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ส่วนท่ี 1 
กำรประกอบธรุกิจ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ

1.1  วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมายและกลยทุธ ์

วิสยัทศัน์  :  “เป็นองคก์รชัน้น ำดำ้นกำรผลติ จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ธุรกจิจดัหำวตัถุดบิ สนิคำ้และบรกิำร  
ทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศอำเซยีน ตลอดจนจดัหำแหล่งพลงังำนปิโตรเลยีม โดยบรหิำรตำมหลกัธรรมำภิบำล 
เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยและนโยบำยคุณภำพของบรษิทั ดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” 

พนัธกิจ  :  
1. เพิม่ Market Capital เป็น 3,000 ลำ้นบำท ในปี 2559
2. ขยำยกำรลงทุนดว้ยกำร"Joint Venture /Profit Sharing" กบั กลุ่ม Expertise และ กลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
3. มอีตัรำกำรขยำยตวัดำ้นผลก ำไรไม่น้อยกว่ำ 10% ในปี 2559
4. ขยำยกลุ่มลกูคำ้ในธุรกจิกำรผลติ กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทำงทะเล ซือ้-ขำย น ้ำมนัระหวำ่งประเทศ

กำรจดัหำวตัถุดบิและบรกิำรอยำ่งต่อเนื่อง เพื่อใหม้สีว่นแบ่งกำรตลำดเพิม่ขึน้
5. บรหิำรงบประมำณทำงกำรเงนิและบญัชอีย่ำงมปีระสทิธภิำพ
6. พฒันำองคก์ร บุคลำกร และ สง่เสรมิคู่คำ้ ใหมุ้ง่ไปสูค่วำมเป็นมำตรฐำนสำกล ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนตำม

หลกัธรรมำภบิำล
7. สง่เสรมินโยบำยรกัษำสิง่แวดลอ้ม  และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
8. สนบัสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรปัชัน่

เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ 
บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิใหม้กีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื เพื่อเขำ้สูก่ำรเป็นองค์กรชัน้น ำดำ้นกำรผลติ จดั

จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ  ธุรกจิจดัหำวตัถุดบิ  สนิคำ้ และใหบ้รกิำร ทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศอำเซยีน ตลอดจน
จดัหำแหล่งพลงังำนปิโตรเลยีม โดยมุ่งเน้นกำรสรำ้งระบบกำรบรหิำรจดักำรตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดย
กำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรมและโปร่งใส ค ำนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยของกจิกำร ไม่ว่ำจะเป็น ผูถ้อืหุน้ พนกังำน 
คู่คำ้ ลูกคำ้ หรอืบุคคลภำยนอกทีม่สี่วนไดเ้สยี ภำยใต้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม มกีำรก ำหนดนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกจิกำร จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม นโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ นโยบำยคุณภำพ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนได้ปฏบิตัไิปในทศิทำง
เดยีวกนั  บรษิัทฯ ได้มกีำรก ำหนดและปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกจิเพื่อให้สอดคล้องกบัสภำพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลง ทัง้ดำ้นเศรษฐกจิและสภำวะรำคำน ้ำมนัทีอ่ยู่ในระดบัต ่ำ บรษิทัฯพยำยำมมองหำโอกำสทำงธุรกจิใหม่ๆที่
สรำ้งมูลค่ำเพิม่ใหก้บัองคก์รและต่อยอดธุรกจิเดมิทีม่อียู่ เพื่อสรำ้งเสถยีรภำพและสำมำรถรกัษำควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัทำงธุรกจิได ้บรษิทัจงึไดม้กีำรก ำหนดกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิเพื่อกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืไวด้งันี้ 

1. การเสริมสรา้งคณุภาพของสินค้าและพฒันามาตรฐานการให้บริการกบัลูกค้าเป็นส าคญั
บรษิทัด ำเนินธุรกจิกำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืเดนิทะเลมำนำนกว่ำ 20 ปี โดยบรษิทั

มผีู้บรหิำรและพนักงำนที่มปีระสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ำนธุรกจิกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัมำยำวนำน บรษิัทเชื่อว่ำ
ควำมส ำเรจ็ของธุรกจิค้ำน ้ำมนัเกดิจำกควำมน่ำเชื่อถือและควำมพงึพอใจที่ได้รบัจำกลูกค้ำ โดยบรษิัทมกีำรควบคุม
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คุณภำพน ้ำมนัอย่ำงเคร่งครดัเพื่อจดัหำและขนสง่สนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ เพื่อให้ลกูคำ้ไดร้บัสนิคำ้ทีม่คีุณสมบตัติรงตำมควำม
ต้องกำร ได้รบัสนิค้ำตรงเวลำและจ ำนวนครบถ้วนตำมค ำสัง่ซื้อ มุ่งเน้นบรกิำรลูกคำ้ใหเ้กดิควำมพงึพอใจอย่ำงสงูสุด 
โดยตระหนกัถงึดำ้นกำรจดักำรควำมปลอดภยั สขุอนำมยั สิง่แวดลอ้ม และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นส ำคญั  

2. การขยายธุรกิจและการให้บริการไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ทัง้ด้านผลิต จัดจ าหน่ายน ้ามนั
เช้ือเพลิงและจดัหาวตัถดิุบและบริการ ขยายฐานลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศเพื่อให้มีส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีเพ่ิมขึน้  

ในกำรประกอบธุรกจิผ่ำนช่องทำงกำรให้บรกิำรทำงทะเล บรษิัทขยำยธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิให้
ครอบคลุมเรอืทุกประเภท โดยเฉพำะเรอืขนส่งสนิค้ำทีม่ขีนำดใหญ่และมจี ำนวนเรอืในกองเรอืจ ำนวนมำก รวมไปถงึ
กำรใหบ้รกิำรอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นกบัเรอืเดนิทะเล รวมถงึแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเลและบนบก เพื่อเป็นผูใ้หบ้รกิำร
ในทะเลแก่เรอืเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ และแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตใินทะเลทีค่รบวงจร นอกจำกกำรจดั
จ ำหน่ำยน ้ำมนัภำยในประเทศ (Domestic) แลว้ บรษิทัยงัเลง็เหน็ถงึศกัยภำพของกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัในต่ำงประเทศ 
(External) ซึง่เป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัเรอืของลูกคำ้ทีม่คีวำมต้องกำรน ้ำมนัระหว่ำงทีอ่ยู่ ต่ำงประเทศ  รวมถงึกำร
จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัผูค้ำ้น ้ำมนัทีน่ ำน ้ำมนัไปจ ำหน่ำยต่อในต่ำงประเทศ โดยบรษิทัจะจดัหำน ้ำมนัในต่ำงประเทศเพือ่
จดัส่งให้กบัลูกค้ำที่อยู่ในต่ำงประเทศเช่นกนั บรษิัทฯ ได้มกีำรขยำยตลำดต่ำงประเทศ โดยกำรจดัตัง้บรษิัทย่อยใน
ต่ำงประเทศ เพื่อขยำยฐำนลกูคำ้และซพัพลำยเออร ์

 บรษิทัมแีผนงำนเพิม่กำรใหบ้รกิำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ในดำ้นธุรกจิจดัหำ
อำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ แก่ทีพ่กัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและ
บนบก (Supply Management) ทัง้ทีเ่ป็นธุรกจิบรกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดีใหแ้ก่พนกังำนประจ ำแท่น
ขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ (Catering and Service) และธุรกจิจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบยีง และ
บรกิำรอื่นๆ    (General Supply) ซึง่เป็นสิง่จ ำเป็นแก่เรอืเดนิทะเลและแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตใินทะเลให้
มำกขึน้ อกีทัง้ยงัมุ่งเน้นบรกิำรลูกคำ้ใหม้คีวำมพงึพอใจอย่ำงสงูสุด โดยตระหนักถงึดำ้นควำมปลอดภยัและอำชวีอนำ
มยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั โดยยดึหลกักำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มตำมหลกัเกณฑแ์ละ
นโยบำยคุณภำพของบรษิทั 

บรษิทัไดเ้ขำ้ลงทุนธุรกจิส ำรวจและผลติปิโตรเลยีมอนัเป็นธุรกจิทีต่่อเนื่อง และส่งเสรมิกบัธุรกจิกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท ซึ่งอำจเป็นธุรกิจหลักที่จะสร้ำงรำยได้จ ำนวนมำกให้แก่บริษัท ในอนำคต โดย
ด ำเนินกำรจดัหำแหล่งพลงังำนปิโตรเลยีมดว้ยทกัษะและควำมรูข้องบุคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นเป็นอย่ำงสงู 
หำกบรษิทัไดเ้รยีนรูแ้ละรบัประสบกำรณ์จำกบรษิทัส ำรวจ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม บรษิทักอ็ำจเขำ้เป็น
ผูร้บัสมัปทำนระยะยำวในอนำคต 

บริษัทฯ ได้เข้ำลงทุนในธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งเป็นธุรกิจส ำหรับผลิตและจ ำหน่ำยโซลเว้นท์และ
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลวทุกชนิด เพื่อเพิม่ยอดขำย และต่อยอดธุรกจิทีเ่สรมิกบัธุรกจิกำรเป็นผูจ้ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีมของบรษิทัในปัจจุบนั   

3. การแสวงหาโอกาสเติบโตจากการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจพลังงานอ่ืน ( Business 
Diversification) เพื่อลดความเส่ียงจากการด าเนินธรุกิจและสรา้งเสถียรภาพให้กบัองคก์ร 

บรษิทัมแีผนทีจ่ะขยำยธุรกจิ เพื่อลดผลกระทบจำกภำวะรำคำน ้ำมนัทีม่คีวำมผนัผวนและอยู่ในระดบัต ่ำ โดย
กำรขยำยธุรกิจไปยังแหล่งพลังงำนด้ำนอื่นเพิ่มเติม เพื่อสร้ำงเสถียรภำพให้กับองค์กร อำทิ โครงกำรพลังงำน
แสงอำทติย ์พลงังำนชวีมวล และพลงังำนทดแทนอื่นๆทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคมและชุมชนต่อไปในอนำคต 
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4. การพฒันาองค์กร บุคลากร และส่งเสริมคู่ค้าให้มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้การ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลดวัยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัยงัคงยดึมัน่กำรด ำเนินธุรกจิและกำรบรหิำรงำนตำมหลกัธรรมมำภบิำล  ตลอดจนกำรดูแลผูม้สี่วนได้
เสยีทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็น ผูถ้อืหุน้ พนักงำน คู่คำ้ ลูกคำ้ สงัคม ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม เพื่อสรำ้งควำมสมดุลและน ำไปสู่
กำรเป็นองคก์รทีม่กีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบรษิทัในกลุ่มนทลนิ  จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทัขึน้เมื่อวนัที่ 
26 พฤษภำคม 2540 ดว้ยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่ 1,000,000 บำท ปัจจุบนับรษิทัมทีนุจดทะเบยีน จ ำนวน 417,036,710 
บำท และมทีุนทีอ่อกและช ำระแลว้ จ ำนวน 415,120,281 บำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559) โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำร
ประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืประเภทต่ำงๆ  เช่น  เรอืเดนิทะเล เรอืขนสง่น ้ำมนั  
เรอืประมง และเรอืประเภทอื่นๆ โดยบรษิทัจะด ำเนินกำรจดัหำน ้ำมนัจำกผูผ้ลติน ้ำมนั/ผูค้ำ้น ้ำมนัรำยใหญ่และจ ำหน่ำย
ให้กบัลูกค้ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น สงิคโปร์ ลำว กมัพูชำ พม่ำ เป็นต้น  ทัง้นี้ บรษิัทไม่มกีำรลงทุนใน
สนิทรพัย์ถำวรทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิดำ้นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ทัง้คลงักกัเกบ็น ้ำมนั และยำนพำหนะทีใ่ชใ้น
กำรขนสง่น ้ำมนั โดยบรษิทัจะด ำเนินกำรจดัหำผูข้นสง่อสิระเพื่อใหบ้รกิำรขนสง่ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำร  

ตุลำคม 2553 บรษิทัไดท้ ำกำรขยำยธุรกจิออกไปสู่กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก
ใหก้บัโรงงำนอุตสำหกรรม และธุรกจิอื่นๆ เช่น ธุรกจิรถขนสง่ทำงบก ธุรกจิใหบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นตน้ ซึง่ท ำใหบ้รษิทั
สำมำรถขยำยช่องทำงกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไดห้ลำกหลำยขึน้  
 กรกฎำคม 2554 บรษิทัไดเ้ริม่ธุรกจิบรกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) 
ใหแ้ก่เรอืพกัอำศยั (Accomodation Barge) ส ำหรบัพนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในอ่ำวไทย  

กนัยำยน 2555 บรษิทัไดเ้ริม่ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบยีง และ
บรกิำรอื่นๆ (General Supply) ใหก้บัเรอืเดนิทะเล เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service 
Boat) และเรอืโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) และแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล เช่น อำหำร น ้ำ 
เครื่องมอืต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อเป็นกำรต่อยอดจำกธุรกจิ Catering and Service และยงัเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกฐำน
ลกูคำ้ปัจจุบนัของบรษิทัทีม่อียู่ในธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเลได ้ซึง่มคีวำมตอ้งกำร
ใชเ้สบยีงอำหำร และวสัดุสิน้เปลอืงอื่นๆ เพื่อใชใ้นกำรเดนิเรอือยู่แลว้เพื่อเพิม่รำยไดใ้หก้บับรษิทั 

เมื่อวนัที ่5 กนัยำยน 2556 บรษิทัไดก้ำ้วเขำ้สูก่ำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ อย่ำง
เป็นทำงกำร ซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมกีำรเสนอขำยหุน้ใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO) 
รำคำหุน้ละ 3.45 บำท  

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

เมื่อวนัที ่17 ธนัวำคม 2557 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำ
ซึง่หุน้ของบรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยำม) ลมิเิตด็ (“POES”) ในสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 49.99 ของจ ำนวนหุน้
ที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด ซึ่งเป็นกำรลงทุนใน POES ที่ส่งเสรมิใหบ้รษิทักำ้วเขำ้สู่ธุรกจิกำรส ำรวจและผลติ
ปิโตรเลยีมอนัเป็นธุรกจิทีต่่อเนื่อง และส่งเสรมิกบัธุรกจิกำรเป็นผูจ้ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมของบรษิทัในปัจจุบนั 
โดยจะไดเ้รยีนรูแ้ละรบัประสบกำรณ์จำกบรษิทัส ำรวจ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมอนัจะน ำไปสู่กำรเขำ้เป็น
ผูร้บัสมัปทำนในอนำคต 
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มกรำคม 2558 บรษิัทได้จดัตัง้บรษิัทย่อยที่ดนิแดนสหพนัธ์แห่งลำบวน ประเทศมำเลเซยี ชื่อว่ำ “Sea Oil 
Offshore Limited” โดยมวีตัถุประสงคจ์ดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิระหว่ำงประเทศและขยำยกจิกำรไปยงัต่ำงประเทศ 

เมษำยน 2558 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยทีป่ระเทศสงิคโปร ์ชื่อว่ำ “Sea Oil Petroleum PTE. LTD.” โดยจดั
จ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลติภณัฑเ์กีย่วกบัน ้ำมนัทีป่ระเทศสงิคโปร ์และขยำยฐำนลกูคำ้ในต่ำงประเทศ 

เมื่อวนัที่ 26 พฤษภำคม 2558 ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 มมีติอนุมตัใิห้บรษิทัเขำ้ท ำรำยกำร
ไดม้ำซึง่หุน้ของบรษิทั นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ ์(“นครชยัปรำกำร”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและ
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บรษิัทไดจ้ดัสรรหุน้และท ำรำยกำรได้มำซึง่หุน้นครชยัปรำกำรเสรจ็สิน้เมื่อวนัที่ 11 เมษำยน 
2559 ซึง่นครชยัปรำกำรประกอบธุรกจิโรงแยกคอนเดนเสท ซึง่ผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม
เหลวทุกชนิด (เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัท นครชยัปราการ เคมภีณัฑ์ จ ากดั เปลีย่นชือ่นิติบุคคลใหม่เป็น 
“บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ำกดั”) 

การเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนท่ีส าคญั 

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 บรษิทัมมีตจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557 เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 30,000,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ จำกเดมิ 180,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 
210,000,000 บำท และมทีุนช ำระแลว้เป็นเงนิ 209,998,052 บำท 
ธนัวาคม 2557 บรษิัทมมีตจิำกทีป่ระชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 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  
มกราคม 2558 บรษิทัจดเพิม่ทุนช ำระแลว้ จำกเดมิ 209,998,052 บำท เป็น 314,996,857 บำท หลงัจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 
เมษายน 2558 บรษิทัมมีตจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 44,999,551 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ จำกเดมิ จ ำนวน 314,996,857 บำท เป็นทุนจด
ทะเบยีน 359,996,408 บำท และมทีุนช ำระแลว้เป็นเงนิ 359,993,848 บำท 
พฤษภาคม 2558 บรษิทัมมีตจิำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 ปี 2558 ลดทุนจดทะเบยีนจำก 359,996,408 บำท
เป็น 359,993,848 บำท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 359,993,848 บำทเป็น 379,124,282 บำท เพื่อรองรบักำรท ำ
รำยกำรไดม้ำซึง่หุน้บรษิทั นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ ์จ ำกดั  
เมษายน 2559 บรษิทัมมีตจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 37,912,428 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ จำกเดมิ จ ำนวน 379,124,282 บำท เป็นทุนจด
ทะเบยีน 417,036,710 บำท และมทีุนช ำระแลว้เป็นเงนิ 415,120,281 บำท 

ภาพรวมของการประกอบธรุกิจ 

บรษิัทเริม่ประกอบธุรกจิจำกกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืเดนิทะเล 
เช่น เรอืขนส่งสนิคำ้ เรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืประมง และเรอืหอ้งเยน็ เป็นต้น ซึง่ลูกคำ้ของบรษิทั ไดแ้ก่ เรอืเดนิทะเลที่
เดินทำงภำยในประเทศ ระหว่ำงประเทศ และยงัรวมไปถึงเรือเดินทะเลที่เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศอีกด้วย โดย
ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัจดัหำใหล้กูคำ้เหล่ำน้ีไดแ้ก่ น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นกำรขบัเคลื่อนเรอื เช่น น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ น ้ำมนั
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เตำชนิดต่ำงๆ และน ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยเรอืเดนิทะเลแต่ละประเภทจะมคีวำมต้องกำรน ้ำมนัเชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนตท์ีต่่ำงกนัออกไป  

ในปัจจุบนั บรษิัทมกีำรจดัหำน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นให้กบัลูกค้ำทำงทะเลเป็นหลกั และตัง้แต่ปี 
2553 บรษิทัไดข้ยำยธุรกจิไปยงัธุรกจิกำรจดัหำน ้ำมนัใหก้บัลูกคำ้ทำงบก โดยมกีลุ่มลูกคำ้ ไดแ้ก่ โรงงำนอุตสำหกรรม 
และกลุ่มลูกคำ้ในธุรกจิต่ำงๆ เช่น ธุรกจิขนส่งทำงบก ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นต้น นอกจำกนี้ บรษิทัยงัท ำ
หน้ำที่เป็นผู้จดัหำน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในต่ำงประเทศ อำท ิสงิคโปร์ ลำว 
กมัพชูำ และ พม่ำ เป็นตน้  

โดยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัจดัหำ ไดแ้ก่ น ้ำมนัเชือ้เพลงิประเภทต่ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรขบัเคลื่อนเรอื น ้ำมนัหล่อลืน่ 
และน ้ำมนัเบนซนิ เป็นตน้ ซึง่บรษิทัไม่มคีวำมจ ำเป็นในกำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรใดๆ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ ทัง้นี้ 
เมื่อบรษิทัไดร้บัค ำสัง่ซือ้จำกลกูคำ้แลว้ บรษิทัจะจดัหำสนิคำ้จำกผูผ้ลติน ้ำมนัรำยใหญ่ในประเทศหรอืผูค้ำ้สง่น ้ำมนัทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ (“Supplier”) โดยในกรณีลูกค้ำมีควำมต้องกำรให้บริษัทเป็นผู้ขนส่งน ้ำมันให้ บริษัทจะ
ด ำเนินกำรจดัจำ้งผูข้นสง่อสิระเพื่อขนสง่น ้ำมนัไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ก ำหนด ส ำหรบัลกูคำ้ทีต่อ้งกำรรบัน ้ำมนั
กลำงทะเล   บรษิทัจะจดัจำ้งเรอืขนสง่น ้ำมนัเพื่อขนส่งสนิคำ้ไปยงัลกูคำ้ หำกลกูคำ้เป็นเรอืทีจ่อดเทยีบท่ำอยู่หรอืลูกคำ้
ทำงบก  บรษิทัจะท ำกำรจดัจำ้งรถขนสง่น ้ำมนัเพื่อขนสง่ไปยงัจดุหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ก ำหนด โดยบรษิทัมนีโยบำยที่
จะท ำกำรส่งผูค้วบคุมกำรจดัส่งของบรษิทั (Inspector)  ขึน้ประจ ำกำรบนยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งตัง้แต่รบัน ้ำมนัที่
คลงัต้นทำงไปจนถึงจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กค้ำต้องกำร   เพื่อให้แน่ใจว่ำสนิค้ำมคีุณลกัษณะตำมที่ลูกค้ำต้องกำร มี
ปรมิำณทีค่รบถว้น   และน ำสง่ถงึมอืลกูคำ้ตรงตำมเวลำทีก่ ำหนด เพื่อใหล้กูคำ้เกดิควำมมัน่ใจและไวว้ำงใจในกำรสัง่ซือ้
สนิคำ้กบับรษิทั  

ก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัมำจำกส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนน ้ำมนั  รวมถงึตน้ทุนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
รำคำทีจ่ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัลูกคำ้ โดยตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทัจนถงึปัจจุบนั เมื่อบรษิทัมผีลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง
จำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทำงทะเลและทำงบก   

บรษิทัขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้ำ้น ้ำมนัตำมมำตรำ 10 ซึง่เป็นผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
แต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดปีละ 30,000 เมตรกิตนั (ประมำณ 36 ลำ้นลติร) ขึน้ไปแต่ยงัไม่ถงึ 100,000 เมตรกิตนั 
(ประมำณ 120 ลำ้นลติร)  หรอืกรณีเป็นผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ชนิดเดยีวมปีรมิำณไม่ถงึ 50,000 เมตรกิตนั
ต่อปี แต่เกนิ 30,000 เมตรกิตนั หรอืเป็นผูค้ำ้ทีม่ขีนำดของถงัทีส่ำมำรถเกบ็น ้ำมนัเชือ้แพลงิแต่ละชนิดหรือรวมกนัทุก
ชนิดไดเ้กนิ 200,000 ลติร  โดยปรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิประจ ำปีดงักล่ำว หมำยถงึ ปรมิำณน ้ำมนัเชือ้เพลงิแต่ละ
ชนิดที่น ำเขำ้มำในประเทศ ซื้อ กลัน่ ผลติหรอืได้มำในปีหนึ่ง ทัง้นี้ ไม่รวมถึงปรมิำณที่จดัหำมำเพื่อกำรส ำรองตำม
กฎหมำย   

ทัง้นี้ บรษิทัยงัด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรในกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ ส ำหรบัพนักงำนประจ ำ
แหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management)  เนื่องจำกบริษัทมีกลุ่มลูกค้ำที่เป็นเรือ
ล ำเลียงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & Service Boat) และเรือโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew 
Boat) บรษิทัจงึเลง็เหน็โอกำสในกำรใหบ้รกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) ใหแ้ก่
พนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ เพื่อใหบ้รกิำรทีค่รอบคลุมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้กลุ่มนี้มำกยิง่ขึน้  

บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิัท แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ (“POES”) ในสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 
49.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ POES ซึง่เป็นบรษิทัผลติและส ารวจปิโตรเลยีมและก๊าซ
ธรรมชาตบินบกในประเทศไทย และไดค้รอบครองสมัปทานแปลงที ่L53/48 ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
ซึ่งมรีะยะเวลาผลติปิโตรเลยีมนานถึง 20 ปี ส าหรบัการลงทุนในธุรกจิกบั POES นัน้ต่อยอดกบัธุรกจิของบรษิัทใน
ปัจจุบนั และท าใหบ้รษิทัไดป้ระสบการณ์และการเรยีนรูจ้ากบรษิทัส ารวจ ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ซึง่
น าไปสูส่ทิธกิารเขา้เป็นผูร้บัสมัปทานต่อไปในระยะยาว 
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นอกจำกนี้ บรษิทัเขำ้ซือ้บรษิทั นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ ์จ ำกดั (“NPC”) ซึง่ประกอบธุรกจิดำ้นกำรผลติและ
จ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ปิโตรเคม ีได้แก่ ไวท์สปิรติ (white spirit) รบัเบอร์ โซลเวนท์ (rubber solvent) น ้ำมนั
ดเีซล และน ้ำมนัเตำ โดยด ำเนินกระบวนกำรผลติในโรงแยกคอนเดนเสท (condensate splitter) ของ NPC ซึง่ตัง้อยู่ที่
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ีมกี ำลงักำรผลติประมำณ 180,000 ลติรต่อวนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 ยงั
มไิดเ้ริม่ด ำเนินธุรกจิ ซึง่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรบัปรุงโรงงำน  

1.3   โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  
นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่คอื บรษิทั นทลนิ จ ำกดัซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 45.05  บรษิทัเป็นหนึ่งในบรษิทัใน
เครอืของบรษิทั นทลนิ จ ำกดั (“นทลนิ”)  ซึง่กจิกำรของกลุ่มนทลนิเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิกำรขนสง่น ้ำมนัทำงเรอื โดยกลุ่ม
บรษิทั นทลนิ เป็นผูใ้หบ้รกิำรขนสง่น ้ำมนัทำงทะเล มำนำนกว่ำ 30 ปี ซึง่บรษิทัฯเป็นเพยีงบรษิทัเดยีวในกลุ่มบรษิทันท
ลนิ ทีป่ระกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ โดยนทลนิไดจ้ดัท ำขอ้ตกลงในกำรไม่ประกอบธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั 
ขึน้เพื่อเป็นกำรยนืยนัและรบัรองว่ำ นทลนิ ซึง่มกีำรด ำเนินธุรกจิต่ำงๆ รวมถงึบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของนทลนิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดบทนิยำมใน
ประกำศทีเ่กีย่วกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์ จะมกีำรก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินธุรกจิ โดยตกลงทีจ่ะไม่ด ำเนิน
ธุรกจิหรอืเขำ้มอี ำนำจควบคุมนติบิุคคลใดๆ ทีด่ ำเนินธุรกจิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึ และ/หรอื ลกัษณะทีเ่ป็นกำรแขง่ขนักบั
ธุรกจิปัจจบุนัของบรษิทั อนัไดแ้ก่ ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และธุรกจิให้บรกิำรในธุรกจิจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และ
ใหบ้รกิำรอื่นๆ แกท่ีพ่กัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล (Supply Management) 
รวมถงึธุรกจิใหม่ทีบ่รษิทัจะด ำเนินกำรในอนำคต โดยนทลนิจะด ำเนินกำรแจง้และดแูลใหบุ้คคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของนทลนิ ทรำบและปฏบิตัติำมขอ้ตกลงนี้ ทัง้นี้ ในขอ้ตกลงดงักล่ำวไดม้กีำรระบุไวถ้งึบทลงโทษต่อ นทลนิ 
หำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ตกลงดงักล่ำว 

1.4   ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 
บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรใหก้บักลุ่มนทลนิ ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำย

สนิคำ้ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มนทลนิเช่นเดยีวกบักำรขำยสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ไป อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัมแีนวทำงทีจ่ะลดกำร
พึ่งพิงรำยได้จำกกำรขำยให้แก่กลุ่มนทลินโดยมแีผนที่จะเพิม่ปริมำณกำรขำยให้แก่ลูกค้ำที่เป็นเรือเดินทะเลทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เรอืเดนิทะเลทีไ่ม่ใช่สญัชำตไิทยหรอืเรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภคของแท่นขุด
เจำะน ้ำมนัและก๊ำซต่ำงๆ รวมถงึกำรสรำ้งและรกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคำ้เดมิอย่ำงต่อเนื่องนอกจำกนี้ บรษิทัยงั
ไดแ้สวงหำโอกำสทีจ่ะเพิม่จ ำนวนลกูคำ้รำยใหญ่เพื่อเพิม่รำยไดแ้ละก ำไรใหแ้ก่บรษิทัอย่ำงต่อเนื่องเช่นกนั  

บรษิัทมกีำรจดัจำ้งเรอืบรรทุกน ้ำมนัของกลุ่มนทลนิในกำรขนส่งน ้ำมนัที่จดัหำจำกต่ำงประเทศเพื่อไปส่งยงั
จุดหมำยปลำยทำงทีต่่ำงประเทศเน่ืองจำกมขีนำดทีเ่หมำะสมต่อกำรขนสง่ในลกัษณะกำรสัง่ซือ้น ้ำมนัครำวละมำกๆและ
เป็นเสน้ทำงระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไดม้กีำรเปรยีบเทยีบค่ำขนสง่คุณภำพและควำมน่ำเชือ่ถอืของผูข้นสง่
ก่อนกำรจดัจำ้งเสมอหำกผูข้นสง่ทีเ่ป็นบุคคลภำยนอกสำมำรถใหบ้รกิำรในคุณภำพทีใ่กลเ้คยีงกบัเรอืในกลุ่มนทลนิในรำ
คำทีส่มเหตุสมผลไดบ้รษิทัสำมำรถจดัจำ้งผูข้นสง่รำยอื่นส ำหรบักำรขนส่งน ้ำมนัในลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ไดเ้ช่นกนั 
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โครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิของ บรษิทั นทลนิ จ ำกดั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 แสดงเป็นแผนภำพได ้ดงันี้ 
 
    

 

 

 

 

 

 

เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทั คุณนท ีจ ำกดั (ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่มนทลนิ ประกอบ
ธุรกจิรบัจำ้งขนสง่ทำงเรอื) รอ้ยละ 3.33 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั คุณนท ีจ ำกดั  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 งบกำรเงนิเฉพำะบรษิทั บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตำมวธิรีำคำทุน จ ำนวน 
1,332,229 บำท ประกอบดว้ย  

เงินลงทุนในบริษัท Sea Oil Energy Limited ณ ประเทศเบอร์มิวด้ำ เป็นเงินจ ำนวน 32 บำท (1 ดอลลำร์
สหรฐัอเมรกิำ) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและบรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ 

เงินลงทุนในบริษัท Sea Oil Offshore Limited  ณ ดินแดนสหพนัธ์แห่งลาบวน ประเทศมำเลเซยี เป็นเงนิ
จ ำนวน 977,400 บำท (30,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและบรษิทัได้
ช ำระเงนิลงทุนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ 

เงนิลงทุนในบรษิทั Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ณ ประเทศสงิคโปร ์ 

ณ วนัที่ 11 มกรำคม 2559 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ได้จดทะเบยีนเพิม่ทุนจ ำนวน 990,000 หุ้น รวม
เป็นทุนจดทะเบยีน ทัง้สิน้ 1,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 ดอลล่ำรส์หสหรฐัอเมรกิำ  โดยบรษิทัไดช้ ำระค่ำหุน้เพิม่ทุน 
740,0000 ดอลล่ำรส์หรฐัอเมรกิำ หรอืเทยีบเท่ำ 26.62  ลำ้นบำท และไดม้กีำรเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ชำวสงิคโปร์
รอ้ยละ 25  จ ำนวน 250,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลล่ำรส์หรฐัอเมรกิำ ( 250,000 ดอลล่ำรส์หรฐัอเมรกิำ) ภำยหลงักำร
เพิม่ทุนดงักล่ำวสดัสว่นกำรถอืหุน้ในบรษิทัย่อย Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. คงเหลอืรอ้ยละ 75   

ณ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย  Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. เป็นจ ำนวนเงิน 
26,972,597 บำท (750,000 ดอลล่ำรส์หรฐัอเมรกิำ มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลล่ำรส์หรฐัอเมรกิำ) 

 

 

 

บริษทั นทลิน จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียน 397.2 ล้ำนบำท 

ถือหุ้น 45.05% 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)  

กลุ่มธรุกิจจ ำหน่ำยน ้ำมนั
เช้ือเพลิงและให้บริกำร 

กลุ่มธรุกิจ 
เรือขนส่งน ้ำมนั 

กลุ่มธรุกิจ 
พลงังำนทดแทน 

กลุ่มธรุกิจอ่ืนๆ 
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เงนิลงทุนในบรษิทั นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ ์จ ำกดั 

  เมื่อวนัที ่11 เมษำยน พ.ศ. 2559 บรษิทัไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ของ บรษิทั นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ ์จ ำกดั(“NPC”) 
ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท  ผลิตและจ ำหน่ำยโซลเว้นท์และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลวทุกชนิด จ ำนวน 
1,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 100 บำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้
ทัง้หมดของ NPC โดยช ำระเป็นหุ้นสำมญัออกใหม่ของบริษัทจ ำนวน 19,130,434 หุ้น และจ่ำยเป็นเงินสดเพิ่มเติม
ส ำหรบัรำยกำรเงนิสด และเงนิทุนหมุนเวยีนหกัดว้ยหนี้สนิทีม่อียู่ในบญัชขีอง NPC ณ วนัที ่11 เมษำยน พ.ศ. 2559 กำร
ซือ้หุน้ดงักล่ำวบรษิทัฯจะไดม้ำซึง่กลุ่มสนิทรพัยข์องธุรกจิโรงแยกคอนเดนเสท ประกอบไปดว้ย ทีด่นิ โรงแยกคอนเดน
เสท เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ตัง้อยู่ ณ 
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ี

ณ 31 ธนัวำคม 2559 บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึเงนิลงทุนในบรษิทั นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ ์จ ำกดั  เป็นจ ำนวนเงนิ 
135,823,947 บำท ตำมมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์และหนี้สนิที่ได้มำ ณ วนัซื้อ หกัด้วยต้นทุนในกำรได้มำของเงนิ
ลงทุนดงักล่ำว 

เงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ 

ณ  31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมเีงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ ตำมบญัชีวธิสี่วนได้เสยี จ ำนวน 
1,302.34 ล้ำนบำท หรือวิธีคิดรำคำทุน จ ำนวน 1,387.88 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรที่บริษัทย่อย Sea Oil Energy 
Limited ได้เข้ำซื้อหุ้นของ Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”)  เมื่อเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบ
ธุรกจิเกี่ยวกบักำรส ำรวจ พฒันำและผลติน ้ำมนัปิโตรเลยีมและก๊ำซธรรมชำตใินประเทศไทย จ ำนวน 9,863 หุ้น คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 49.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ POES 

โครงสรำ้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559 แสดงเป็นแผนภำพไดด้งันี้ 

 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
ทุนจดทะเบียน 417.04 ล้ำนบำท 

Sea Oil Offshore Ltd. 
ลำบวน ประเทศมำเลเซีย 

ทุนจดทะเบยีน 
0.03 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั 

Sea Oil Energy Ltd. 
ประเทศเบอรมิ์วด้ำ 

ทุนจดทะเบยีน 
1 ดอลลำรส์หรฐั 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
ประเทศสิงคโปร ์
ทุนจดทะเบยีน 

1 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั 

100% 100% 75% 

49.99% 

Pan Orient Energy (Siam) 
Limited 

ประเทศเบอรมิ์วด้ำ 

บจ.นครชยัปรำกำร เคมีภณัฑ ์ 
นิคมฯอมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 

ทุนจดทะเบยีน 
150 ล้ำนบำท 

100% 
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2. ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ

โครงสรา้งธรุกิจและการถือหุ้น 

บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) ประกอบธุรกจิหลกัอยู่ 2 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
และน ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่ลกูคำ้ทำงทะเลและลูกคำ้ทำงบก และธุรกจิใหบ้รกิำรในกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ 
ส ำหรบัพนกังำนประจ ำแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั  (มหำชน) 

กลุ่มธรุกิจ 
ปิโตรเลียม - ปิโตรเคมี 

กลุ่มธรุกิจบริกำรจดัหำ
อำหำร วตัถดิุบ และอ่ืนๆ 

 - จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น 
• ทำงทะเล
• ทำงบก

- ธรุกจิส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม โดยร่วมลงทุนในบรษิทั แพน 
โอเรยีนท ์เอน็เนอจ ี(สยำม) ลมิเิตด็ (“POES”) รอ้ยละ 49.99 

- ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเคม ี(ยงัไมไ่ดเ้ริม่ด ำเนินธุรกจิ
ในปี 2559) 

- บรกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี  
(Catering and Service) บนเรอืพกัอำศยัและแท่นพกัอำศยัใน
ทะเล แท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเลและบนบก 

- กำรบรกิำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร จดัหำ
เสบยีง และบรกิำรอื่นๆ (General Supply) ใหก้บัเรอืและแท่น
ขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำต ิ 
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โครงสรา้งรายได ้

รำยได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย มำจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ได้แก่ น ้ ำมัน เชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่น ทำงทะเลและทำงบก ตลอดจนกำรจดัหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
ส ำหรบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรนัน้มำจำกธุรกจิ Catering and Service ทีบ่รษิทัด ำเนินกำรใหบ้รกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำม
สะอำด และซกัรีด ให้แก่พนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ ที่พกัอำศยัอยู่บน เรือพกัอำศยั (Accommodation 
Barge) ซึง่เป็นธุรกจิทีบ่รษิทัเริม่ด ำเนินกำรในช่วงเดอืนกรกฎำคม 2554 และธุรกจิ General Supply ทีไ่ดเ้ริม่ด ำเนินกำรไป
ในเดอืนกนัยำยน 2555 และบรษิทัไดข้ยำยตลำดกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิไปยงัต่ำงประเทศ ซึง่บรษิทัและบรษิทัย่อยใน
ต่ำงประเทศมรีำยไดท้ีแ่สดงไดด้งันี้ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(หน่วย:ลา้นบาท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ 2,811.75 91.17  2,552.17 90.94 3,600.96 94.96 
- ทางทะเล 2,794.40 90.61 2,451.33 87.35 3,438.65 90.68 
- ทางบก 17.35 0.56 100.84 3.59 162.31 4.28 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 259.83 8.42 217.11 7.74 186.49 4.92 
รำยไดอ้ื่น* 7.58 0.41 37.03 1.32 4.67 0.12 
รวม 3,079.17 100.0 2,806.31 100.0 3,792.12 100.0 

* รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ รำยไดเ้งนิปันผล รำยไดจ้ำกคำ่ปรบัจำกกำรช ำระหนี้ล่ำชำ้
ของลกูหนี้ รำยไดจ้ำกดอกเบีย้ และรำยไดอ้ื่นๆ

2.1  ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
1) ธรุกิจจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น

บรษิทัเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นส ำหรบัเครื่องยนต์ โดยลูกคำ้จะเป็นผูก้ ำหนดคุณสมบตัิ
(Specification) ของน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น โดยเมื่อบรษิทัไดร้บัค ำสัง่ซือ้จำกลูกคำ้แลว้ บรษิทัจะจดัหำสนิคำ้จำก
ผูผ้ลติน ้ำมนัรำยใหญ่ในประเทศหรอืผูค้ำ้สง่น ้ำมนัทัง้ในประเทศ เช่น บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั เชลลแ์ห่งประเทศ
ไทย จ ำกดั  บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั เชฟรอน (ไทย) จ ำกดั บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทั ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นต้น ทีม่คีุณสมบตัติำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทัง้นี้ ในกรณีลูกคำ้มคีวำมต้องกำรให้
บริษัทเป็นผู้ขนส่งน ้ำมนัให้ บริษัทจะว่ำจ้ำงผู้ขนส่งอิสระที่มคีุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือด ำเนินกำรจดัส่งให้แก่ลูกค้ำยงั
จุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ก ำหนด โดยจดัสง่น ้ำมนัทำงเรอืขนสง่น ้ำมนั (Barge) ใหแ้ก่เรอืของลกูคำ้ทีจ่อดอยู่กลำงทะเล และ
ในกรณีทีเ่รอืของลกูคำ้จอดเทยีบท่ำ บรษิทัอำจจะจดัสง่น ้ำมนัทำงรถบรรทุกน ้ำมนัหรอืทำงเรอืขนสง่น ้ำมนั ส ำหรบัลกูคำ้ทำง
บกบรษิทัจะจดัสง่น ้ำมนัทำงรถบรรทุกน ้ำมนั ทัง้นี้ ประเภทน ้ำมนัทีบ่รษิทัจดัจ ำหน่ำยมดีงัต่อไปนี้ 
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ก. น ้ำมนัเช้ือเพลิง 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2557 ปี 2558 

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

น ้ำมนัดเีซล 24,063 50.50 21,071 56.58 27,129 51.32 21,929 55.19 
น ้ำมนัเบนซนิ 9,886 20.75 8,567 23.01 11,152 21.09 9,714 24.45 
น ้ำมนัอำกำศยำน 6,969 14.62 5,513 14.81 7,543 14.27 6,033 15.19 
น ้ำมนัเตำ 5,644 11.84 2,074 5.57 5,694 10.77 2,043 5.14 
น ้ำมนัก๊ำด 1,092 2.29 11 0.03 1,348 2.55 11 0.03 
รวมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 47,654 100.00 37,235 100.00 52,866 100.00 39,730 100.00 
     (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

(หน่วย: ลา้นลติร) 

ปี 2559 
ผลิต จ ำหน่ำย 

ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ 
น ้ำมนัดเีซล 25,685 48.74 22,656 53.85 
น ้ำมนัเบนซนิ 12,128 23.02 10,679 25.38 
น ้ำมนัอำกำศยำน 7,019 13.32 6,468 15.37 
น ้ำมนัเตำ 5,647 10.71 2,257 5.37 
น ้ำมนัก๊ำด 2,216 4.21 11 0.03 
รวมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 52,695 100.00 42,071 100.00 

      (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

บรษิทัจดัจ ำหน่ำยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 
1. น ้ ำมนัดีเซลหมุนเรว็ (High Speed Diesel)
น ้ำมนัดีเซลหมุนเรว็ เป็นน ้ำมนัเชื้อเพลิงที่มปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยสูงที่สุดในประเทศ โดยในปี 2557 - 2559 มี

สดัส่วนประมำณร้อยละ 56.58 ร้อยละ 55.19 และร้อยละ 53.85 ของน ้ำมนัเชื้อเพลิงทัง้หมดที่จ ำหน่ำยภำยในประเทศ 
ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) เนื่องจำกมคีุณสมบตัเิหมำะส ำหรบัเครื่องยนต์ดเีซลทีม่รีอบหมุน
เรว็กว่ำ 1,000 รอบต่อนำท ีเช่น เรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืประมง เรอืโดยสำร รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสำร เครื่องยนตห์รอื
เครื่องจกัรทำงกำรเกษตร และเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นตน้  

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

เตำช่วยลดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จำกกำรเผำไหม้ที่ออกสู่บรรยำกำศ ทัง้นี้ ในบรรดำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำกน ้ำมนั
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ปิโตรเลยีมน ้ำมนัเตำมรีำคำต ่ำที่สุดซึ่งน ้ำมนัเตำมคีุณสมบตัทิี่เหมำะสมแก่เครื่องยนต์เรอื หม้อไอน ้ำ (Boiler) ในโรงงำน
อุตสำหกรรม นอกจำกนี้น ้ำมนัเตำยงัอำจใช้ได้กบัเครื่องดีเซลขนำดใหญ่ที่มีรอบกำรหมุนต ่ำถึงปำนกลำงที่ใช้ในกำร
ขบัเคลื่อนเรอืเดนิทะเลและเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ โดยในปี 2557 - 2559 ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเตำมสีดัสว่นประมำณรอ้ย
ละ 5.57 รอ้ยละ 5.14 และรอ้ยละ 5.37 ของน ้ำมนัเชือ้เพลงิทัง้หมดทีจ่ ำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรมธุรกจิ
พลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

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

เหมำะสม และปรุงแต่งด้วยสำรเพิม่คุณภำพต่ำงๆ เพื่อใหไ้ด้คุณภำพของน ้ำมนัตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพลงังำน ซึ่ง
น ้ำมนัเบนซนิเป็นน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่หมำะส ำหรบัใชง้ำนกบัเครื่องยนต์เบนซนิชนิดสนัดำปภำยในโดยมหีวัเทียนเป็นเครื่อง
จุดระเบดิ โดยประเภทของน ้ำมนัเบนซนิสำมำรถจ ำแนกไดต้ำมค่ำออกเทน ไดแ้ก่ ออกเทน 91 และออกเทน 95 เป็นตน้โดย
ในปี 2557 – 2559  ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเบนซนิมสีดัส่วนประมำณร้อยละ 23.01 รอ้ยละ 24.45 และรอ้ยละ 25.38 
ของน ้ำมนัเชือ้เพลงิทัง้หมดทีจ่ ำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

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

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

ข. น ้ำมนัหล่อลื่น 

น ้ำมนัหล่อลื่น ประกอบไปดว้ยส่วนประกอบทีส่ ำคญั 2 ส่วน คอื น ้ำมนัพืน้ฐำน และสำรเพิม่คุณภำพ น ้ำมนัเครื่องมี
หน้ำทีล่ดแรงเสยีดทำนของวตัถุชิ้นที่เสยีดสกีนั อกีทัง้ยงัมคีุณสมบตัใินกำรไหลผ่ำนหมุนเวยีนไปตำมจุดต่ำงๆ ซึง่จะช่วย
ระบำยควำมรอ้นของเครื่องยนต์และเครื่องจกัรต่ำงๆ เคลอืบช่องว่ำงระหว่ำงผวิสมัผสั ท ำควำมสะอำดเขม่ำและเศษโลหะ
ภำยในเครื่องยนต์ ป้องกันกำรกัดกร่อนจำกสนิมและกรดต่ำงๆ และป้องกันก ำลังอัดของเครื่องยนต์รัว่ไหล เป็นต้น
น ้ำมนัหล่อลื่นมหีลำยประเภท ซึง่เหมำะส ำหรบัใชใ้นเครื่องยนตห์รอืเครื่องจกัรทีต่่ำงกนัไป 

บริษัทจ ำหน่ำยน ้ำมนัหล่อลื่นที่ใช้กบัเครื่องยนต์ ได้แก่ น ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนต์ น ้ำมนัเกียร์ น ้ำมนัไฮโดรลิค 
น ้ำมนัหล่อลื่นส ำหรบัเครื่องยนตห์ลกั (Main Engine) น ้ำมนัหล่อลื่นเทอรไ์บน์และน ้ำมนัหล่อลื่นคอมเพรสเซอร ์(Turbine & 
Compressor) เป็นตน้ 

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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ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ ของบรษิทั สำมำรถแสดงไดด้งันี้ 

รายได้จากการขาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(หน่วย:ลำ้นบำท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 2,787.05 99.28 2,468.76 96.73 3,578.91 99.39 
- น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (HSD) 1,220.94 43.49 1,623.83 63.63 2,591.65 71.97 
- น ้ามนัเตา 1,042.40 37.13 560.81 21.97 790.88 21.96 
- น ้ามนัเบนซนิ 523.71 18.66 284.12 11.13 196.38 5.45 
น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ 24.70 0.72 83.41 3.27 22.05 0.61 

รวม 2,811.75 100.00 2,552.17 100.00 3,600.96 100.00 

2,591.65
สดัสว่น 71.97% 

790.88
สดัสว่น 21.96%

196.38
สดัสว่น 5.45%

22.05
สดัสว่น 0.61%

รายได้จากการขายน ้ามนัแต่ละประเภท ปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท)

น ้ามนัดีเซลหมุนเรว็

น ้ามนัเตา

น ้ามนัเบนซิน

น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ



แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

14

ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ ของบรษิทั แสดงไดด้งันี้ 

ปริมาณขาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
หน่วย:ลำ้นลติร ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 110.43 99.64 133.00 96.99 270.25 99.84 
- น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (HSD) 43.55 39.29 77.21 56.30 171.38 63.32 
- น ้ามนัเตา 47.99 43.30 41.17 30.02 80.84 29.87 
- น ้ามนัเบนซนิ 18.89 17.04 14.62 10.66 18.03 6.66 
น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ 0.40 0.36 4.13 3.01 0.42 0.16 

รวม 110.83 100.00 137.13 100.00 270.67 100.00 

2) ธรุกิจบริกำรจดัหำอำหำร วตัถดิุบ และให้บริกำรอ่ืนๆ
บรษิทัมกีำรประกอบธุรกจิบรกิำรโดยสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื
ก.  ธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซักรีด (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 จดัเตรียมอำหำรและเสริฟอำหำรให้แก่ผู้พกัอำศยัและผู้มำเยือน ตลอดจนกำร
เตรยีมอำหำรกล่องส ำหรบัผูท้ีต่อ้งออกไปท ำงำนนอกเรอืพกัอำศยั 

171.38
สดัสว่น 63.32%

80.84
สดัสว่น 29.87%

18.03
สดัสว่น 6.66%

0.42
สดัสว่น 0.16%

ปริมาณการขายน ้ามนัแต่ละประเภท ปี 2559
(หน่วย : ล้านลิตร)

น ้ามนัดีเซลหมุนเรว็

น ้ามนัเตา

น ้ามนัเบนซิน

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

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

กำรให้บริกำรบนเรือพักอำศัยดังกล่ำว บริษัทท ำสญัญำรับจ้ำงให้บริกำรด้ำน Catering and Housekeeping 
Service จำกบรษิทั นทลนิ ออฟชอร ์จ ำกดัซึง่เป็นผูร้บัสมัปทำนในกำรจดัหำเรอืพกัอำศยั 

ข. ธุรกิจให้บริกำรจดัหำวตัถดิุบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร จดัหำเสบียง และบริกำรอ่ืนๆ (General 
Supply) 

เป็นธุรกจิทีต่่อยอดมำจำกธุรกจิ Catering and Service โดยเป็นกำรใหบ้รกิำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีม
อำหำร จดัหำเสบยีง และบรกิำรอื่นๆ ใหก้บัเรอืเดนิทะเลและแท่นขดุเจำะน ้ำมนัในทะเล เช่น อำหำร น ้ำ เครื่องมอืต่ำงๆ เป็น
ต้นโดยบรษิทัจะจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรจดัเตรยีมอำหำร เสบยีงอำหำร และสนิคำ้หรอืบรกิำรอื่นๆ ทีไ่ดคุ้ณภำพและถูก
สุขอนำมยัตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ใหแ้ก่เรอืเดนิทะเลต่ำงๆ รวมไปถึงแท่นขุดเจำะน ้ำมนัในทะเล ซึ่งมคีวำมต้องกำร
อำหำร เสบยีงและวสัดุสิน้เปลอืงต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 

ณ ปัจจุบนั บรษิทัไดร้บักำรอนุมตัจิำก ปตท.สผ. ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำร (Vender List) ในธุรกจิ Catering and 
Housekeeping Service ตำมพืน้ทีท่ีก่ ำหนด ท ำใหบ้รษิทัสำมำรถเขำ้ไปร่วมประมลูเพื่อด ำเนินกำรใหบ้รกิำรดำ้น Catering 
and Housekeeping Service ให้แก่ ปตท.สผ. ได้เอง และได้รบัสญัญำให้บริกำรด้ำน Catering and Housekeeping กบั 
ปตท.สผ. ดงันี้ 

- เดอืนกรกฎำคม 2556 ไดร้บัสญัญำใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Housekeeping ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแหล่ง
ขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซสริกิติิ ์อ ำเภอลำนกระบอื จงัหวดัก ำแพงเพชร  

- เดอืนกุมภำพนัธ ์2557 ไดร้บัสญัญำใหบ้รกิำรดำ้น Offshore Catering, Laundry, Cleaning and Housekeeping 
Services กบั ปตท.สผ. ส ำหรบัพนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในอ่ำวไทย  

ทัง้นี้กำรใหบ้รกิำรในธุรกจิดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Housekeeping Service) บรษิทั
ได้ท ำสญัญำว่ำจ้ำงบริษัท หัสดิน แคทเทอริ่ง จ ำกัด เป็นผู้จ ัดเตรียม/จดัหำอำหำรและซกัรีด เนื่องจำกเป็นบริษัทที่มี
ประสบกำรณ์ในธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้นอำหำร กำรท ำควำมสะอำด และซกัรดี และมคีวำมพร้อมด้ำนบุคลำกร ตลอดจน
อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องจกัรต่ำงๆ เพื่อกำรใหบ้รกิำรมคีุณภำพ     
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2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขนั 
(ก) กำรตลำดของผลิตภณัฑแ์ละบริกำรท่ีส ำคญั 

1) จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น

นโยบำยกำรขำยสินค้ำ 
ในกำรก ำหนดรำคำขำยสนิคำ้ บรษิทัมนีโยบำยก ำหนดรำคำขำยสนิคำ้จำกรำคำต้นทุนขำยสนิคำ้และค่ำใชจ้่ำยที่

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนน ้ำมนัเชื้อเพลงิ และ/หรอื น ้ำมันหล่อลื่น  ค่ำพธิกีำรและศุลกำกร ค่ำนำยหน้ำ ค่ำจ้ำง
ผูต้รวจสอบอสิระ (Surveyor) และค่ำขนสง่ เป็นตน้ แต่ไม่รวมตน้ทุนทำงกำรเงนิ บวกดว้ยก ำไรขัน้ตน้ (Gross Margin) หรอื
เรียกว่ำ วิธีกำรก ำหนดรำคำขำยแบบ Cost Plus Pricing Method ทัง้นี้ บริษัทได้มีกำรก ำหนดก ำไรขัน้ต้นไว้อตัรำหนึ่ง 
(“ก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุด”) ทัง้นี้ บรษิทัก ำหนดก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุดมำจำกต้นทุนทำงกำรเงนิในกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อและระยะเวลำ
กำรใหส้นิเชื่อแก่ลกูคำ้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัมกีำรก ำหนดก ำไรขัน้ตน้ต ่ำสดุโดยจ ำแนกออกเป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
ใหแ้ก่กลุ่มเรอืขนส่งกลุ่มขนส่งทำงบก และกลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ  เนื่องจำกมกีำรใหว้งเงนิสนิเชื่อและระยะเวลำในกำรให้
สนิเชื่อทีแ่ตกต่ำงกนั และสภำวะกำรแขง่ขนัทีแ่ตกต่ำงกนั โดยในกำรตัง้รำคำขำยสนิคำ้ของบรษิทัจะก ำหนดใหเ้ป็นไปตำม
กลไกตลำด เพื่อให้สำมำรถแข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ได้และเพื่อให้มกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำให้สูงที่สุด ณ 
สภำวะตลำดหนึ่งๆ โดยจะมกีำรทบทวนและพิจำรณำควำมเหมำะสมของก ำไรขัน้ต ่ำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ โดย
คณะท ำงำนพิจำรณำสนิเชื่อ ทัง้นี้ ในกรณีที่จ ำเป็นต้องตัง้รำคำขำยให้มกี ำไรขัน้ต้นต ่ำกว่ำก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุด บริษัทได้
ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรขำยว่ำจะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัริำยกำรขำยนัน้ๆ โดย กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรบญัชี
และกำรเงนิร่วมกนัก่อน ในทุกกรณี 

ซึ่งรำคำขำยสนิคำ้จะอ้ำงองิกบัรำคำหน้ำโรงกลัน่ (Ex-Refinery Price) ซึ่งเคลื่อนไหวตำมรำคำน ำเขำ้ของน ้ำมนั
เชือ้เพลงิทีม่รีำคำน ้ำมนัทีต่ลำดสงิคโปรเ์ป็นรำคำอำ้งองิ (ทีม่ำ: ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน) โดย
รำคำขำยน ้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำจะขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้ำ ได้แก่ (1) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมัน
ภำยในประเทศใหก้บัเรอืทีใ่ชภ้ำยในประเทศ (Domestic)  (2) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัระหว่ำงประเทศใหก้บัเรอืทีเ่ดนิทำงออก
นอกประเทศไทย (International) และ (3) กำรจ ำหน่ำยน ้ ำมันนอกประเทศให้กับเรือของลูกค้ำทัง้สัญชำติไทยและ
ต่ำงประเทศที่มีควำมต้องกำรใช้น ้ำมนัในต่ำงประเทศ โดยกำรจดัหำสนิค้ำจำกผู้ผลิตน ้ำมนัในต่ำงประเทศ (External) 
เนื่องจำกในโครงสรำ้งรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิของประเทศไทยจะมสี่วนเพิม่ทีเ่รยีกเกบ็ส ำหรบัภำษีและเงนิสมทบเขำ้กองทุน
น ้ำมนัและกองทุนเพื่อกำรสง่เสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำน  ตำมภำพประกอบดำ้นล่ำง 
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โครงสรำ้งตน้ทุนรำคำขำยสง่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

