบัพนกังานประจ า
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แท่นขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซในทะเล 3 โครงการ และประจ าแหล่งขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซบนบกอกี 1 โครงการ ซึง่โครงการ

ใหม่เริม่ใหบ้รกิารในไตรมาสที ่1 ปี 2557 สง่ผลใหบ้รษิทัมกีารขยายการใหบ้รกิารในธุรกจินี้เพิม่ขึน้ 

รายได้อ่ืน 

 รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ รายไดเ้งนิปันผล รายไดจ้ากค่าปรบัการช าระเงนิ

ล่าชา้ของลูกหนี้ รายไดด้อกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้ย้มืบรษิัทย่อย และรายไดจ้ากหนี้สญูรบัคนื โดยในปี 2557 บรษิัทมรีายได้

อื่นเท่ากบั 12.34 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 6.97 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก รายไดค้่าปรบัทีเ่รยีกเกบ็

จากลกูหนี้ทีช่ าระล่าชา้ หนี้สญูทีไ่ดร้บัคนื และรายไดด้อกเบี้ยรบัจากการใหกู้ย้มืเงนิแก่บรษิทัย่อย 

  ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น 

ตน้ทุนขายและบรกิารของบรษิทั ประกอบดว้ย ตน้ทุนขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น และตน้ทุนบรกิารของ

ธุรกจิ Supply Management  ในปี 2557 ต้นทุนขายและบรกิารของบรษิัทรวมเท่ากบั 3,850.43 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 

2556 จ านวน 336.83 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.40  ซึง่ตน้ทุนขายและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้นัน้เกดิจากรายไดจ้ากการขาย

สนิคา้และบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ 

 โดยในปี 2557 บรษิัทมตี้นทุนการขายน ้ามนัเชื้อเพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น เท่ากบั  2,608.98  ล้านบาท คดิเป็น 

ร้อยละ 92.79 ของรายได้จากการขายน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่นทัง้หมด  ส่งผลให้บรษิัทมีก าไรขัน้ต้นจากการ

จ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นในปี 2557 เท่ากบั 202.77 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 10.11 ลา้นบาท

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.25  ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้จากการจ าหน่ายน ้ามนัในปี 2557 เท่ากบั รอ้ยละ 7.20  ลดลงจากปี 2556 

ทีม่อีตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบั รอ้ยละ 7.40 เน่ืองจากในปี 2557  บรษิัทฯ มกีารขยายตลาดการจดัจ าหน่ายน ้ามนัเตาไปยงั

ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราก าไรขัน้ต้นโดยรวมลดต ่าลงเล็กน้อย จากภาวะการแข่งขนัด้านราคาในตลาด

ต่างประเทศ ซึง่จะเหน็ไดว้่าปรมิาณการจดัจ าหน่ายน ้ามนัเตาของบรษิทัฯ ในปี 2557 มจี านวน 47.99 ลา้นลติร เพิม่ขึน้จาก

ปีก่อนถงึรอ้ยละ 25.63 

 บรษิัทฯ มีต้นทุนบรกิารของธุรกจิ Supply Management เท่ากบั 241.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.93 ของ

รายได้จากการให้บรกิารรวม ส่งผลให้มีก าไรขัน้ต้นจากการให้บรกิารในปี 2557 เท่ากบั 18.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2556 จ านวน 8.28 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 82 อตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารในธุรกจิ Supply Management ในปี 

2557 เท่ากบัรอ้ยละ 7.07 ลดลงจากปี 2556 ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 8.73 เน่ืองจากการขยายฐานการใหบ้รกิาร

ทีเ่พิม่ขึน้ในแหล่งใหม่ สง่ผลใหต้น้ทุนการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และก าไรจากการด าเนินงาน 

ค่าใชจ้่ายในการขาย ประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายพนกังานฝ่ายขาย ค่าขนส่ง ค่าประกนัภยัสนิคา้ รวมทัง้ค่าการตลาด 

ในปี 2557 บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขาย เท่ากบั 61.97 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 12.42 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 25 สบืเนื่องจากค่าขนสง่ออกทีเ่พิม่สงูขึน้จากการขยายตลาดต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2557 เท่ากบั 59.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 6.88 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.18 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน อนัเนื่องจากการเพิม่ขึน้ของ

จ านวนพนักงานเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ และการปรบัโครงสรา้งค่าตอบแทนพนักงานใหเ้หมาะสมตามโครงสรา้ง

งานในปัจจุบนัใหอ้ยู่ในระดบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั การเพิม่ขึน้ของค่าที่ปรกึษาเกีย่วกบัการวเิคราะหศ์กึษาโครงการลงทุน

ต่างๆ  

บริษัทฯมีอัตราก าไรจากการด าเนินงานในปี 2555 - 2557 เท่ากับร้อยละ 3.29 และร้อยละ 3.91 และ 3.64 

ตามล าดบั  

ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิ ในปี 2557 จ านวน 3.33 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อนจ านวน 4.06 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ55 

เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารใชว้งเงนิสนิเชื่อระยะสัน้ลดลง และบรหิารตน้ทุนทางการเงนิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ในปี 2557 บรษิัทมภีาษีเงนิได ้จ านวน 21.32 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 2.91 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้

รอ้ยละ 15.81  ซึง่สอดคลอ้งกบัก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้  

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (Return on Equity) 

บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในปี 2556 และ 2557 เท่ากบัรอ้ยละ 23.11 และ รอ้ยละ 11.02 ตามล าดบั โดย

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในปี 2557 ลดลง เนื่องจากบรษิทัมกีารเพิม่ทุนเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในการเขา้ท ารายการไดม้า

ซึง่หุน้ของบรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอรย์ี ่(สยาม) ลมิเิตด็ ในช่วงปลายปี 2557 ท าใหส้ดัสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 

ส าหรบัการจ่ายเงนิปันผล ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้มมีติ

เห็นชอบอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2557 ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลส าหรบัผลการ

ด าเนินงานปี 2556 เป็นหุ้นสามญัและเงนิสด มูลค่ารวมทัง้สิ้นไม่เกิน 33.348 ล้านบาทหรอืคิดเป็นอตัราจ่ายปันผลรวม 

เท่ากับ 0.1853 บาทต่อหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติ

เหน็ชอบอนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ในการพจิารณาจ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 
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2557 เป็นหุน้สามญัและเงนิสด มูลค่ารวมทัง้สิน้จ านวน 49.999 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นอตัราจ่ายปันผลรวมเท่ากบั 0.158730  

บาทต่อหุน้ ทัง้นี้การจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามอตัราการจ่ายปันผลตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(Return on Assets) 

ในปี 2556 และปี 2557 บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยเ์ท่ากบัรอ้ยละ 16.93 และ 9.78  ตามล าดบั ซึง่ใน

ปี 2557 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยล์ดลง เนื่องจากอตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ลูกหนี้

การคา้ และลกูหนี้อื่นมอีตัราการเพิม่ขึน้เรว็กว่าการเพิม่ขึน้ของก าไรสทุธ ิ 

ฐานะทางการเงิน 

 

 

 

    

 

 

 สินทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2557 บรษิัทมสีนิทรพัยร์วม เท่ากบั 1,226.65 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 706.84 ลา้นบาท 

สนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ขึน้ มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  และการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้

การคา้ และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ซึง่เป็นไปตามยอดขายที่เพิม่ขึน้ และเงนิมดัจ าตามสญัญาซื้อหุน้เพื่อลงทุนในธุรกจิ

ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

ลูกหน้ีการค้า 

 ณ สิน้ปี 2557 บรษิทัมลีูกหนี้การคา้รวม เท่ากบั 470.50 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38.36 ของสนิทรพัยร์วมของ

บรษิัท ซึ่งเพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 104.42 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิม่ขึน้ตามการเตบิโตของรายได้จากการขายและ

บรกิารของบรษิทั ลูกหนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้ทีย่งัไม่เกนิกว่าก าหนดช าระและลูกหนี้ทีค่า้งช าระไม่เกนิกว่า 3 เดอืน ทัง้นี้ 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2555 - ปี 2557 เท่ากบั 41.34 วนั 43.46 วนั และ 50.48 วนั ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบั

ระยะเวลาการใหเ้ครดติเทอมแก่ลูกหนี้การคา้ประมาณ 30 - 60 วนั โดยระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยเพิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิัทมี

ยอดลกูหนี้การคา้เฉลีย่เพิม่ขึน้ตามปรมิาณการขายทีเ่พิม่ขึน้  

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม 

ปี 2557 (หน่วย:ลา้นบาท) ปี 2556 ปี 2557 

สนิทรพัยร์วม 519.81 1,227.78 1,226.66 
หนี้สนิรวม 48.17 148.30 148.30 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 471.64 1,079.48 1,078.35 
 ทุนจดทะเบยีน 180.00 315.00 315.00 
 ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูคา่แล้ว 180.00 210.00 210.00 
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หน้ีสิน 