* แผนภำพดงักล่ำวเพื่อแสดงโครงสรำ้งรำคำเท่ำนัน้

หำกลูกค้ำมีควำมประสงค์ที่จะน ำน ้ำมนัออกไปใช้นอกประเทศ รำคำน ้ำมนัที่จ ำหน่ำยให้จะแตกต่ำงจำกรำคำ
ส ำหรบัลกูคำ้ทีใ่ชน้ ้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 ้ำมนัเชื้อเพลิงที่จดัซื้อจำกผู้ผลิตหรือผู้ค้ำในประเทศไทย (ดงั
โครงสร้ำงที่แสดงไว้ด้ำนบน) โดยจะมโีครงสร้ำงของรำคำทีแ่ตกต่ำงกนัออกไปขึน้อยู่กบัต้นทำง
ของน ้ำมนัเชื้อเพลิงที่บริษัทท ำกำรจดัหำ ทัง้นี้ ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัในลกัษณะนี้ จะไม่มี
ภำษมีลูค่ำเพิม่แต่อย่ำงใด 
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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 

ทัง้นี้ กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเลสำมำรถแบง่ลกัษณะกำรจ ำหน่ำยออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก ่
 กำรจ ำหน่ำยน ้ ำมันภำยในประเทศ (Domestic) เป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมันให้กับเรือที่มีเส้นทำงกำรเดินเรือ

ภำยในประเทศ เช่น เรอืบรรทุกน ้ำมนัเพื่อล ำเลยีงน ้ำมนัจำกโรงกลัน่ไปยงัคลงัเกบ็น ้ำมนัต่ำงๆ หรอืจำกแท่นขุด
เจำะมำยงัโรงกลัน่ เรอืขนสง่ เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service Boat) เรอืโดยสำร
พนกังำนแท่นขดุเจำะ (Crew Boat) เรอืประมง เป็นตน้โดยบรษิทัจะจดัหำน ้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 ้ำมนัใหก้บัเรอืของลูกคำ้ทีม่คีวำมตอ้งกำรน ้ำมนั
ระหว่ำงทีอ่ยู่ในต่ำงประเทศ ซึ่งมทีัง้เรอืสญัชำตไิทยและต่ำงประเทศ รวมไปถงึกำรจดัจ ำหน่ำยใหก้บัผูค้้ำน ้ำมนั
เชือ้เพลงิในต่ำงประเทศอกีดว้ย โดยบรษิทัจะจดัหำน ้ำมนัจำกผูผ้ลติและ/หรอืผูค้ำ้น ้ำมนัในต่ำงประเทศเพื่อจดัสง่
ใหก้บัลกูคำ้ยงัจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศ
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ข.    กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก 
ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก ได้เริ่มขึ้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งน ้ำมนัโดย

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

ทัง้นี้ บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยต่ำงๆ ของบรษิทั 
แสดงไดด้งันี้  

รายได้จากการขาย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
(หน่วย:ลำ้นบำท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

การจ าหน่ายทางทะเล 2,794.40 99.38 2,451.33 96.05 3,438.65 95.49 
- ในประเทศ 1,512.50 53.79 1,474.87 57.79 1,292.18 35.88 
- ระหว่างประเทศ 440.87 15.68 215.15 8.43 663.76 18.43 
- ต่างประเทศ 841.03 29.91 761.31 29.83 1,482.71 41.18 
การจ าหน่ายทางบก 17.35 0.62 100.84 3.95 162.31 4.51 

รวม 2,811.75 100.00 2,552.17 100.00 3,600.96 100.00 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของกำรจดัหน่ำย 
ก. กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเล 
ในกลุ่มของผลติภณัฑน์ ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทีจ่ดัจ ำหน่ำยทำงทะเล กลุ่มลูกคำ้หลกัของบรษิทั ไดแ้ก่ 

เรอืเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ เช่น เรอืขนสง่น ้ำมนั เรอืบรรทุกสนิคำ้ เรอืประมง และเรอืบรวิำรของแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ 

1,292.18
สดัสว่น 35.88%

663.76
สดัสว่น 18.43%

1,482.71
สดัสว่น 41.28%

162.31
สดัสว่น 4.51%

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัตามช่องทางการจ าหน่าย ปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท)

ทางทะเลในประเทศ

ทางทะเลระหว่างประเทศ

ทางทะเลต่างประเทศ

ทางบก
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เช่น เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service Boat) และเรอืโดยสำรพนกังำนแท่นขดุเจำะ (Crew 
Boat) เป็นต้น และพ่อคำ้คนกลำง (Wholesaler) ซึง่เป็นผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่เรอืประเภทต่ำงๆ โดยบรษิทัจะใหบ้รกิำรแก่
เรอืทีเ่ป็นผูใ้ช้น ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยตรง (End User) และเรอืทีเ่ป็นลูกคำ้ของพ่อคำ้คนกลำงเหล่ำนี้ซึง่ทอดสมออยู่กลำงทะเล
หรอืจอดอยู่ทีท่่ำเทยีบเรอื 

ข. กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก 
กลุ่มลูกคำ้ของกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก ไดแ้ก่ โรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มลูกคำ้ใน

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

2) ธรุกิจบริกำรจดัหำอำหำร วตัถดิุบ และให้บริกำรอ่ืนๆ

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

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่จะเกดิขึน้จำกกำรใหบ้รกิำรในธุรกจิดงักล่ำว และบวกด้วยอตัรำก ำไรขัน้ต้น (Cost plus Margin) 
โดยจะพจิำรณำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นดังกล่ำวอยู่ในระดบัที่แข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ได้ เพื่อให้บรษิัทได้รบักำร
คดัเลอืกจำกผูว้่ำจำ้ง โดยผูว้่ำจำ้งจะด ำเนินกำรเปิดใหผู้ป้ระกอบกำรทีม่คีุณสมบตัติำมทีผู่ว้่ำจำ้งก ำหนดท ำกำรเสนอรำคำใน
กำรใหบ้รกิำรในธุรกจิดงักล่ำว และผูว้่ำจำ้งจะพจิำรณำคดัเลอืกผูป้ระกอบกำรทีเ่สนอรำคำในกำรใหบ้รกิำรทีต่ ่ำสุดให้เป็น
ผู้ด ำเนินกำรให้บริกำรในช่วงระยะเวลำที่ก 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 ยกเวน้ต้นทุนทำงกำรเงนิจำกกำรใหเ้ครดติกำรคำ้แก่ลูกคำ้ในธุรกจินี้ บวกด้วยอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้น (Cost Plus Pricing Method) โดยบริษัทมีกำรก ำหนดอัตรำก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุดไว้ ซึ่งในกำรให้บริกำรแต่ละ
รำยกำรจะตอ้งมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นไม่ต ่ำไปกว่ำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำสดุทีก่ ำหนดไว ้ทัง้นี้ อตัรำก ำไรดงักล่ำวจะตอ้งเหมำะสม
และเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในกำรใหเ้ครดติกำรคำ้แก่ลกูคำ้ 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 ำสญัญำรบัจ้ำงให้บริกำรด้ำน Catering and Service กบับรษิัท นทลิน 
ออฟชอร์ จ ำกดัซึ่งเป็นผูร้บัสมัปทำนในกำรจดัหำเรอืพกัอำศยั (Accommodation Barge) ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแท่นขุด
เจำะน ้ำมนัและก๊ำซ รวมไปถึงบรกิำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) ให้แก่เรอืพกัอำศยั
ดงักล่ำว จำก บรษิัท ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) (“ปตท.สผ.”) ในขณะเดยีวกนับรษิทัไดท้ ำสญัญำ
ว่ำจำ้งบรษิทั หสัดนิ แคทเทอริง่ จ ำกดั ในกำรว่ำจำ้งใหบ้รกิำร Catering and Service บนเรอืพกัอำศยั โดยทัง้สญัญำรบัจำ้ง
และสญัญำว่ำจำ้งมรีะยะเวลำ 3 ปีนับจำกวนัทีล่งนำมในสญัญำ ซึง่อำ้งองิตำมระยะเวลำสมัปทำนที ่นทลนิ ออฟชอร ์ไดร้บั
จำก ปตท.สผ.โดยบรษิทัจะท ำกำรใหบ้รกิำร Catering and Service บนเรอืพกัอำศยัดงักล่ำวจนครบระยะเวลำของสญัญำ
จำ้ง  

ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั บรษิทัไดร้บักำรอนุมตัจิำก ปตท.สผ. ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรในธุรกจิ Catering and Service 
ตำมพื้นที่ที่ก ำหนด (Vendor List) ท ำให้บรษิัทจะสำมำรถเขำ้ไปร่วมประมูลเพื่อด ำเนินกำรให้บรกิำรด้ำน Catering and 
Service ให้แก่ ปตท.สผ. เอง หำกมีกำรเปิดประมูลด้ำน Catering and Service เพิ่มเติมได้ในอนำคต ส ำหรบัปี 2556 
บรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมประมลูเพื่อด ำเนินกำรใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Service ใหแ้ก่ ปตท.สผ.ทัง้ในแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและ
ก๊ำซบนบก และ ในทะเล  จำกกำรประมลู บรษิทัไดร้บัสญัญำจำ้งใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Service ในแหล่งน ้ำมนัสริกิติิ ์
อ.ลำนกระบอื จ.ก ำแพงเพชร เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2556 โดยบรษิทัไดท้ ำสญัญำจำ้งบรษิทั หสัดนิ 
แคทเทอริง่ จ ำกดั เป็นผูใ้หบ้รกิำรเป็นระยะเวลำ 3 ปี ต่อมำวนัที ่1 กุมภำพนัธ ์2557 ไดร้บัสญัญำใหบ้รกิำรดำ้น Offshore 
Catering, Laundry, Cleaning and Housekeeping Services กบั ปตท.สผ. ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและ
ก๊ำซในอ่ำวไทย เช่นเดยีวกนั 

ข. ธุรกิจให้บริกำรจดัหำวตัถดิุบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร จดัหำเสบียง และบริกำรอ่ืนๆ (General 
Supply) 

ให้บรกิำรจดัหำวตุัดบิต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรเตรยีมอำหำร เสบยีงอำหำร และบรกิำรอื่นๆ เช่น อำหำร น ้ำ เครื่องมอื
ต่ำงๆ เป็นตน้ใหก้บัเรอืทีม่เีสน้ทำงกำรเดนิเรอืทัง้ภำยในประเทศ (Domestic) และระหว่ำงประเทศ (International) ตลอดจน
เรอืทีม่เีสน้ทำงกำรเดนิเรอือยู่นอกประเทศ (External) รวมไปถงึแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำต ิ(Rig) โดยเมื่อลกูคำ้มี
ควำมต้องกำรวตัถุดบิ เสบยีงอำหำร 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 รวมถึงเรอืทีเ่ป็นเรอื
บรวิำรของแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ และแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซและแท่นพกัอำศยัในทะเล ทีย่งัไม่มบีรกิำร Catering 
and Service ซึง่กลุ่มลูกคำ้เหล่ำนี้มคีวำมตอ้งกำรอำหำร เสบยีงและวสัดุสิน้เปลอืงต่ำงๆ ส ำหรบัพนักงำนทีป่ฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่
บนเรอื แท่นพกัอำศยัและแท่นขดุเจำะ 

(ข) สภำพกำรแข่งขนั 
กำรประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นให้กบัเรอื (Bunker) ของบรษิทัมกีลุ่มลูกค้ำหลกั 

คือ เรือบรรทุกน ้ำมนั (Tanker) เรือบริวำรแท่นขุดเจำะ เช่น เรือล ำเลียงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & 
Service Boat) และเรอืโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) กลุ่มเรอืประเภทอื่นๆ เช่น เรอืรบ เรอืประมง และเรอื
ขนสง่สนิคำ้ เป็นตน้ ส ำหรบักำรจดัจ ำหน่ำยทำงบก บรษิทัมกีลุ่มลกูคำ้หลกัคอื กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มรถขนสง่ และ
กลุ่มรถโดยสำรประจ ำทำง โดยสดัส่วนกำรขำยใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ของบรษิทั (ไม่รวมน ้ำมนัเบนซนิซึง่จดัจ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้
ต่ำงประเทศเพยีงรำยเดยีว)  

ส ำหรบัควำมสมัพนัธข์องปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิของบรษิทักบัปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัและกจิกรรมกำร
ขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเลนัน้ เกดิจำกกำรใชน้ ้ำมนัของกลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็นเรอืบรวิำรแท่นขุดเจำะและจำกกลุ่มลกูคำ้ที่เป็น
เรือบรรทุกน ้ำมันที่ใช้ในกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจำกแท่นขุดเจำะกลำงทะเลมำยังโรงกลัน่หรือคลังน ้ำมนั ใน
ขณะเดยีวกนั ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิของบรษิทัยงัสมัพนัธก์บัปรมิำณกำรใชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิภำยในประเทศ ที่
เกดิขึน้จำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนเรอื และ กำรใชน้ ้ำมนัของเรอืขนส่งน ้ำมนัระหว่ำงโรงกลัน่และ/หรอืคลงัน ้ำมนัตน้ทำงไป
ยงัคลงัน ้ำมนัปลำยทำง เป็นตน้ 

ปรมิำณกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บักลุ่มลกูคำ้ต่ำงๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ 
กลุ่มลูกค้าท่ีจ าหน่ายทางทะเล 110.16 99.40 132.31 96.48 262.47 96.97 
- ในประเทศ 56.26 50.76 71.57 52.19 71.12 26.27 
- ระหว่างประเทศ 21.94 19.80 15.54 11.33 55.18 20.39 
- ต่างประเทศ 31.96 28.84 45.20 32.96 136.17 50.31 
กลุ่มลูกค้าจ าหน่ายทางบก 0.67 0.60 4.82 3.52 8.20 3.03 

รวม 110.83 100.00 137.13 100.00 270.67 100.00 
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 อตุสำหกรรมกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิง

ในปี 2557 – 2559 ประเทศไทยมปีรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ซึง่สำมำรถสรุป และเปรยีบเทยีบ
ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2557 ปี 2558 

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

น ้ำมนัดเีซล 24,063 50.50 21,071 56.58 27,129 51.32 21,929 55.19 
น ้ำมนัเบนซนิ 9,886 20.75 8,567 23.01 11,152 21.09 9,714 24.45 
น ้ำมนัอำกำศยำน 6,969 14.62 5,513 14.81 7,543 14.27 6,033 15.19 
น ้ำมนัเตำ 5,644 11.84 2,074 5.57 5,694 10.77 2,043 5.14 
น ้ำมนัก๊ำด 1,092 2.29 11 0.03 1,348 2.55 11 0.03 
รวมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 47,654 100.00 37,235 100.00 52,866 100.00 39,730 100.00 
     (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

(หน่วย: ลา้นลติร) 

ปี 2559 
ผลิต จ ำหน่ำย 

ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ 
น ้ำมนัดเีซล 25,685 48.74 22,656 53.85 
น ้ำมนัเบนซนิ 12,128 23.02 10,679 25.38 
น ้ำมนัอำกำศยำน 7,019 13.32 6,468 15.37 
น ้ำมนัเตำ 5,647 10.71 2,257 5.37 
น ้ำมนัก๊ำด 2,216 4.21 11 0.03 
รวมน ้ำมนัเช้ือเพลิง 52,695 100.00 42,071 100.00 

 (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

จำกตำรำงขำ้งตน้ จะเหน็ไดว้่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิำณกำรผลติและกำรจ ำหน่ำยมำกทีส่ดุในประเทศ คอื น ้ำมนั
ดเีซล ซึง่มปีรมิำณกำรผลติเท่ำกบั รอ้ยละ 50.50 รอ้ยละ 51.32 และรอ้ยละ 48.74 ของปรมิำณกำรผลติในประเทศทัง้หมด
ในปี 2557 – 2559 ตำมล ำดบั และมีปริมำณกำรจ ำหน่ำย เท่ำกบั ร้อยละ 56.58 ร้อยละ 55.19 และร้อยละ 53.85 ของ
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด ในปี 2557 – 2559 ตำมล ำดบั 

ปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัเบนซนิ ในปี 2557 – 2559 เท่ำกบั ร้อยละ 20.75 ร้อยละ 21.09 และร้อยละ 23.02 ของ
ปรมิำณกำรผลติในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั ในขณะทีป่รมิำณกำรจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเบนซนิ ในปี 2557 – 2559 เท่ำกบั 
รอ้ยละ 23.01 รอ้ยละ 24.45 และรอ้ยละ 25.38 ของปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั  

ปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัเตำ ในปี 2557 – 2559 เท่ำกบั รอ้ยละ 11.84 รอ้ยละ 10.77 และรอ้ยละ 10.71 ของปรมิำณ
กำรผลติในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั ในขณะทีป่รมิำณกำรจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเตำ ในปี 2557 – 2559 เท่ำกบั รอ้ยละ 5.57 
รอ้ยละ 5.14 และรอ้ยละ 5.37 ของปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั  
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ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิำณกำรผลติปี 2558 กบัปี 2559 พบว่ำ ปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิในปี 2559 จะ
ลดลงน้อยกว่ำปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 0.32 เนื่องจำกปรมิำณกำรผลติประเภทน ้ำมนัดเีซล น ้ำมนัอำกำศยำน และน ้ำมนัเตำ
ลดลง แต่ปริมำณกำรผลิตน ้ำมนัประเภทน ้ำมนัเบนซินและน ้ำมนัก๊ำดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนปริมำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนั
เชือ้เพลงิในปี 2559 เพิม่ขึน้มำกกว่ำปี 2558 คดิเป็นรอ้ยละ 5.89 โดยน ้ำมนัทุกประเภทมปีรมิำณจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้  

หำกสภำวะรำคำน ้ำมนัดบิโลกลดลง จะส่งผลให้กำรผลติน ้ำมนัเชื้อเพลงิภำยในประเทศมปีรมิำณลดลง แต่กำร
น ำเขำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิมำภำยในประเทศจะมปีรมิำณเพิม่ขึน้ เพรำะต้นทุนกำรผลติกบักำรน ำเขำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิต่ำงกนัไม่
มำก โดยทีค่วำมต้องกำรบรโิภคน ้ำมนัเชือ้เพลงิในประเทศยงัมคีวำมตอ้งกำรเพิม่ขึน้ต่อเนื่องทุกปี ซึง่แสดงถงึกำรขยำยตวั
ของภำคธุรกิจอุตสำหกรรมเพิม่ขึน้และควำมต้องกำรใช้น ้ำมนัเชื้อเพลิงของภำคประชำชนก็ยงัเติบโตขึน้ จึงส่งผลให้มี
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ตำมกลไกของตลำดซือ้ขำยน ้ำมนัภำยในประเทศ 

จำกข้อมูลข้ำงต้น บริษัทเชื่อมัน่ว่ำ ในปี 2559 - 2560 ปริมำณกำรผลิตและจ ำหน่ำยของน ้ ำมันเชื้อเพลิง
ภำยในประเทศยงัมโีอกำสและแนวโน้มเพิม่ขึน้มำกกว่ำจำกปี 2558 อกีทัง้ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้อย่ำง
ต่อเนื่องทุกปีนับตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจุบนั เป็นระยะเวลำ 9 ปีตดิต่อกนั แมป้ระสบปัญหำรำคำน ้ำมนัปรบัตวัลดลงกไ็ม่มี
ผลกระทบต่อปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ แสดงถงึแนวโน้มและโอกำสกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิของบรษิทัทีจ่ะ
เพิม่ขึน้ในอนำคต โดยเฉพำะกำรจ ำหน่ำยให้กบักลุ่มเรอืเดนิทะเล เรอืบรวิำรแท่นขุดเจำะ หรอืกลุ่มเรอืต่ำงๆที่ใช้น ้ำ มนั
เชือ้เพลงิประเภทน ้ำมนัดเีซล ตลอดจนกำรจ ำหน่ำยใหก้บัเรอืขนส่งน ้ำมนัระหว่ำงโรงกลัน่และ/หรอืคลงัต้นทำง ไปยงัคลงั
ปลำยทำง ทีจ่ะขนส่งเพิม่ขึน้ตำมปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวโน้มปรมิำณกำรใช้
น ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้ของภำคธุรกจิและภำคประชำชน  