ณ  สิน้ปี 2557 บรษิัทมหีนี้สนิรวม เท่ากบั 148.30 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 100.13 ลา้นบาท เมื่อ

เทยีบกบัหนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2556 เท่ากบั 48.17 ลา้นบาท  โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ จ านวน 80.33 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ รวมทัง้เจา้หนี้การคา้ทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2556 

จ านวน 13.81 ล้านบาท  ซึ่งเกดิจากการเพิม่ขึน้ของเจ้าหนี้การค้าในธุรกจิ Supply Management ตามการขยายตวัของ

ธุรกจิบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ สิน้ปี 2557 เท่ากบั 1,078.35 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 210 

ลา้นบาท  ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 161.87 ลา้นบาท เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 525 ลา้นบาท ส ารองตามกฎหมาย 17.99 ลา้น

บาท และก าไรสะสมทีย่งัไม่จดัสรร 162.30 ลา้นบาท ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 606.71 ลา้นบาท โดยมี

สาเหตุหลกัมากจากเงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ในสิน้ปี เนื่องจากการเพิม่ทุนเพื่อการเขา้ซือ้หุน้ในธุรกจิผลติและส ารวจ

ปิโตรเลยีมจ านวน 525 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่6 มกราคม 2558 จ านวน 

105 ลา้นบาทและมสีว่นเกนิมูลค่าหุน้จ านวน 420 ลา้นบาท  รวมทัง้บรษิทัฯมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้จากผลการด าเนินงานในปี 

2557 จ านวน 85.44  ลา้นบาท และมกีารจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในปี จ านวน 3.35 ลา้นบาท  

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ สิน้ปี 2555 - 2556 เท่ากบั 0.79 เท่า 0.10 เท่า และ 0.14 เท่า 

ตามล าดบั โดยอตัราหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมกีารปรบัตัวสูงขึน้ เป็นผลมาจาก การเพิ่มขึน้ของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในกจิการ 

สภาพคล่อง 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม) 

2555 2556 2557 2557 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 147.76 (49.60) (19.28) (151.71) 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน 0.20 0.57 (132.15) 0.28 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (94.52) 64.69 598.73 598.73 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ        53.44 15.67 447.31 447.31 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด     32.51 85.95 101.62 101.62 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 85.95   101.62 548.93 548.93 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

ในปี 2557 บรษิทัมเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงาน จ านวน 151.71 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาการ

เพิม่ขึน้ของลูกหนี้การคา้ อนัเนื่องมาจากยอดขายสนิคา้และบรกิารทีส่งูขึน้   รวมถงึการจ่ายเงนิมดัจ าตามสญัญาซือ้หุน้เพื่อ

การลงทุนในธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
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เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  
ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จ านวน  0.28 ล้านบาท เกิดจากผลต่างของอัตรา

แลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ เงนิปันผลรบั  ดอกเบีย้รบั และการจ่ายซือ้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  
ในปี 2557 บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จ านวน 598.73 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเงนิ

สดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 554.99 ลา้นบาท และบรษิทัมกีารกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 80.33 ลา้น

บาท และมกีารจ่ายเงนิปันผลจ านวน 33.35 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้จ านวน 3.24 ลา้นบาท 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าให ้บรษิัทมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ สิน้ปี 2555 – 2557 เท่ากบั 85.95 ล้าน
บาท 101.62  ลา้นบาท และ 548.93 ลา้นบาท ตามล าดบั  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ สิน้ปี 2555-2557 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องเท่ากบั 2.12 เท่า 10.34 เท่า และ 8.22 เท่า ตามล าดบั ซึง่ในปี 

2557 บรษิทัมอีตัราสว่นสภาพคล่องทีล่ดลงจากปีก่อน  เน่ืองจากบรษิทัมหีนี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้ จากเงนิกูย้มืเงนิระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ เพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในการขยายธุรกจิ 

ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงินในอนาคต 

      ความผนัผวนของราคาน ้ามนั  

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน ้ามันยังมีควมผันผวนตามปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปรมิาณการผลิต 

ปรมิาณความตอ้งการใชน้ ้ามนั ซึง่รายไดห้ลกัของบรษิทัมาจากการจดัจ าหน่ายน ้ามนัเป็นหลกั ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของ

ราคาน ้ามนัอาจสง่ผลต่อผลประกอบการของบรษิทัโดยรวมได ้ หากราคาน ้ามนัปรบัตวัสงูขึน้ บรษิทัตอ้งใชเ้งนิทุนหมุนเวยีน

ในการประกอบธุรกจิเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย อาจท าให้บรษิัทต้องกู้ยมืเงนิระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ก่อให้เกดิภาระ

ต้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม บรษิัทมนีโยบายในการก าหนดราคาขาย โดยใชว้ธิรีาคาต้นทุนบวกก าไรขัน้ต้น 

(Cost Plus Pricing Method) เพื่อรกัษาระดบัก าไรไว ้ซึง่จะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้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 
และบรษิทัไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2558 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.  นางสาวนีรชา  ปานบุญหอ้ม    กรรมการผูจ้ดัการ และ          นีรชา   ปานบุญหอ้ม    . 
            ประธานกรรมการบรหิาร และ   

    กรรมการผูม้อี านาจ 
            ลงนามผกูพนับรษิทั  
 
2.  นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ     กรรมการผูม้อี านาจ          พรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ                                
                                      ลงนามผกูพนับรษิทั 

                             

                         ช่ือ               ต าแหน่ง                   ลายมือช่ือ 

ผูร้บัมอบอ านาจ         นางเสาวณีย ์  สทุธธิรรม          เลขานุการบรษิทั                เสาวณีย ์  สทุธธิรรม               



     
  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557)       เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร 
ประธานกรรมการ 

68 ปรญิญาโท Civil 
Engineering Lamar 
University, Texas, USA 

ปรญิญาตร ี
วศิวกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยั ขอนแก่น 

หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่166/2012 

หลกัสตูร The Role of 
Chairman Program 
(RCP) รุ่นที ่26/2011 

หลกัสตูร  Audit 
Committee  Program 
(ACP) รุ่นที ่22/2008 

รอ้ยละ 2.78 - 2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.อโีค่ไลทต์ิ้ง จ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและ
ไฟสอ่งสว่าง 

2551-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งและ
อุปกรณ์ตกแต่งบา้น 

2557-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ 
 

บมจ. เอเชยี กรนี เอนเนอ
จ ี 

น าเขา้และจ าหน่ายถ่าน
หนิคุณภาพจาก
ต่างประเทศ 

2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.เอเชยี ไบโอแมส ผลติเชือ้เพลงิชวีมวลอดั
แท่ง 

2554 - 2557 กรรมการอสิระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยออยล ์ ธุรกจิกลัน่น ้ามนั 



     
  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

หลกัสตูร Understanding 
the Fundamental of 
Financial Statements 
Program (UFS) รุ่นที ่
5/2006 

หลกัสตูร Finance for 
Non-Finance Director 
(FND) รุ่นที ่24/2005 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่27/2004 

2552 - 2557 กรรมการ บจก.ซาการ ีรซีอรเ์ซส  ธุรกจิถ่านหนิ 

2552 - 2556 กรรมการอสิระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยโรตารี ่เอน็จิ
เนียริง่ 

ผลติผลติภณัฑโ์ลหะใชใ้น
งานก่อสรา้ง 

2551 - 2556 ประธานกรรมการ บมจ.พเีออ ี(ประเทศไทย) งานรบัเหมาก่อสรา้ง 

2549 - 2552 กรรมการ บมจ.บางจาก ปิโตรเลยีม 
(ประเทศไทย)  

ธุรกจิกลัน่น ้ามนั 

 
 
 
 

  

 

 

 

  2549 - 2556 กรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส ผลติภณัฑห์ล่อลืน่และ
ยางมะตอย 

2549 – 2555 กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัต
รี ้

ผลติและจ าหน่ายชิน้สว่น
อะไหล่รถยนต ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นาย ทวปี สนุทรสงิห ์
รองประธานกรรมการ/กรรมการ
อสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่97/2012 

หลกัสตูร Audit 
Committee Program 
(ACP) รุ่น 42/2013 

หลกัสตูร Financial 
Statements of Director 
(FSD) รุ่น 20/2013 

หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program 
(AACP) รุ่น 17/2015 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 2554-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2535 - 2553 ผูจ้ดัการ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารพาณชิย ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายสรุพล มเีสถยีร 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 ปรญิญาโท รฐัประศาสน
ศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒั
นบรหิารศาสตร ์