 อตุสำหกรรมกำรขดุเจำะน ้ำมนัและกำ๊ซในทะเล

ส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซของไทย ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 มสีมัปทำนขุดเจำะน ้ำมนัและ
ก๊ำซ จ ำนวน  43 สมัปทำน แบ่งออกเป็น 53 แปลง (Block) มพีืน้ทีร่วม 79,667.2630 ตร.กม.โดยแบ่งออกเป็นพืน้ทีข่ดุเจำะ
บนบก จ ำนวน 19 สมัปทำน แบ่งออกเป็น 22 แปลง บนพื้นที่ 13,115.2559 ตร.กม. พื้นที่ขุดเจำะในทะเลฝัง่อ่ำวไทย 
จ ำนวน 24 สมัปทำน โดยแบ่งออกเป็น 31 แปลง มพีื้นที่ 66,552.0071 ตร.กม. ทัง้นี้ ยงัไม่นับรวมพืน้ที่พฒันำร่วมไทย-
มำเลเซีย ซึ่งมีพื้นที่ประมำณ 7,250 ตร.กม. โดยส ำหรบัพื้นที่ร่วมไทย-มำเลเซียในปี 2557 แบ่งออกเป็นแปลงส ำรวจ
หมำยเลข A-18 (พืน้ทีป่ระมำณ 3,000 ตร.กม.) และแปลงส ำรวจหมำยเลข B-17 และ B-17-01 (พืน้ทีป่ระมำณ 4,250 ตร.
กม.) สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำต ิ311,722 ลำ้นลูกบำศกฟุ์ต และก๊ำซธรรมชำตเิหลว 2.96 ลำ้นบำรเ์รล (ทีม่ำ: รำยงำน
ประจ ำปี กรมธุรกจิพลงังำน) 

สว่นสมัปทำนแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตทิัง้หมดของไทย มจี ำนวนแท่นผลติปิโตรเลยีมรวมถงึแทน่ผลติ
ชัว่ครำว ทัง้หมด 331 แท่น และมจี ำนวนเรอืผลติและเรอืกกัเกบ็ปิโตรเลยีม จ ำนวน 16 ล ำ (ทีม่ำ: กรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิ
กระทรวงพลงังำน) โดยในปี 2557 - 2559 มกีำรผลติปิโตรเลยีม (ประกอบดว้ย ก๊ำซธรรมชำต ิก๊ำซธรรมชำตเิหลวหรอืคอน
เดนเสท และน ้ำมนัดิบ) เทียบเท่ำน ้ำมนัดิบ เฉลี่ยเท่ำกบั 797,245.7 บำร์เรลต่อวนั เทียบเท่ำน ้ำมนัดิบ เฉลี่ยเท่ำกบั 
802,557.7 บำร์เรลต่อวนั เทียบเท่ำน ้ำมนัดบิ เฉลี่ยเท่ำกบั 814,284.1 บำร์เรลต่อวนั ตำมล ำดบั โดยเมื่อเปรยีบเทยีบ
ปรมิำณเฉลีย่ของกำรผลติปิโตรเลยีมระหว่ำงปี 2558 และ 2559 ผลปรำกฏว่ำมกีำรผลติปิโตรเลยีมในปี 2559 เพิม่ขึน้คดิ
เป็นอตัรำรอ้ยละ 1.46 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ประเทศไทยมกีำรขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเลและบนบก และผลติ
ปิโตรเลียมอย่ำงต่อเนื่อง แม้จะมีปัญหำภำวะรำคำน ้ำมนัดิบของตลำดโลกลดลง อนัที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต
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ปิโตรเลยีม หำกมกีำรประกำศใหเ้ปิดยื่นขอสมัปทำนปิโตรเลยีม ครัง้ที ่21 กจ็ะสง่ผลใหม้กีำรผลติปิโตรเลยีมในประเทศเพิม่
สงูขึน้ 

จำกขอ้มูลขำ้งต้น ท ำใหบ้รษิทัเชื่อมัน่ว่ำ ปรมิำณควำมต้องกำรใช้น ้ำมนัส ำหรบัเรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืบรวิำรแท่น
ขุดเจำะ และเรอืที่เกี่ยวขอ้งประเภทอื่นๆ มแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ตำมปรมิำณกำรเพิม่ขึน้ของพื้นทีขุ่ดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซใน
ทะเล แมใ้นช่วงปี 2557 - 2559 จะประสบปัญหำสภำวะรำคำน ้ำมนัดบิแต่ปรมิำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมนัยงัทรงตวัและยงัมี
ควำมต้องกำรเพิม่ขึน้ตำมล ำดบั หำกสภำวะรำคำน ้ำมนักลบัมำสู่สภำวะปกติจะช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิทัมโีอกำสเพิม่ปรมิำณ
กำรขำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บักลุ่มลกูคำ้ดงักล่ำวไดใ้นอนำคต 

 อตุสาหกรรมการให้บริการ Supply Management

ในธุรกจิขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตมิจี ำนวนเรอืพกัอำศยั (Accommodation Barge) จ ำนวน 2 ล ำ และแท่น
ทีพ่กัอำศยัและแท่นส ำรวจและแท่นขดุเจำะทีม่กีำรใหบ้รกิำร Catering and Service จ ำนวน 29 แท่น รวมทัง้หมดเท่ำกบั 
31 แห่ง ทีม่กีำรใหบ้รกิำร Catering and Service (ทีม่ำ: หสัดนิ) ซึง่มผีูใ้หบ้รกิำรในธุรกจิ Catering and Service จ ำนวน 4 
รำย  

ส่วนของธุรกจิ General Supply ซึง่เป็นธุรกจิจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบยีง และบรกิำร
อื่นๆ (General Supply)  ใหก้บัเรอืเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ  แท่นขุดเจำะน ้ำมนัและแท่นพกัอำศยัในทะเล ซึง่เป็นสิง่จ ำเป็น
ส ำหรบัพนักงำนที่ปฎิบตัิหน้ำที่อยู่บนเรือหรือแท่นขุดเจำะ โดยข้อมูล ณ วนัที่ 7 เมษำยน 2558 มีจ ำนวนเรือรวมทุก
ประเภทภำยในประเทศทัง้หมด จ ำนวน 105,979 ล ำ (ที่มำ: กรมเจ้ำท่ำ) และสมัปทำนแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ
ธรรมชำตทิัง้หมดของไทย มจี ำนวนแท่นผลติปิโตรเลยีมรวมถงึแท่นผลติชัว่ครำว ทัง้หมด 331 แท่น และมจี ำนวนเรอืผลติ
และเรอืกกัเกบ็ปิโตรเลยีม จ ำนวน 16 ล ำ (ทีม่ำ: กรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิกระทรวงพลงังำน)  

นอกจำกนี้ หำกมกีำรประกำศเปิดใหย้ื่นขอสมัปทำนปิโตรเลยีม ครัง้ที ่21 ในอนำคต และอนุมัตสิมัปทำนดงักล่ำว
แลว้ จะก่อใหเ้กดิควำมต้องกำรทีพ่กัอำศยัในทะเลและบรกิำรต่ำงๆ บนทีพ่กัอำศยั รวมถงึควำมตอ้งกำรเสบยีงอำหำรและ
วสัดุสิน้เปลอืงต่ำงๆ ของแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล และเรอืบรวิำรต่ำงๆ เพิม่มำกขึน้ นอกเหนือไปจำกแนวโน้ม
ของปรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีจ่ะเพิม่มำกขึน้ในอนำคต 

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 เชลลแ์หง่ประเทศไทย จ ำกดั บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) 
เป็นตน้   
2. กลุ่มผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นผูค้้ำน ้ำมนั

โดยบรษิทัเป็นคู่คำ้ของผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูผ้ลติน ้ำมนัขำ้งตน้ ซึง่บรษิทัจะรบัค ำสัง่ซือ้จำกลูกคำ้รำยย่อยหลำยๆ 
รำย ท ำใหป้รมิำณกำรสัง่ซือ้ของบรษิทักบัผูผ้ลติน ้ำมนัมปีรมิำณสงูเพยีงพอทีจ่ะสัง่ซือ้น ้ำมนัจำกผูผ้ลติน ้ำมนัได ้ซึง่จะช่วยให้
บรษิทัสำมำรถจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิไดใ้นรำคำทีต่ ่ำ และสำมำรถท ำก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัได้ 
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โดยกล่ำวคอื ผูผ้ลติน ้ำมนัจะประกอบธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรขนส่งน ้ำมนัควบคู่กนัไป อย่ำงไรกต็ำม
ผูป้ระกอบกำรเหล่ำนี้มขีนำดธุรกจิทีใ่หญ่ และใหค้วำมส ำคญัต่อลกูคำ้ทีม่ปีรมิำณกำรสัง่ซือ้สงูเท่ำนัน้  เน่ืองจำกกำรจ ำหน่ำย
น ้ำมนัใหก้บัผูต้อ้งกำรใชน้ ้ำมนัรำยย่อยจ ำเป็นตอ้งจดัสรรบุคลำกรและทรพัยำกรเพื่อตดิต่อกบัผูต้้องกำรใชน้ ้ำมนัรำยย่อยซึง่
มจี ำนวนมำกและมปีรมิำณสัง่ซือ้ทีไ่ม่สงู จงึท ำใหเ้กดิควำมไมคุ่ม้ค่ำในกำรด ำเนินกำร ดงันัน้ จงึมโีอกำสน้อยทีผู่ป้ระกอบกำร
ในกลุ่มนี้จะจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัลูกคำ้รำยย่อย อกีทัง้ผูป้ระกอบกำรในกลุ่มนี้มกัก ำหนดเงื่อนไขและระเบยีบต่ำงๆ ในกำร
สัง่ซือ้น ้ำมนั ซึง่จะท ำใหเ้กดิควำมไม่คล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกจิกบัผูต้อ้งกำรใชน้ ้ำมนัรำยย่อยท ำใหผู้ต้้องกำรใชน้ ้ำมนัรำย
ย่อยโดยมำกตอ้งสัง่ซือ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิจำกผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูค้ำ้น ้ำมนัแทน แมจ้ะมรีำคำทีส่งูกว่ำกต็ำม  

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

2.3 กำรจดัหำผลิตภณัฑห์รอืบริกำร 

1) กำรจดัหำสินค้ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น

ในกำรจดัหำผลติภณัฑน์ัน้ เมื่อบรษิทัไดร้บัค ำสัง่ซือ้สนิคำ้จำกลกูคำ้แลว้ บรษิทัจะด ำเนินกำรตดิต่อผูผ้ลติหรอืผู้คำ้
น ้ำมนัเชือ้เพลงิรำยใหญ่ (“Supplier”) เพื่อจดัหำสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัจดัหำตอ้งเป็นน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
ที่ได้คุณลกัษณะและมำตรฐำนตรงตำมที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้ำ ซึ่งบริษัทจะท ำกำรสัง่ซื้อน ้ำมนัจำกผู้ผลิตหรือผู้ค้ำน ้ำมนั
เชื้อเพลงิรำยใหญ่ในประเทศ 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 โดยบรษิทัผูผ้ลติ
น ้ำมนัเชื้อเพลิงแต่ละรำย เป็นบริษัทที่มีขนำดใหญ่ มีก ำลงักำรผลิตสูงและต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัผลิตน ้ำมนัเชื้อเพลิงด้วย
เครื่องมอืและเทคโนโลยใีนกำรผลติทีท่นัสมยั ท ำใหไ้ดคุ้ณภำพของสนิคำ้ทีไ่ดม้ำตรฐำนสำกล ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ลูกคำ้ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ  นอกจำกนี้ 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

บรษิทัจะไดร้บัรำคำขำยสนิค้ำจำกผูผ้ลติและผูค้้ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัติดต่อซื้อขำยดว้ยแต่ละรำยเป็นรำยวนั 
โดยรำคำทีไ่ดจ้ำกผูผ้ลติและผูค้ำ้แต่ละรำยจะมคีวำมแตกต่ำงกนัไปตำมปรมิำณกำรสัง่ซือ้  นอกจำกนี้ บรษิทัยงัตอ้งค ำนึงถงึ
ระยะทำงในกำรรบัและส่งมอบสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้อกีดว้ย เนื่องจำกต้นทุนกำรขนส่งจะผนัแปรไปตำมระยะทำงทีแ่ตกต่ำงกนั 
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บรษิัทจงึต้องพจิำรณำเลอืกซื้อสนิคำ้จำกผู้ผลติหรอืผู้คำ้น ้ำมนัที่เสนอรำคำทีเ่หมำะสมและมจีุดจ่ำยน ้ำมนัที่ตัง้อยู่ ใกลก้บั
จุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำต้องกำร เพื่อให้สำมำรถท ำกำรเสนอรำคำจ ำหน่ำยสนิค้ำให้กบัลูกค้ำให้ได้ในรำคำที่สำมำรถ
แขง่ขนัดำ้นรำคำกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นไดแ้ละเพื่อใหบ้รษิทัมกี ำไรสงูทีส่ดุ  

ในกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัของบรษิัทนัน้ จะมทีัง้ลกัษณะจ ำหน่ำยใหก้บัผูใ้ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิ (End User) โดยตรง 
และ จ ำหน่ำยใหก้บัพ่อค้ำคนกลำง (Wholesaler) เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อใหก้บัผูใ้ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิอกีทอดหนึ่ง รวมไปถงึ
ตวัแทนของเรอืต่ำงประเทศ (Ship Agent) ต่ำงๆ ซึง่ดแูลอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนระหว่ำงเรอืต่ำงประเทศซึง่เขำ้
มำในน่ำนน ้ำไทย กบัหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้รำชกำรและเอกชนของไทย ซึง่กลุ่มลูกคำ้ทีบ่รษิทัมกีำรจ ำหน่ำยใหก้บัผูใ้ชน้ ้ำมนั
เชือ้เพลงิโดยตรง คอื กลุ่มเรอืบรรทุกน ้ำมนั ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ รวมถงึเรอืเดนิ
ทะเลประเภทอื่นๆ บริษัทจะมกีำรจดัจ ำหน่ำยทัง้ให้กบัผู้ใช้น ้ำมนัเชื้อเพลิงโดยตรงและจดัจ ำหน่ำยผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง 
เช่นเดยีวกนักบักำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทำงบก  

นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมสีญัญำซือ้ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมทุกชนิดกบับรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) ในกำรซือ้
ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมทุกชนิด ตำมรำคำทีต่กลงกนั  

3) กำรขนส่งและกำรป้องกนัควำมเส่ียงขณะขนส่งสินค้ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น

ส ำหรบัในกรณีทีลู่กคำ้มคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะใหบ้รษิทัท ำกำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ก ำหนดนัน้ 
หำก Supplier ไม่มบีรกิำรขนส่งสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกค้ำตำมสถำนทีท่ีก่ ำหนดได ้หรอืมตี้นทุนค่ำขนส่งทีส่งูกว่ำทีบ่รษิัทสำมำรถ
จดัหำเองได ้บรษิทัจะว่ำจำ้งผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ท ำกำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีไ่ดต้กลงไวก้บัลูกคำ้ ส ำหรบักำร
ขนสง่น ้ำมนัทำงทะเล บรษิทัไดจ้ดัจำ้งเรอืบรรทุกน ้ำมนัจำกบุคคลภำยนอก ซึง่มขีนำดประมำณ 30,000 ลติร ถงึ 1 ลำ้นลติร 
ซึง่เหมำะสมกบัปรมิำณกำรสัง่ซือ้น ้ำมนัของลูกคำ้ของบรษิทั อน่ึง บรษิทัมกีำรจดัจำ้งเรอืจำกกลุ่มนทลนิส ำหรบัขนสง่น ้ำมนั
ใหก้บัลูกคำ้เพยีงรำยเดยีวซึง่อยู่ต่ำงประเทศและมปีรมิำณกำรสัง่ซื้อต่อครัง้สงู  เพรำะเรอืขนส่งของกลุ่มนทลนินัน้เป็นเรอื
ขนส่งน ้ำมนัที่มขีนำดใหญ่ (ขนำด 2.5 ล้ำนลติร ถึง 300 ล้ำนลติร) ซึ่งวตัถุประสงค์ของกำรใช้เรอืของกลุ่มนทลนินัน้ ใช้
ส ำหรบักำรขนสง่น ้ำมนัปรมิำณมำก เช่น กำรขนสง่น ้ำมนัจำกคลงัหนึ่งสู่อกีคลงัหนึ่ง หรอืจำกแท่นขดุเจำะมำยงัคลงั รวมไป
ถงึกำรขนสง่น ้ำมนัขำ้มประเทศ  

ทัง้นี้ ตลอดระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร ฝ่ำยบรกิำรลูกคำ้ของบรษิทัจะรบัผดิชอบในกำรเป็นผูต้ดิต่อและประสำนงำน
กบัลูกค้ำและผูใ้ห้บรกิำรขนส่งสนิคำ้ อกีทัง้ บรษิัทมนีโยบำยทีจ่ะท ำกำรส่งผู้ควบคุมกำรจดัส่งของบรษิทั (Inspector) ขึน้
ประจ ำกำรบนยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งตัง้แต่รบัน ้ำมนัทีค่ลงัต้นทำงไปจนถงึจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ต้องกำร เพื่อให้
แน่ใจว่ำสนิคำ้มคีุณลกัษณะตำมทีลู่กคำ้ต้องกำร มปีรมิำณทีค่รบถ้วน และน ำส่งถงึมอืลูกคำ้ตรงตำมเวลำทีก่ ำหนด เพื่อให้
ลูกคำ้เกดิควำมมัน่ใจและไวว้ำงใจในกำรสัง่ซื้อสนิคำ้กบับรษิทั อนึ่ง บรษิทัอำจพจิำรณำจดัจำ้งผูค้วบคุมและตรวจสอบกำร
ขนสง่น ้ำมนัอสิระ (Inspector & Auditor) เพื่อด ำเนินกำรแทนผูค้วบคุมกำรจดัสง่ของบรษิทั ในกรณีทีล่กูคำ้รอ้งขอหรอืกรณี
ทีบ่รษิทัพจิำรณำแลว้เหน็สมควรใหจ้ดัจำ้งผูค้วบคุมและตรวจสอบกำรขนสง่น ้ำมนัอสิระ 