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์
บณัฑติ โรงเรยีนนายเรอื 

ประกาศนียบตัร วทิยาลยั
การทพัเรอื 

หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่155/2012 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่92/2011 

 

รอ้ยละ 0.56 - 2554-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอน็.ท.ีแอล. มารนี ขนส่งทางน ้า 

2552-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ สมาคมเจา้ของเรอืไทย ขนส่งทางน ้า 

2550-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.นทลนิ ออฟชอร ์ ขนส่งทางน ้า 

2550-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.บทด ขนส่งทางน ้า 

2550-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นทลนิ ขนส่งทางน ้า 

2549-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.โกลเดน้ชพิ ซพัพลาย ธุรกจิจดัซื้อและจดั
จ าหน่ายอะไหล่เรอื 

2548-ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คุณนท ี ขนส่งทางน ้า 



     
  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 
กรรมการ /                    
ประธานกรรมการบรหิาร 

48 ปรญิญาโท การเงนิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีวศิวกรรม 
ศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่97/2012 

รอ้ยละ 0.56 - 2548-ปัจจุบนั กรรมการ/ประธาน
กรรมการบรหิาร 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ Top-NTL PTE Ltd. (จด
ทะเบยีนในประเทศ
สงิคโปร)์ 

บรหิารจดัการกองทุน 
(Trustee Manager) 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.นทลนิ ขนส่งทางน ้า 

2554-ปัจจุบนั 

 

กรรมการ Nathalin Offshore PTE 
Ltd. (จดทะเบยีนใน
ประเทศสงิคโปร)์ 

บรหิารจดัการเรอื 

 

2548 - 2557 กรรมการ บจก. คุณนท ี ขนส่งทางน ้า 

2550 - 2556 กรรมการ บจก. นทลนิ ออฟชอร ์ ขนส่งทางน ้า 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

น.ส. นีรชา ปานบุญหอ้ม 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร /
กรรมการผูจ้ดัการ 

33 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
RMIT University, 
Melbourne, Australia 

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่92/2011 

หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่170/2013 

 

 

 

 

รอ้ยละ 0.83 - 2554-ปัจจุบนั กรรมการ/
กรรมการบรหิาร/
กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั Sea Oil Energy 
Limited* (บรษิทัย่อย) 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ยไูนเตด็ ออฟชอร ์เอ
วเิอชัน่ 

บรกิารขนส่งบุคคลทาง
อากาศ 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.นทลนิ ขนส่งทางน ้า 

2555 - 2556 กรรมการ บจก.นทลนิ แมนเนจเมนท ์ บรหิารจดัการเรอื 

2555 - 2556 กรรมการ บจก.นทลนิออฟชอร ์ ขนส่งทางน ้า 

2552 - 2556 กรรมการ บจก.เนลลอ์ะโฮลคิ สปามอืและสปาเทา้ 

    

*หมายเหตุ : บรษิทั Sea Oil Energy Limited เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ยงัไม่ไดด้ าเนินกจิการ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์
กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 ปรญิญาเอก โลจสิตกิส์
ระหวา่งประเทศ,Cardiff 
University, Wales, United 
Kingdom 

ประกาศนียบตัรระเบยีบวธิี
วจิยัทางสงัคมศาสตร,์ 
Cardiff University, Wales, 
United Kingdom 

ปรญิญาโท กฏหมายธรุกจิ
ระหวา่งประเทศ Universite 
de Paris I, Pantheon-
Sorbonne, France 

ประกาศนียบตัรวชิาชพี
ชัน้สงูในการแปลค าศพัท์
ภาษาองักฤษและภาษา
ฝรัง่เศษทางกฎหมาย Paris 
Institute of Comparative 
Law, France 

ปรญิญาตร ีกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ, 

- - 2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2556-ปัจจุบนั 

 

กรรมการ 

 

บจก.ไวสเ์ฟรทเซอรว์สิเซส 
(ประเทศไทย) 

ธุรกจิรบัจดัการขนส่ง
สนิคา้ 

2539-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลฟีวิง่ เฮดควอเตอร ์ ธุรกจิรบัออกแบบภายใน 

2536-ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ สถาบนัการศกึษา 

2554 - 2556 กรรมการ บจก.เจรญิสนิพรอ็พเพอรต์ี้ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

   



     
  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2557 

 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 Universite de Paris I, 
Pantheon-Sorbonne, 
France 

ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์
Lycee Michelet, France 

หลกัสตูร Director 
Certification Program 
(DCP) รุ่นที ่103/2008 

หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 
13/2006 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่44/2005 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู
กรรมการอสิระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

65 ปรญิญาเอก การบรหิาร
การศกึษาและภาวะผูน้ า 
มหาวทิยาลยัเซนต์จอหน์ 

ปรญิญาโท ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

ปรญิญาตร ีการศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ประสานมติร 

หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่158/2012 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่92/2011 

หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 42/2013 

หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program (AACP) 
รุ่น 17/2015 

- - 2554-ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2552-ปัจจุบนั ประธานโครงการ
พฒันาผูบ้รหิาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศกึษา  
หลกัสตูรศกึษาศาสตร์
มหาบณัฑติ 

สถาบนัรชัต์ภาคย ์ สถาบนัการศกึษา 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสริาณี โกมนิทรชาต ิ
ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

41 ปรญิญาโท สงัคม
สงเคราะห ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ/
การจดัการ   
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

รอ้ยละ 0.08 - 2553-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2549-2553 ผูแ้ทนขาย บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

นางศริวิรรณ จามพนัธ ์
ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุคุณภาพ
และลกูคา้สมัพนัธ ์

64 Modern Manager 
Program  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Mini MBA 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร-์
คาลเทก็ซ ์

ประกาศนียบตัรวชิาชพี 
เลขานุการ วทิยาลยั
พาณิชยการพระนคร 

- - 2554-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุม
คุณภาพและลกูคา้
สมัพนัธ ์

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2553 - 2554 ทีป่รกึษา บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2541 - 2553 ผูจ้ดัการศนูยบ์รกิาร
ลกูคา้คาลเทก็ซ์ 

บจก. เชฟรอน (ไทย) ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี
กรรมการบรหิาร /  
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

44 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ/
การตลาด  
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

รอ้ยละ 0.04 - 2555-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2553 - 2555 หวัหน้าฝ่ายขาย บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2546 - 2553 Key Account 
Manager 

บจก. เชฟรอน (ไทย) ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

นางกุสมุา วรรณพฤกษ ์
กรรมการบรหิาร /  
ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิ 

47 ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร/์
บรหิารรฐักจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

รอ้ยละ 0.06 - 2556-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ
และบญัช ี

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

  หลกัสตูร CFO 
Certification Program 
รุ่นที ่17/2013 

  2550 - 2555 ผูจ้ดัการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

สถาบนัการเงนิ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม 
เลขานุการบรษิทั 

40 ปรญิญาตร ีคณะ
บรหิารธุรกจิ / การบญัช ี
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- - 2555–ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั บมจ. ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

  หลกัสตูร Company 
Secretary Program 
(CSP) รุ่นที ่46/2012 

  2552 - 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ 

บจก. เอด็ดเูคชัน่แนล  
ทราเวล เซนเตอร ์

ธุรกจิน าเทีย่ว 

     2547 - 2549 หวัหน้าส านกัก ากบั
ดแูลและตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ.ธนมติร แฟคตอริง่ ธุรกจิแฟคตอริง่ 
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 เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทัย่อย 

- ไมม่ ี   - 
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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 ำนกังำนสอบบญัชี

 COSO - 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยในใหม่ล่ำสดุ
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เอกสำรแนบ 3 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย   กรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ซึ่ง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการบรหิารจดัการ และมีคุณสมบัติ

ครบถว้นตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด   คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดป้ฏบิตัิหน้าทีต่ามขอบเขต และความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ซึง่ระบุไวใ้นกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคลอ้งกบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย   

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทัง้สิ้นรวม 6 ครัง้ และได้รายงานผลการด าเนินงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมรีายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดงันี้ 

1. รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 6/6  ครัง้

2. คุณทวปี สนุทรสงิห์ กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุม 6/6  ครัง้ 

3. ดร.เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุม 6/6  ครัง้

ซึง่ในการประชุมแต่ละครัง้ เป็นการประชุมร่วมกบั ผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และผู้บรหิารฝ่ายอื่นๆ ตามวาระที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบ