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

ในกำรว่ำจำ้งผูใ้หบ้รกิำรขนสง่นัน้ บรษิทัไดท้ ำสญัญำจำ้งขนสง่กบัผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ทุกรำยทัง้ทำงทะเลและทำงบก 
ซึ่งผู้ขนส่งแต่ละรำยจะต้องมกีำรท ำประกนัภยัเพื่อคุ้มครองควำมเสีย่งทุกประเภท (All Risks) และหำกมกีำรสูญหำยของ
สนิค้ำ กำรปลอมปนหรอืกำรเสื่อมคุณภำพของสนิค้ำระหว่ำงกำรขนส่ง และหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ กบัสนิค้ำ รวมถงึ
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บุคคลที ่3 และสภำพแวดลอ้ม ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำเสยีหำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งที่
จะเกดิขึน้กบับรษิทั นอกจำกนี้ ในสญัญำจำ้งขนสง่ยงัมกีำรระบุคำ่ขนสง่ไปยงัจดุหมำยปลำยทำงต่ำงๆ ไวอ้ย่ำงชดัเจน จงึท ำ
ใหบ้รษิทัสำมำรถบรหิำรตน้ทุนในกำรขนสง่ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ทีท่ำงบรษิทัว่ำจำ้งนัน้ มปีระวตัใิน
กำรจดัสง่สนิคำ้ทีด่ตีลอดกำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทีผ่่ำนมำ 

ทัง้นี้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลูกคำ้ บรษิทัมฝ่ีำยบรกิำรลูกคำ้ (Customer Service) คอยตดิต่อประสำนงำน
กบัลูกคำ้ตลอดเวลำภำยหลงัจำกที่ลูกคำ้ได้ส่งค ำสัง่ซือ้เขำ้มำยงับรษิทัจนลูกค้ำไดร้บัสนิคำ้ทีส่ ัง่ซื้อไว ้และในกรณีทีม่กีำร
จ ำหน่ำยน ้ำมนัระหว่ำงประเทศ (International) ใหก้บัเรอืในประเทศทีเ่ดนิทำงออกนอกประเทศหรอืเรอืต่ำงประเทศทีเ่ขำ้มำ
เตมิน ้ำมนัในประเทศก่อนจะเดนิทำงต่อไปยงัประเทศอื่นๆ บรษิทัจะตอ้งด ำเนินกำรเกีย่วกบัพธิกีำรศุลกำกรรวมถงึกำรแจง้
กำรสง่ออกน ้ำมนั เพื่อขอคนืภำษมีลูค่ำเพิม่จำกกรมสรรพำกรในภำยหลงัจำกทีเ่รอืทีท่ ำกำรจดัสง่น ้ำมนัใหเ้ดนิทำงออกนอก
ประเทศแลว้  

4) กำรควบคมุคณุภำพสินค้ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น

บรษิทัมมีำตรกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพสนิคำ้ทีร่ดักุม เพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บัสนิคำ้ตรงกบัคุณลกัษณะทีไ่ดก้ ำหนด
ไว ้โดยก่อนทีน่ ้ำมนัจะถูกบรรจุลงในถงัเกบ็น ้ำมนัของยำนพำหนะ เจำ้หน้ำทีข่องผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้น ้ำมนัเชื้อเพลงิจะท ำกำร
ตรวจสอบคุณลกัษณะ และระดบัของน ้ำมนัเชือ้เพลงิร่วมกบั Inspector และเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบของผูข้นส่งทุกครัง้ จำกนัน้
จะท ำกำรปิดผนึกด้วยตรำตะกัว่ที่ฝำถัง รวมถึงวำล์วเปิดปิดตำมจุดต่ำงๆ ที่ก ำหนด โดยตรำตะกัว่นี้จะถูกท ำลำยโดย
เจำ้หน้ำทีข่องลกูคำ้ ณ ปลำยทำงเท่ำนัน้ ซึง่เมื่อท ำลำยตรำตะกัว่ออกแลว้ เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัสนิคำ้ของลกูคำ้ ร่วมกบัเจำ้หน้ำที่
ตรวจสอบของพำหนะทีข่นส่งและ Inspector จะท ำกำรตรวจสอบคุณลกัษณะและระดบัของน ้ำมนัเชือ้เพลงิในยำนพำหนะที่
ใชข้นส่ง หำกพบว่ำประเภทของน ้ำมนัทีส่่งมอบไม่ถูกต้อง หรอืมปีรมิำณไม่ครบถ้วนตำมค ำสัง่ซือ้ เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัสนิคำ้จะ
ด ำเนินกำรแจง้ Inspector และหำกสนิคำ้ทีจ่ดัสง่ไม่เป็นไปตำมค ำสัง่ซือ้ ลกูคำ้สำมำรถสง่คนืสนิคำ้ พรอ้มทัง้เรยีกเงนิชดเชย
ต่อบริษัทได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจะสำมำรถเรียกค่ำเสยีหำยนัน้คืนได้ทัง้จ ำนวนจำก Supplier หรือผู้ให้บริกำรขนส่ง 
แลว้แต่ผูใ้ดจะเป็นผูร้บัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดทีเ่กดิขึน้ ในกรณีทีป่รมิำณของสนิคำ้ไม่ครบถ้วน Inspector ของบรษิทัจะ
ท ำกำรตรวจสอบหำสำเหตุของควำมคลำดเคลื่อนของปรมิำณของสนิคำ้ และด ำเนินกำรเจรจำกบัลกูคำ้ หรอืหำผูร้บัผดิชอบ
ในควำมผดิพลำดดงักล่ำว  

นอกจำกนี้ กรณีทีลู่กคำ้รอ้งขอใหม้กีำรตดิตำมตรวจสอบกำรขนส่ง รวมไปถงึกำรควบคุมคุณภำพของสนิคำ้ หรอื
ในกรณีทีม่กีำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัในปรมิำณทีส่งูมำก บรษิทัจะว่ำจำ้งผูต้รวจสอบอสิระ (Surveyor) ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิำรอสิระ 
ที่ท ำหน้ำที่แทนผูซ้ื้อและผูข้ำยในกำรตรวจสอบกำรจดัส่งสนิค้ำให้ถูกต้องตำมปรมิำณและคุณลกัษณะทีต่กลงซื้อขำยกนั 
โดย Surveyor จะตรวจสอบตัง้แต่กระบวนกำรรบัน ้ำมนัจำกคลงัสนิคำ้ เดนิทำงร่วมไปกบัเรอืขนสง่ และตรวจสอบกำรจดัส่ง
น ้ำมันให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำปริมำณและคุณลักษณะของน ้ำมนัเชื้อเพลิงตรงตำมที่ลูกค้ำต้องกำร ทัง้นี้ กำรจ้ำง 
Surveyor กระท ำเป็นครำวๆ เช่น กรณีทีลู่กคำ้รอ้งขอใหม้ี Surveyor  กรณีทีม่กีำรสัง่ซือ้ปรมิำณสงูเพื่อป้องกนักำรสญูหำย 
กรณีสง่ใหล้กูคำ้รำยใหม่ หรอืลกูคำ้ทีเ่คยมปัีญหำในกำรจดัสง่ เป็นตน้ 

นอกจำกนัน้ เพื่อเพิม่ควำมเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคำ้ว่ำไดร้บัน ้ำมนัทีม่คีุณภำพปรำศจำกกำรปลอมปน บรษิทัไดม้กีำรสุม่
เกบ็ตวัอย่ำงน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีท่ ำกำรจดัส่งใหก้บัลูกคำ้ เพื่อท ำกำรตรวจสอบคุณสมบตัขิองน ้ำมนั ในกรณีทีลู่กคำ้มกีำรรอ้ง
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. ลูกคำ้แจง้ควำมตอ้งกำรในกำรสัง่ซือ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิ ทัง้ประเภทของสนิคำ้และปรมิำณน ้ำมนัเชือ้เพลงิในกำร

สัง่ซือ้ ใหบ้รษิทัทรำบ
3. บรษิัทจะท ำกำรเสนอรำคำสนิค้ำใหก้บัลูกคำ้ รวมถึงเงื่อนไขในกำรสัง่ซื้ออื่นๆ เช่น สถำนที่และเวลำในกำร

จดัส่ง เป็นต้น  ซึง่บรษิทัจะเสนอรำคำขำยใหก้บัลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกรำคำต้นทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิที่ได้รบั
จำกผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่สนอรำคำของผลติภณัฑท์ีล่กูคำ้ต้องกำรทีต่ ่ำทีสุ่ด และตน้ทุนต่ำงๆ ของ
บรกิำรตำมเงื่อนไขในกำรสัง่ซือ้ของลกูคำ้

4. ภำยหลงัจำกลกูคำ้รบัรำคำขำยแลว้และตกลงจะท ำกำรสัง่ซือ้ ลกูคำ้จะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซือ้สนิคำ้มำยงับรษิทั
5. บรษิทัจะด ำเนินกำรส่งค ำสัง่ซือ้ไปยงัผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่สนอรำคำต ่ำสุดทีใ่ชเ้ป็นรำคำอำ้งองิใน

กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยใหก้บัลกูคำ้ รวมถงึระบุเงื่อนไขในกำรจดัสง่ไปพรอ้มกบัค ำสัง่ซือ้
6. กำรขนสง่น ้ำมนัเชือ้เพลงิใหก้บัลกูคำ้

6.1 ในกรณีทีลู่กคำ้รบัสนิคำ้เอง ลูกคำ้จะต้องแจง้ชื่อผูไ้ปรบัสนิคำ้และทะเบยีนยำนพำหนะทีจ่ะใชใ้นกำรรบั
สนิคำ้มำพรอ้มกบัค ำสัง่ซือ้สนิคำ้ เพื่อบรษิทัจะไดแ้จง้ใหค้ลงัสนิคำ้ทรำบ 

6.2 ในกรณีทีบ่รษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรขนส่งสนิคำ้ บรษิทัจะท ำกำรแจง้รำยละเอยีดกำรรบัสนิคำ้ 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
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8. ผู้ขนส่งสนิค้ำไปยงัจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก ำหนด จำกนัน้ ลูกค้ำ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบของผูข้นส่ง และ
Inspector จะร่วมกนัตรวจรบัสนิคำ้ หำกสนิคำ้เป็นไปตำมค ำสัง่ซือ้ของลกูคำ้ ลกูคำ้จะลงนำมในใบรบัสนิคำ้

ส ำหรบัขัน้ตอนในกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัหล่อลื่นนัน้ จะมลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัขัน้ตอนกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
ดงัทีแ่สดงไวข้ำ้งต้น หำกแต่จะไม่มกีำรรบัรำคำผลติภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่นเป็นรำยวนัดงัเช่นน ้ำมนัเชือ้เพลงิ เนื่องจำกสนิคำ้มี
อยู่มำกมำยหลำยชนิดขึ้นอยู่กบัวตุัประสงค์ในกำรใช้งำน ควำมต้องกำรและขนำดบรรจุของสนิค้ำที่ลูกค้ำสัง่ซื้อ อีกทัง้
น ้ำมนัหล่อลื่นยงัมรีำคำทีค่่อนขำ้งคงทีแ่ตกต่ำงจำกน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีจ่ะมกีำรเปลีย่นแปลงของรำคำอยู่เสมอ โดยในกำรจดัสง่
สนิค้ำนัน้ บรษิัทจะไม่มกีำรจดัส่ง Inspector ซึ่งเป็นตวัแทนจำกบรษิัทขึน้ประจ ำกำรบนยำนพำหนะที่จะใช้ในกำรขนส่ง
สนิค้ำ เนื่องจำกน ้ำมนัหล่อลื่นมีกำรบรรจุลงภำชนะปิดที่มีขนำดมำตรฐำนท ำให้สำมำรถตรวจสอบและตรวจรบัควำม
ครบถว้นของสนิคำ้ไดโ้ดยง่ำย จงึไม่จ ำเป็นตอ้งมกีำรจดัสง่ Inspector เพื่อตรวจสอบควำมครบถว้นและคุณภำพของสนิคำ้ 

5) กำรจดัหำและให้บริกำร Catering and Service & General Supply

บริษัทจะท ำกำรจดัหำบริกำรในส่วนของธุรกิจ Catering and Service จำกบริษัท หสัดิน เคทเทอร์ริ่ง จ ำกดั 
(“หสัดนิ”) เนื่องจำกหสัดนิเป็นผูป้ระกอบกำรทีด่ ำเนินธุรกจิ Catering and Service และธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องมำตัง้แต่ปี 2551 
และมคีวำมพรอ้มในดำ้นสถำนทีแ่ละอุปกรณ์ที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ เช่น  หอ้งเยน็ สถำนทีเ่กบ็สนิคำ้ ตู้ขนส่งชนิดหอ้ง
เยน็ ตู้ขนส่งทัว่ไป รถขนส่ง รวมถงึตอ้งมบีุคลำกรทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรและมำตรฐำนของผูใ้ชบ้รกิำรและมี
ควำมช ำนำญเฉพำะทำงในกำรใหบ้รกิำรตลอด 24 ชัว่โมง โดยในกำรร่วมมอืทำงธุรกจิกบัหสัดนิ จะท ำใหบ้รษิทัสำมำรถเขำ้
ด ำเนินกำรธุรกจิบรกิำรดำ้น Catering and Service ไดท้นัท ีแมบ้รษิทัจะไม่มปีระสบกำรณ์และควำมพรอ้มในกำรด ำเนิน
ธุรกจิดงักล่ำว อกีทัง้ บรษิทัยงัไม่มภีำระในกำรลงทุนในสถำนทีแ่ละอุปกรณ์ทีต่อ้งใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิอกีดว้ย  

โดยในส่วนของธุรกจิ Catering and Service บรษิทัไดล้งนำมในสญัญำรบัจำ้งใหบ้รกิำร Catering and Service 
บนเรอืพกัอำศยั กบั บรษิทั นทลนิ ออฟชอร ์จ ำกดั ซึง่เป็นผูร้บัสมัปทำนด ำเนินกำรเรอืพกัอำศยัรวมถึงบรกิำร Catering 
and Service บนเรอืพกัอำศยั จำก ปตท.สผ.ในขณะเดยีวกนั บรษิทัไดท้ ำสัญญำว่ำจำ้ง หสัดนิ เพื่อใหด้ ำเนินกำรใหบ้รกิำร 
Catering and Service บนเรือพกัอำศยัทัง้หมด โดยทัง้สญัญำรบัจ้ำงและสญัญำว่ำจ้ำงจะมีระยะเวลำของสญัญำตำม
ระยะเวลำของสมัปทำนที ่นทลนิ ออฟชอร ์(หรอื บรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั) ไดร้บั คอื 3 ปี ท ำใหต้ลอดระยะเวลำสมัปทำน
ของ นทลนิ ออฟชอร ์หสัดนิจะเป็นผูใ้หบ้รกิำร Catering and Service บนเรอืพกัอำศยั โดยมบีรษิทัเป็นผูว้่ำจำ้งทัง้นี้ บรษิทั
ไดม้กีำรช ำระเงนิล่วงหน้ำใหแ้ก่หสัดนิ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเท่ำกบัเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรใหบ้รกิำร Catering and 
Service ของ หสัดนิ รอบ 1 เดอืนของกำรใหบ้รกิำร โดยหสัดนิจะท ำกำรแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึประมำณกำรจ ำนวน
เงนิทุนหมุนเวยีนที่ต้องใช้ในกำรให้บรกิำร Catering and Service ของเดอืนถดัไป ภำยในวนัที่ 30 ของทุกเดอืน ทัง้นี้ 
จ ำนวนเงินทุนหมุนเวียนต้องไม่มำกกว่ำต้นทุนต่อหน่วยตำมสญัญำที่ตกลงกนัคูณกบัประมำณกำรจ ำนวนผู้ใช้บรกิำร 
Catering and Service ในเดอืนนัน้ๆ  

จำกกำรด ำเนินธุรกจิ Catering and Service ร่วมกบัหสัดนิมำตัง้แต่กลำงปี 2554 บรษิัทจงึมปีระสบกำรณ์และ
ควำมพร้อมในกำรเป็นผูไ้ด้รบักำรอนุมตัจิำก ปตท.สผ. ส ำหรบักำรเป็นผู้ใหบ้รกิำรในธุรกจิ Catering and Service ตำม
พืน้ทีท่ีก่ ำหนด (Vendor List)ในปี 2556 บรษิทัจงึไดเ้ขำ้ร่วมกำรประมลูเพื่อด ำเนินกำรใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Service 
ให้แก่ ปตท.สผ.ทัง้ในแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซบนบก และ ในทะเล  จำกกำรประมูล บรษิัทได้รบัสญัญำจำ้งใหบ้รกิำร
ดำ้น Catering and Service ในแหล่งน ้ำมนัสริกิติิ ์อ.ลำนกระบอื จ.ก ำแพงเพชร เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 
2556 และวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2557 ได้รับสัญญำให้บริกำรด้ำน Offshore Catering, Laundry, Cleaning and 
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Housekeeping Services กบั ปตท.สผ. ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในอ่ำวไทย และบรษิทัพรอ้มจะ
ขยำยธุรกจิกำรใหบ้รกิำร Catering and Service ไปสูก่ลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยอื่นในอนำคต 

ส ำหรบัธุรกจิ General Supply นัน้ บริษัทจะท ำกำรให้บรกิำรจดัหำวตัถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร จดัหำ
เสบยีง และบรกิำรอื่นๆทีไ่ดคุ้ณภำพตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ โดยจดัหำจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิค้ำประเภทต่ำงๆ (“ผูจ้ดั
จ ำหน่ำย”) ตำมทีลู่กคำ้มคีวำมต้องกำร โดยบรษิทัจะรบัค ำสัง่ซือ้จำกลูกคำ้ก่อนทีจ่ะส่งค ำสัง่ซือ้ต่อไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำย เพื่อ
ด ำเนินกำรจดัเตรยีม จดัหำสนิคำ้และจดัสง่ใหก้บัลกูคำ้ยงัจุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ตอ้งกำรต่อไป 

6) กำรควบคมุคณุภำพในกำรให้บริกำร

ในกำรควบคุมคุณภำพในกำรให้บรกิำรนัน้ หสัดนิซึ่งเป็นผู้รบัจ้ำงให้บรกิำร Catering and Service และเป็นผู้
จดัเตรียม/จดัหำอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรีด ได้จดัให้มกีระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Control) ด้วย
ขัน้ตอนตำมหลกักำรควบคุมคุณภำพสำกลและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดที ่ปตท.สผ.ตอ้งกำร และเน่ืองจำกเป็นผูป้ระกอบกำรที่
ด ำเนินกจิกำรอยู่ในธุรกจิบรกิำรด้วยบุคลำกรทีม่คีวำมพร้อมรวมถงึเครื่องมอืเครื่องจกัรต่ำงๆ  จงึท ำให้สำมำรถมัน่ใจใน
คุณภำพของกำรใหบ้รกิำรได ้อกีทัง้ ในสว่นของธุรกจิ Catering and Service  บรษิทัยงัมทีีป่รกึษำ ซึง่นอกเหนือจำกกำรให้
ค ำปรกึษำในขัน้ตอนกำรเตรยีมกำรยื่นเสนอรำคำประมลูเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สญัญำสมัปทำนแลว้ ยงัท ำหน้ำทีใ่หค้ ำปรกึษำและ
ประสำนงำนเพื่อตดิตำมกำรด ำเนินงำนของหสัดนิใหม้คีุณภำพตำมทีไ่ดต้กลงกนัไวก้บัผูว้่ำจำ้งดว้ย  