ภายในโดยไม่มผีู้บรหิารเข้าร่วม 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอือย่างเป็นอสิระในประเดน็ส าคญัต่างๆ รวมถึงรบัทราบผลการ

ปฏิบตัิงาน ข้อสงัเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบตัิงาน ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้

รายงาน แสดงความเหน็ และใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นอสิระ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานขอ้มูลที่ส าคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 

2557 และไดส้อบถามและรบัฟังค าชีแ้จงจากผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีรวมถงึรบัทราบขอ้สงัเกตทีต่รวจพบและขอ้เสนอแนะ

จากผูส้อบบญัช ี ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี่า รายงานทางการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท า

ขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้ วน 

เพยีงพอและเชื่อถอืได ้  

ระบบควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีของบรษิัท 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพยีงพอในการด าเนิน

ธุรกจิของบรษิทั  โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏบิตังิานหลกัทีส่ าคญัของบรษิทัฯ การ

สอบทานการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 
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ด้านก ากบัดูแลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คดัเลือก แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ

ภายในของบรษิทั โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบิตัิงาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรูค้วามสามารถใน

วชิาชพี รวมทัง้พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี โดยใชว้ธิกีารประเมนิความเสีย่งและระบบ

การควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบใน ในแต่ละไตรมาส ตลอดจนก ากบัดูแลและติดตามการ

ปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส     

  ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชัน่เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏบิตังิาน

ให้กบักรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัท เพื่อให้ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได ้ไดเ้ปิดช่องทางการสือ่สารเพื่อรบัขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะจากบุคคลภายนอกและพนักงาน รวมทัง้บรษิทั

ฯได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ เมื่อเดอืน ตุลาคม 2557  

ปัจจุบนับรษิทัฯอยู่ระหว่างด าเนินการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติและน านโยบายการต่อต้านการทุจรติและ

แผนก ากบัการปฏบิตังิานไปปฏบิตั ิ 

การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานกรอบการบรหิารความเสีย่งองค์กรเป็นประจ าทุกปี   และรบัทราบ

รายงานการบรหิารความเสีย่งของคณะท างานบรหิารความเสีย่งองคก์ร ในทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้

ความส าคญัและติดตามการด าเนินการของฝ่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนว

ทางการบรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อใหฝ่้ายจดัการน าไปพจิารณาปรบัปรุงใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัผ่านหน่วยงานก ากบัดแูล เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของ

บรษิทัเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธุรกจิของบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย

และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอและมปีระสทิธผิล  

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการที่เกีย่วโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ฝ่ายจดัการได้

เขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามธุรกจิปกตทิี่มเีงื่อนไขทางการค้าและราคาที่สมเหตุสมผลดงัเช่นที่ท ากบับุคคลภายนอก

ทัว่ไป และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท ทัง้นี้บรษิัทฯได้ปฏบิตัิตามนโยบายและเปิ ดเผยขอ้มูลตาม

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไวอ้ย่างครบถว้น 

พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และพจิารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณา

จากคุณสมบัติ คุณภาพของงานตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และ

ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนักบัธรุกจิของบรษิทั ส าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
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นัน้ ไดพ้จิารณาถงึขอบเขตความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ีและความเหมาะสมโดยเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนจาก

ผูส้อบบญัชอีื่นทีเ่ทยีบได ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2558  รวมทัง้พจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอที่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 

 โดยสรุปในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าที่ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และมคีวามเป็น

อสิระอย่างเพยีงพอในการแสดงความคดิเหน็ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร และไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็โดยรวมว่า บรษิทัฯมรีะบบการก ากบัดูแลกจิการและระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนิน

ธุรกจิ การจดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงนิแสดงขอ้เทจ็จรงิในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัอย่างครบถ้วน ถูกต้อง สอดคลอ้งตาม

มาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทัว่ไป การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง  มีการบรหิาร

จดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ  มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้ผูกพนัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ

ของบรษิทั มกีารเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างถูกตอ้ง  รวมทัง้บรษิทัฯ มกีารพฒันาปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานใหม้ี

คุณภาพทีด่ขี ึน้และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

                            

    

   ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั(มหาชน) 

 

………………………………………………… 

 ( รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค ์) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินทรพัยสิ์น 
 

- ไมม่ ี   - 
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เอกสำรแนบ 5 

เอกสำรอ่ืนๆ 
 

- ไมม่ ี   - 
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