ส ำหรบัธุรกจิ General Supply บรษิัทจะท ำกำรสรรหำและคดัเลอืกผู้จดัจ ำหน่ำยสนิค้ำประเภทต่ำงๆ อนัเป็นที่
ตอ้งกำรของกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย ทีม่สีนิคำ้ทีไ่ดคุ้ณภำพและมคีวำมพรอ้มส ำหรบักำรจดัเตรยีมและจดัหำสนิคำ้ เพื่อเป็นผูจ้ดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บับรษิทั 

 ปัจจบุนั บรษิทัไดร้บักำรอนุมตัจิำก ปตท.สผ. ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรในธุรกจิ Catering and Service ตำม
พืน้ทีท่ีก่ ำหนด (Vendor List) ดงันัน้ ในอนำคต หำกเป็นกำรประมลูสมัปทำนกำรใหบ้รกิำรเฉพำะ Catering and Service 
ใหก้บั ปตท.สผ. หรอืผูร้บัสมัปทำนแท่นขดุเจำะอื่นๆ อนัไดแ้ก่ กำรบรกิำร Catering and Service ใหก้บัทีพ่กัอำศยับนแท่น
ขดุเจำะทีต่ัง้อยู่บนบก หรอืทีพ่กัอำศยับนแท่นขดุเจำะทีต่ัง้อยู่กลำงทะเล บรษิทัจะสำมำรถด ำเนินกำรเขำ้ร่วมประมลูดว้ย
ตวัเองได ้โดยบรษิทัยงัคงทีจ่ะด ำเนินงำนร่วมกบัหสัดนิต่อไป อย่ำงไรกต็ำม ส ำหรบักรณีสมัปทำนกำรใหบ้รกิำร Catering 
and Service ทีเ่ป็นกำรประมลูรว่มกบักำรใหบ้รกิำรเรอืพกัอำศยัทีบ่รษิทั นทลนิ ออฟชอร ์จ ำกดั (บรษิทั พรมิำ มำรนี 
จ ำกดัในปัจจบุนั) เขำ้ร่วมประมลูดว้ย บรษิทัจะเป็นผูร้บัจำ้งกำรใหบ้รกิำร Catering and Service ต่อจำกนทลนิ ออฟชอรอ์กี
ต่อหนึ่ง โดยนทลนิ ออฟชอร ์ใหค้ ำมัน่ว่ำจะว่ำจำ้งใหบ้รษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิำร Catering and Service หำก นทลนิ ออฟชอร ์
ชนะกำรประมลูในสมัปทำนต่อไปในอนำคต 

ทัง้นี้ ก่อนทีบ่รษิทัจะเขำ้ร่วมประมูลงำนใหบ้รกิำร Catering and Service บรษิทัและหสัดนิจะต้องประเมนิควำม
พรอ้มและมกีำรเตรยีมควำมพรอ้มทัง้ในสว่นของสนิทรพัย ์และบุคลำกรทีต่อ้งใชใ้นกำรใหบ้รกิำร เพื่อใหส้ำมำรถรองรบักำร
ใหบ้รกิำร ซึง่โดยปกตบิรษิทัและหสัดนิจะมเีวลำเตรยีมควำมพรอ้มพอสมควรก่อนลงนำมในสญัญำจำ้งงำนหนึ่งๆ 
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แผนภำพสรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิ General Supply โดยสงัเขป 

ลกัษณะและขัน้ตอนในกำรด ำเนินธุรกจิ General Supply มคีวำมคล้ำยคลงึกบัธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
โดยเริ่มจำกลูกค้ำแจ้งควำมต้องกำรสนิค้ำมำยงับริษัท จำกนัน้บริษัทจะจดัหำผู้จดัจ ำหน่ำยตำมประเภทสนิค้ำที่ลูกค้ำ
ต้องกำร และท ำกำรสอบรำคำไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บักำรคดัเลอืกจำกบรษิทัแลว้ว่ำ มสีนิคำ้ที่คุณภำพและมคีวำมพรอ้ม
ในกำรจดัหำและจดัจ ำหน่ำย เมื่อไดร้บัรำคำเสนอขำยจำกทำงผูจ้ดัจ ำหน่ำยแลว้ จะท ำกำรเสนอรำคำไปยงัลูกคำ้ หำกลกูคำ้
มคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะสัง่ซือ้สนิคำ้กบัทำงบรษิทั ลูกคำ้จะท ำกำรส่งค ำสัง่ซือ้สนิคำ้เขำ้มำยงับรษิทั ซึง่บรษิทัจะท ำกำรส่งค ำสัง่
ซือ้ไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยในทนัท ีเมื่อผูจ้ดัจ ำหน่ำยท ำกำรจดัเตรยีมและจดัหำสนิคำ้ตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้เรยีบรอ้ยแลว้ 
บรษิทัจะด ำเนินกำรใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยท ำกำรจดัสง่ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ตอ้งกำรโดยตรง 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกด ำเนินธรุกิจ 

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

ส ำหรับกำรจัดส่งน ้ ำมันเชื้อเพลิงไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก ำหนดนัน้ บริษัทจะจัดจ้ำงผู้ขนส่งที่มี
ยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งและเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆ บนยำนพำหนะทีไ่ดม้ำตรฐำน ซึง่ไม่ก่อใหเ้กดิกำรรัว่ไหลของ
น ้ำมนัเชื้อเพลิงระหว่ำงกำรรบัน ้ำมนั ณ จุดรบัน ้ำมนัเชื้อเพลิงต้นทำง ระหว่ำงเส้นทำงขนส่ง และระหว่ำงกำรส่งน ้ำมนั
เชือ้เพลงิใหก้บัลูกคำ้ อกีทัง้บรษิทัไดม้กีำรก ำหนดให้ผูข้นส่งมมีำตรกำรป้องกนัสภำวะแวดลอ้ม และจดัเตรยีมอุปกรณ์และ
เคมภีณัฑ์ส ำหรบัท ำลำยครำบน ้ำมนัเชือ้เพลงิใหพ้ร้อมบนยำนพำหนะที่ใช้ขนส่ง โดยในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัที่เกดิกำร
รัว่ไหลของน ้ำมนัเชือ้เพลงิออกสูส่ภำพแวดลอ้ม ผูข้นสง่จะเป็นผูร้บัผดิชอบต่อมลภำวะและค่ำใชจ้่ำยในกำรแกไ้ขหรอืชดเชย
มลภำวะนัน้ๆ  นอกจำกนี้ บรษิทัมคีวำมพยำยำมเป็นอย่ำงยิง่ในกำรควบคุมยำนพำหนะ รวมถงึเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
บนยำนพำหนะของผูข้นสง่ใหไ้ดม้ำตรฐำนเพื่อไม่ใหเ้กดิกำรรัว่ไหลของน ้ำมนัเชือ้เพลงิออกสูส่ภำวะแวดลอ้มได้นอกจำกนี้  

บรษิทัไดจ้ดัท ำกจิกรรมปรบัปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง (CQI) เรื่อง กำรท ำลำยน ้ำมนัตวัอย่ำงและขวดบรรจุภณัฑ ์
ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท ำขัน้ตอนกำรก ำจดัน ้ำมนัอย่ำงเป็นระบบและคดัเลอืกผูก้ ำจดัน ้ำมนัทีม่มีำตรฐำนระดบัสงู เพื่อป้องกนัน ้ำมนั
กลบัมำสร้ำงมลภำวะสู่สิง่แวดล้อมได้ อีกทัง้ขวดบรรจุภัณฑ์ได้น ำไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธทีี่ถูกต้องตำมหลกัมำตรฐำน
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อุตสำหกรรม จงึไม่เพิม่ปรมิำณมลูขยะใหแ้ก่สงัคมและชุมชน ซึง่ทุกขัน้ตอนของกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัจะตระหนกัถงึผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย และสิง่แวดลอ้มเป็นส ำคญัเสมอ 

2.4 งำนท่ียงัไมส่่งมอบ 

– ไมม่ ี–
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3. ปัจจยัควำมเส่ียง

(1) ควำมเส่ียงจำกปัจจยัภำยนอก 

ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนั 

ราคาน ้ามนัมคีวามผนัผวนไปตามปัจจยัต่างๆ อาท ิอุปสงค์และอุปทานของตลาด  ปรมิาณน ้ามนัส ารองแต่ละ
ประเทศ  สภาพภูมอิากาศแต่ละฤดกูาล หรอืนโยบายการผลติน ้ามนัของประเทศกลุ่มโอเปค เป็นตน้  การเปลีย่นแปลงของ
ราคาน ้ามนัในตลาดโลกในปี 2559 มคีวามผนัผวนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัโดยรวม
ของบรษิทัทีล่ดลงตามสถานการณ์ราคาน ้ามนัในตลาด  แต่ไม่ส่งกระทบต่อก าไรอย่างมสีาระส าคญั เนื่องจากนโยบายดา้น
การก าหนดราคาขาย ไดบ้วกก าไรส่วนเพิม่จากราคาต้นทุน (Cost Plus Pricing Method) อกีทัง้บรษิทัไม่มกีารเกบ็ส ารอง
น ้ามนั จงึไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั นอกจากนี้ ลูกคา้ของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นเรอืเดนิทะเลทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการในธุรกจิต่างๆ ซึง่มคีวามจ าเป็นต้องใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิใน
การด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง บรษิทัจงึเชื่อมัน่ว่าความผนัผวนของราคาน ้ามนัจงึไม่ไดส้ง่ผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณการ
ใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิของกลุ่มลูกคา้ของบรษิทั อย่างไรกด็ ีความผนัผวนของราคาน ้ามนัอาจส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนใน
กจิการร่วมคา้ บรษิทั แพน โอเรยีน เอนเนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ (POES)  ซึง่ประกอบธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีมโดยตรง 
บรษิทัไดด้ าเนินการบรหิารความเสีย่งดา้นราคาร่วมกบัผูร้่วมทุน POES โดยการวเิคราะหผ์ลกระทบของราคาน ้ามนัทีร่ะดบั
ราคาต่าง ๆ ต่อรายไดแ้ละก าไรของบรษิทั และหาแนวทางในการบรหิารตน้ทุนการผลติ และค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่าง ๆ ให้
มปีระสทิธภิาพสงูสดุและผลติน ้ามนัไดอ้ย่างปลอดภยั ตลอดจนการปรบัแผนการผลติใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ราคาน ้ามนั 

ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ย 

บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัตวัสงูขึน้ ซึง่มผีลกระทบต่อต้นทุนทางการเงนิ ฐานะทางการเงนิและ
ผลการด าเนินงานของบรษิัท ในปัจจุบนับรษิัทมแีหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนทัง้หนี้สนิระยะสัน้และหนี้สนิระยะยาว และบรษิัทมี
นโยบายการบรหิารความเสีย่งโดยการเพิม่เครื่องมอืทางการเงนิ อาท ิการออกหุน้กู ้เพื่อการบรหิารต้นทุนอตัราดอกเบีย้ให้มี
ความเหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกจิ ก าหนดอตัราก าไรขัน้ตน้ในการจ าหน่ายสนิคา้ ซึง่อา้งองิจากตน้ทุนทางการเงนิของ
บรษิัท ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจงึถูกชดเชยด้วยก าไรขัน้ต้นจากการขายสนิคา้ ท าให้บรษิทัไม่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

บรษิทัมตีน้ทุนการสัง่ซือ้น ้ามนัจากผูผ้ลติหรอืผูค้า้น ้ามนัในต่างประเทศ และการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายน ้ามนัเป็น
สกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยท าสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 
Contract) กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศแล้วทัง้จ านวน เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจ
สง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทั  
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(2) ควำมเส่ียงจำกปัจจยัภำยใน 

ควำมเส่ียงจำกกำรเรียกเกบ็เงินจำกลูกค้ำหรอืได้รบัช ำระหน้ีล่ำช้ำ 

บรษิัทมนีโยบายการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นโดยการใหเ้ครดติแก่ลูกคา้ ซึ่งบรษิัทอาจมคีวาม
เสีย่งจากการผดินัดช าระค่าสนิค้าและบรกิารจากลูกค้าหรอืได้รบัช าระหนี้ล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลา ทัง้นี้ บรษิัทมกีาร
จดัตัง้คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อ (Credit Committee) ซึง่ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและบญัช ี
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ เพื่อพจิารณาการอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อและระยะเวลาการใหส้นิเชื่อของลูกคา้
ทีเ่ปิดบญัชใีหม่ การทบทวนวงเงนิสนิเชื่อและระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ นอกจากนี้ คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อยงัดูแลดา้น
การเร่งรดัตดิตามลกูหนี้ทีค่า้งช าระ ตลอดจนการตดัสนิใจด าเนินกระบวนการตามกฎหมายฟ้องรอ้งเมื่อลกูคา้ผดินดัช าระหนี้
ตามเกณฑท์ีก่ าหนดอกีทัง้คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อก าหนดใหม้กีารพจิารณารายงานลูกหนี้คงค้าง (Aging Report) ใน
ทุกเดอืน เพื่อตดิตามการช าระหนี้ของลกูหนี้แต่ละรายอย่างใกลช้ดิ 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงบริษทัแม่ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร 

บรษิัทมผีู้ถอืหุน้รายใหญ่คอื บรษิัท นทลนิ จ ากดั ซึ่งถือหุ้นในบรษิัทร้อยละ 45.05 (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559) 
โดยในปี 2557 - ปี 2559 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารใหก้บักลุ่มนทลนิจ านวน 592.68 ลา้น
บาท 326.46 ล้านบาท และ 255.14 ล้านบาทตามล าดบั หรอืคดิเป็นร้อยละ 19.30 ร้อยละ 11.79 และร้อยละ 6.73  ของ
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารทัง้หมด ตามล าดบั ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายในการก าหนดราคาขายสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัใน
กลุ่มนทลนิเช่นเดยีวกบัการขายสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ไปอย่างไรกด็ ีบรษิทัมกีารขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มอื่นๆเพิม่มากขึน้ 
อาท ิเรอืเดนิทะเลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เรอืเดนิทะเลทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทยหรอืเรอืล าเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภค
บรโิภคของแท่นขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซต่างๆ แต่ยงัคงให้ความส าคญัในการรกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกค้าเดมิอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดห้าโอกาสทีจ่ะเพิม่จ านวนลูกคา้รายใหม่ เพื่อเพิม่รายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษิทัอย่างต่อเนื่อง
เช่นกนั 

ควำมเส่ียงในเรือ่งกำรแข่งขนัและกำรเข้ำมำท ำธรุกิจได้ง่ำยของผูป้ระกอบกำรรำยใหม ่

ธุรกิจการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงส าหรบัเรือเดินทะเลมีผู้ประกอบการหลายราย จึงท าให้เกิดการแข่งขนัสูง
โดยเฉพาะการแข่งขนัดา้นราคา นอกจากนี้ การท าธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัส าหรบัเรอืเดนิทะเลไม่จ าเป็นต้องใช้เงนิลงทุนใน
สนิทรพัย์ถาวรสูง ท าให้การเข้ามาด าเนินธุรกิจสามารถท าได้ง่าย ซึ่งปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจการจดัหาน ้ามนั
เชือ้เพลงิเรอื ไดแ้ก่ พนกังานขายทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในผลติภณัฑ,์ มาตรฐานการจดัสง่น ้ามนัใหต้รงเวลาในปรมิาณที่
ครบถ้วนตรงตามความต้องการของลูกคา้ และการพฒันามาตรฐานการใหบ้รกิารในระดบัสากล บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบั
บุคลากรของบรษิัท ซึ่งถือเป็นทรพัยากรที่ส าคญัในการด าเนินธุรกจิ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมกีารฝึกอบรม
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ยงัพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหต้ระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพำผูจ้  ำหน่ำยน ้ำมนั (Supplier) รำยใหญ่ 

บรษิทัจะสัง่ซือ้น ้ามนัจากผูผ้ลติน ้ามนัและผูค้า้น ้ามนัทีม่อียู่หลายรายในตลาดโดยราคาสนิคา้ของผูผ้ลติแต่ละราย
จะมรีาคาใกลเ้คยีงกนัโดยอา้งองิกบัราคาตลาด ทัง้นี้ บรษิทัสัง่ซือ้น ้ามนัจากผูจ้ าหน่ายน ้ามนัรายใหญ่รายหนึ่ง ในปี 2557 – 
2559 คดิเป็น รอ้ยละ 45.50 รอ้ยละ 36.02 และรอ้ยละ 27.94 ของมลูค่าการสัง่ซือ้น ้ามนัทัง้หมดตามล าดบั ซึง่การสัง่ซือ้จาก
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ผูจ้ าหน่ายน ้ามนัรายใหญ่ ในปรมิาณทีม่ากจะช่วยใหบ้รษิทัซือ้น ้ามนัไดใ้นราคาทีแ่ข่งขนัได้ และช่วยใหบ้รษิทัมคีวามมัน่ใจ
ในคุณภาพของน ้ามนัที่จดัส่งให้แก่ลูกค้า รวมถึงความสามารถในการจดัสรรน ้ามนัในสถานการณ์ที่มปีริมาณน ้ามนัไม่
เพยีงพอ 

อย่างไรกต็าม บรษิัทมกีารกระจายการสัง่ซื้อน ้ามนัจากผูผ้ลติน ้ามนัและผูค้้าน ้ามนัรายอื่นๆ โดยก่อนการสัง่ซือ้
น ้ามนัแต่ละครัง้ พนกังานขายจะเปรยีบเทยีบราคาขายน ้ามนัรายวนัจากผูผ้ลติน ้ามนัและผูค้า้น ้ามนัอย่างน้อย 2 ราย บรษิทั
จะสัง่ซือ้น ้ามนัโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ อาท ิลกัษณะของสนิคา้ ราคา และระยะทางการขนสง่สนิคา้ไปยงัจุดหมายปลายทาง
ทีไ่ดต้กลงไวก้บัลกูคา้ของบรษิทั เป็นตน้ 

ควำมเส่ียงจำกกำรท ำสญัญำว่ำจำ้งผูป้ระกอบกำรขนส่งน้อยรำยในกำรขนส่งน ้ำมนัทำงทะเล 

เนื่องจากมกีฎหมายก าหนดให้เรอืขนส่งน ้ามนัเตาทีข่นาดใหญ่กว่า 500 ตนัต้องเป็นเรอืถงั 2 ชัน้  (Double Hall) 
ซึง่ผูป้ระกอบการขนสง่ยงัมเีรอืประเภททีก่ าหนดจ านวนน้อยราย ไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของตลาด อย่างไรกด็ ีบรษิทั
ฯไดพ้ยายามจดัหาเรอืขนสง่จากผูป้ระกอบการขนสง่รายอื่นเพิม่จากทีม่อียู่เดมิ เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว  รวมถงึ เพิม่
มาตรฐานในการคดัเลอืกผูป้ระกอบการขนสง่ทีม่เีรอืทีไ่ดคุ้ณภาพ และมกีารตรวจสอบคุณภาพเรอืขนสง่ทีใ่หบ้รกิาร โดยการ
ประเมนิคุณภาพการจดัสง่เป็นรายเทีย่ว 

 
ควำมเส่ียงจำกผลกระทบจำกกำรถกูจดัอยูใ่นกลุ่มบริษทัผูค้้ำน ้ำมนัตำมมำตรำ 7 

ปัจจุบนับรษิัทจดทะเบยีนอยู่ในกลุ่มบรษิทัผูค้้าน ้ามนัตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตักิารค้าน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
พ.ศ.2543 ซึง่เป็นผูค้า้น ้ามนัทีม่ปีรมิาณการคา้แต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดปีละไม่ถงึ 100,000 เมตรกิตนั (ประมาณ 120
ลา้นลติร) แต่เป็นผูค้า้ทีม่ปีรมิาณการคา้แต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดเกนิปีละ 30,000 เมตรกิตนั (ประมาณ 36 ลา้นลติร)
โดยปรมิาณการคา้ดงักล่าวจะไม่นบัรวมปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีจ่ดัหาจากต่างประเทศใหก้บัลกูคา้เพื่อใชใ้นต่างประเทศ 
(External)  

ในปี 2557 - 2559 บริษัทมียอดจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่นในประเทศรวมกันทุกชนิดจ านวน   
78.30 ลา้นลติร 91.95 ลา้นลติร และ 62.26 ลา้นลติร (ไม่รวมปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีจ่ดัหาจากภายนอกประเทศใหก้บั
ลกูคา้เพื่อใชภ้ายนอกประเทศ(External)) หากในอนาคตบรษิทัมกีารขยายปรมิาณการคา้น ้ามนัเกนิกว่า 120 ลา้นลติร  (ซึง่
จากยอดจ าหน่ายน ้ามนัในปัจจุบนับรษิทัยงัสามารถขยายการจ าหน่ายน ้ามนัได้อกีประมาณร้อยละ 30) บรษิัทจะต้องจด
ทะเบียนเป็นผู้ค้าน ้ามนัตามมาตรา 7 ซึ่งจะต้องส ารองน ้ามนัเชื้อเพลิงไว้ ในอตัราร้อยละ 6 ของปริมาณการค้าน ้ามัน
เชื้อเพลงิประจ าปีซึ่งจะไม่รวมจ านวนที่จ าหน่ายนอกประเทศซึ่งจดัซื้อในต่างประเทศโดยในการส ารองน ้ามนัเชื้อเพลงินี้
บรษิัทจะต้องมกีารลงทุนในการจดัหาสถานที่เพื่อจดัเกบ็ส ารองน ้ามนัเชื้อเพลงิหรอืว่าจ้างให้บุคคลอื่นเกบ็ส ารองน ้ามนั
เชือ้เพลงิแทนซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อกระแสเงนิสดและผลประกอบการของบรษิทั  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายการจ าหน่ายน ้ ามันให้แก่ กลุ่มลูกค้าที่ร ับน ้ ามันจากผู้ผลิตใน
ต่างประเทศ เพื่อใชใ้นต่างประเทศ (External) ซึง่ปรมิาณการขายน ้ามนัในลูกคา้กลุ่มนี้จะไม่ถูกนับรวมเป็นปรมิาณการคา้
น ้ามนัตามมาตรา 10 จากนโยบายดงักล่าว บรษิทัไดท้ าการขยายตลาดในกลุ่มลกูคา้ทีม่กีารซือ้ขายน ้ามนัในต่างประเทศ ให้
ด าเนินการซื้อขายกบับรษิัทย่อยในต่างประเทศ จงึท าให้สดัส่วนของปรมิาณการขายภายในประเทศยงัคงอยู่ในเกณฑท์ี่
กฎหมายก าหนด  
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ควำมเส่ียงจำกผูถื้อหุ้นหลกัท่ีมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นรำยย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัท นทลนิ จ ากดั และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบรษิัทรวมทัง้สิน้ร้อยละ 
56.58 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั โดยบรษิทั นทลนิ จ ากดั และบุคคลตามมาตรา 258 ยงัคงเป็นผู้
ถอืหุน้เกนิกึง่หนึ่งในบรษิทั ซึง่จะท าใหบ้รษิทั นทลนิ จ ากดั มอี านาจควบคุมในการตดัสนิใจของบรษิทัส าหรบักรณีทีต่อ้งใช้
เกณฑเ์สยีงขา้งมากในการลงคะแนน เวน้แต่เรื่องทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตไิม่ต ่ากว่า 3 ใน 
4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การขายหรอืโอนกจิการบางส่วนหรอืทัง้หมด  ดงันัน้ ผูถ้อืหุ้ นรายอื่น
ของบรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการทีไ่ม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอใหท้ี่
ประชุมพจิารณา  

รวมถงึ บรษิทัไดม้กีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิาร
อย่างชดัเจน และการก าหนดมาตรการการเขา้ท ารายการระหว่างกนั หากบรษิทัมคีวามจ าเป็นในการท ารายการกบับุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง บริษัทจะปฏิบัติตามขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันและข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครดั  โดยบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณารายการดงักล่าว  และ นโยบายการ
ก ากบัดูแล เพื่อคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายย่อย เช่น การเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ การ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอระเบยีบวาระในการประชุมผูถ้อืหุ้น รวมถงึการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในทีป่ระชุมไดอ้ย่างอสิระ  

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนในโครงกำรใหม ่

ปัจจุบนับรษิัทมกีารลงทุนในโครงการใหม่ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกจิทีม่อียู่ในปัจจุบนั ซึ่งในแต่ละ
โครงการทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทุนนัน้ ไดผ้่านการพจิารณาแลว้ว่าเป็นโครงการทีม่ศีกัยภาพ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแผนกล
ยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ และผ่านการวเิคราะห์ความ
เป็นไปได้ และการประเมนิความเสีย่งต่างๆก่อนการเขา้ลงทุน ส าหรบัการลงทุนในโครงการใหม่ อาจมคีวามไม่แน่นอน
เกดิขึน้ทัง้ทีเ่ป็นความเสีย่งและโอกาส ทัง้นี้บรษิทัจงึมมีาตรการป้องกนัและบรหิารจดัการความเสีย่งในการลงทุนต่างๆ เพื่อ
ควบคุมการลงทุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ตัง้แต่ การก าหนดนโยบายการลงทุน กระบวนการพจิารณาการลงทุนของบรษิทั
ตามขัน้ตอน การจัดจ้างที่ปรึกษาหรือสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลหรือบริหารจัดการ
โครงการ  การน าระบบงาน/ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เขา้มาช่วยสนบัสนุนธุรกจิหรอืโครงการใหเ้กดิผลสมัฤทธิแ์ละมี
ประสทิธผิลในการปฏบิตังิาน การตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานของโครงการลงทุนอย่างใกลช้ดิ  

ในปี 2559 บรษิัทได้มกีารปรบัโครงสร้างขององค์กร เพื่อรองรบัการขยายการลงทุน โดยมกีารเพิม่ฝ่ายบรหิาร
โครงการลงทุน  และไดม้กีารก าหนดใหผู้บ้รหิารของบรษิทัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย รวมถงึมกีารวเิคราะห์
ความเสีย่งร่วมกบัทีป่รกึษาผูม้คีวามเชีย่วชาญในดา้นการบรหิารจดัการโครงการและบรหิารความเสีย่ง 

อย่างไรกด็ ีหากพบว่าโครงการลงทุนใดจะมคีวามเสีย่งทีผ่ลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ไม่ว่าเกดิจากปัจจยัภายในหรอืภายนอก บรษิทัจะด าเนินการหามาตรการเพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ

4.1 ทรพัยสิ์นของบริษทั 

ลูกหน้ีกำรค้ำ  

สนิทรพัยห์ลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิบรษิทั คอื ลูกหนี้การคา้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 รายละเอยีดลูกหนี้
การคา้สามารถสรุปไดด้งันี้   

รำยกำร มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 

(งบกำรเงินรวม) 

(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ  

(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 

(ล้ำนบำท) 

ลกูหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 33.72 40.46 
ลกูหนี้การคา้ – กจิการอื่น 450.72 110.32 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (9.89) (9.89) 

รวม 474.55 140.89 

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 บรษิทั
จะควบคุมดแูลลกูหนี้รายดงักล่าวเป็นพเิศษ และจะพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเป็นการเฉพาะเป็นรายๆ ไป โดยจะ
ก าหนดนโยบายตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูทีเ่ขม้งวดมากขึน้ เช่น หากคา้งช าระเกนิกว่า 90 วนั บรษิทัจะตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
เตม็จ 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  ใหผู้จ้ดัการฝ่ายการเงนิและบญัชเีสนอเรื่องใหแ้ก่
คณะกรรมการบรหิาร เพื่อพจิารณาอนุมตักิารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู และก าหนดแนวทางในการด าเนินการกบัลกูหนี้ราย
ดงักล่าวต่อไป 

หลกัเกณฑก์ำรตดัหน้ีสูญ 

บรษิทัจะด าเนินการตดิตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้จนถงึทีสุ่ดตามขัน้ตอนการตดิตามหนี้ทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการ
บรหิารสนิเชื่อ จากนัน้คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อเป็นผูพ้จิารณาการตดัหนี้สญูก่อนสง่ใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูอ้นุมตักิาร



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

39 

 

ตดัหนี้สญู ในกรณีทีม่กีารตดัหนี้สญูทีม่มีูลหนี้มากกว่า 500,000 บาท จะต้องรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในทุกไตร
มาส ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดหลกัเกณฑก์ารตดัหนี้สญูตามลกัษณะหนี้ทีอ่า้งองิตามกฎกระทรวงฉบบัที ่186 (พ.ศ. 2534) ออกตาม
ความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการจ าหน่ายหนี้สญูออกจากบญัชลีกูหนี้ และทีแ่กไ้ขไวเ้พิม่เตมิ 

อปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมอีุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ทัง้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ซึง่มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

รำยกำร มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 

(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภำระผกูพนั 

1) ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 65.40 เจา้ของ ไม่ม ี

2) อุปกรณ์และเครื่องใชส้ านกังาน  3.07 เจา้ของ ไม่ม ี

3) สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง 82.12 เจา้ของ 70.21 

4) ยานพาหนะ 0.10           เจา้ของ             ไม่ม ี

รวม  150.69   

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่
ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานทีถู่กลขิสทิธิต์ามกฎหมาย และโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีพ่ฒันาขึน้เพื่อใชใ้นธุรกจิ
เดนิเรอืและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายน ้ามนัโดยเฉพาะ (Ship Manager Program) ซึง่มมีลูค่าตามบญัช ี3.09 ลา้นบาท  

สรปุสำระส ำคญัของสญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำรส ำนักงำนและโกดงัเกบ็เอกสำรและทรพัยสิ์นของบริษทั 

1) สญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำร กบับริษทั นทลิน จ ำกดั (พืน้ท่ี 406.83 ตำรำงเมตร และ 72.22 ตำรำงเมตร) 

1.1  สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร 406.83 ตารางเมตร 

วนัทีท่ าสญัญา  วนัที ่1 มถุินายน 2554 (ฉบบัเดมิ) / วนัที ่1 มถุินายน 2557 (ฉบบัต่อสญัญา) 

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 (ฉบบัเดมิ) /  

3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2557 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 (ฉบบัต่อสญัญา) 

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 บรษิัทจะต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้นทลนิทราบล่วงหน้าเป็น



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

40 

 

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนวนัครบก าหนดสญัญาเช่า เมื่อนทลนิเหน็ชอบแลว้ 

จงึต่ออายุสญัญาเช่าอกี 3 ปี ทัง้นี้ ในการต่ออายุสญัญา จะถอืขอ้ก าหนดและเงื่อนไข

ตามสญัญาเดมิ เวน้แต่ค่าเช่าทีเ่ป็นสทิธทิีน่ทลนิจะปรบัไดต้ามแต่จะเหน็สมควร (แต่

ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ)    
 

1.2  สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร 72.22 ตารางเมตร 

วนัทีท่ าสญัญา  วนัที ่1 ตุลาคม 2558 

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

รวมพืน้ที ่72.22 ตร.ม. เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทั   

ระยะเวลาของสญัญา 1 ปี 8 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2558 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

อตัราค่าเช่าและการช าระเงนิ   ค่าเช่าและค่าบรกิาร เดอืนละ 14,444.00 บาท  โดยช าระภายในวนัที ่1 ของทุกเดอืน  

การต่ออายุสญัญา หากบรษิทัต้องการจะต่ออายุสญัญาเช่าต่อไป บรษิทัจะต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ใหน้ทลนิทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัครบก าหนดสญัญา

เช่า เมื่อนทลนิเหน็ชอบแล้ว จงึต่ออายุสญัญาเช่าอกี 3 ปี ทัง้นี้ ในการต่ออายุสญัญา 

จะถอืขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเดมิ เวน้แต่ค่าเช่าทีเ่ป็นสทิธทิีน่ทลนิจะปรบัได้

ตามแต่จะเหน็สมควร (แต่ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของค่าเช่าเดมิ)    

2) สญัญำเช่ำโกดงัเกบ็เอกสำรและทรพัยสิ์น กบับริษทั นทลิน แมนเนจเมนท ์จ ำกดั  

วนัทีท่ าสญัญา  วนัที ่30 พฤศจกิายน 2555 (ฉบบัเดมิ) / วนัที ่16 พฤศจกิายน 2558 (ฉบบัต่ออายุ) 

สาระส าคญัของสญัญา บริษัทตกลงเช่าโกดงัสนิค้าของบริษัท นทลิน แมเนจเมนท์ จ ากดั ตัง้อยู่บนโฉนด

เลขที่ 641 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ พื้นที่เช่า 19.18 

ตารางเมตร  เพื่อใชเ้ป็นสถานทีเ่กบ็เอกสารและสนิทรพัยข์องบรษิทั  

ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2555 ถงึวนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2558 (ฉบบัเดมิ) / 

1 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2559 (ฉบบัต่ออายุ) 

อตัราค่าเช่าและการช าระเงนิ   บรษิทัต่ออายุสญัญาเช่า เริม่วนัที ่1 ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่ 30 พฤศจกิายน 2559 

โดยมอีตัราค่าเช่าตามสญัญาเดมิ ค่าเช่า เดอืนละ 200 บาทต่อตารางเมตร รวมเป็น

เงนิทัง้สิน้ 3,836 บาทต่อเดอืน โดยช าระภายในวนัที ่5 ของแต่ละเดอืน  
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4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่มและนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษทัดงักล่ำว  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท Sea Oil Energy Limited บริษัท Sea Oil 
Offshore Limited และบรษิทั Sea Oil Petroleum PTE. LTD. และ บรษิทั นครชยัปราการ เคมภีณัฑ ์จ ากดั และการลงทุนใน
การร่วมคา้กบับรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ (POES) 

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

1. เพื่อใหก้ารลงทุนของบรษิทัเป็นไปอย่างมหีลกัการทีเ่หมาะสม บรษิทัจงึเหน็ควรก าหนดนโยบายการลงทุนเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้ 

1.1. ธุรกจิทีจ่ะลงทุนนัน้เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพท ารายไดแ้ละก าไรที่สม ่าเสมอ และผ่านการวเิคราะหค์วามเป็นไปได้
แลว้ 

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

กฎเกณฑ ์ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไว้ 
1.7. รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีเ่ขา้ไปลงทุนใหค้ณะกรรมการของบรษิทัรบัทราบทุก

ไตรมาส 
2. ในการพจิารณาจ านวนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยหากเป็น

กจิการที่มคีวามสมัพนัธ์กบัธุรกจิของบรษิทัมาก บรษิัทอาจมกีารลงทุนเกนิกว่าร้อยละ 50 และถือเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทั 
ส่วนการลงทุนในกิจการอื่นๆ บริษัทอาจมีการลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของบรษิัท 
อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาทบทวนการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิของ
บรษิทั 

3. ในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะสง่ตวัแทนของบรษิทัเป็นกรรมการใน
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 2559 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 ธุรกจิรถขนส่งทำงบก ธุรกจิ
ใหบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นตน้

2. ธุรกจิให้บรกิำรในกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และให้บรกิำรอื่นๆ ให้แก่เรอื
เดนิทะเล และพนักงำนประจ ำแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและ
บนบก (Supply Management)

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107554000194 
โทรศพัท ์ : (02) 398-9850, (02) 398-9851 
โทรสำร : (02) 398-9852 
เวบ็ไซต ์ : www.seaoilthailand.com 
ทุนจดทะเบยีน : 417,036,710 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 417,036,710 หุน้ 

 มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 415,120,281 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 415,120,281 หุน้ 

มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 
(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2559) 

บุคคลอ้างอิง 
นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ำกดั 

93 อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรชัดำภเิษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์(02)009-9000  โทรสำร (02) 009-9991 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
โดย นำงสำวสขุมุำภรณ์ วงศอ์รยิำพร เลขทะเบยีน 4843 หรอื  
นำงสำววรำภรณ์ วรธติกิุล เลขทะเบยีน  4474 หรอื 
นำยวเิชยีร  กิง่มนตร ีเลขทะเบยีน 3977 
อำคำรบำงกอกซติีท้ำวเวอร ์ชัน้ที ่15 เลขที ่179/74-80 
ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท ์(02) 286-9999, (02) 344-1000 โทรสำร (02) 286-5050 

http://www.seaoilthailand.com/
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นายทะเบยีนหุน้กูแ้ละตวัแทนช าระเงนิ : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่3000 อำคำรเอ ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท ์(02) 299-1217 โทรสาร (02) 299-1278   
(หุน้กูบ้รษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2560 จ านวน 1,000 ลา้นบาท เสนอขายเดอืนกนัยายน 2558) 

6.2  ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) มบีรษิทัย่อย จ านวน 4 บรษิทั คอื 

ชื่อบรษิทั : Sea Oil Energy Limited  
วนัจดทะเบยีน : 15 ตุลำคม 2557 
ทีต่ัง้บรษิทั : ประเทศเบอรม์วิดา้
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 

ชื่อบรษิทั : Sea Oil Offshore Limited  
วนัจดทะเบยีน : 22 มกรำคม 2558 
ทีต่ัง้บรษิทั : ดนิแดนสหพนัธแ์ห่งลาบวน ประเทศมาเลเซยี 
ประเภทธุรกจิ : จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิระหว่ำงประเทศ   
ทุนจดทะเบยีน : 30,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 30,000 หุน้ 

 มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ 
ทุนช ำระแลว้ : 30,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 30,000 หุน้ 

มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ 

ชื่อบรษิทั : Sea Oil Petroleum PTE. LTD. 
วนัจดทะเบยีน : 22 เมษำยน 2558 
ทีต่ัง้บรษิทั : ประเทศสงิคโปร ์
ประเภทธุรกจิ : จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและผลติภณัฑเ์กีย่วกบัน ้ำมนัในประเทศสงิคโปร์   
ทุนจดทะเบยีน : 1,000,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,000,000 หุน้ 

 มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ 
ทุนช ำระแลว้ : 1,000,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,000,000 หุน้ 

มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ 
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ชื่อบรษิทั : บรษิทั นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ ์จ ำกดั (ไดเ้ปลีย่นชื่อนิตบิุคคลเป็น 
 “บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั” เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2560) 

วนัทีไ่ดม้ำซึง่สนิทรพัย ์ : 11 เมษำยน 2559  
ทีต่ัง้บรษิทั : 700/340 หมู่ 6 ต ำบลดอนหวัฬ่อ อ ำเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี20000 
ประเภทธุรกจิ : โรงแยกคอนเดนเสท   
ทุนจดทะเบยีน : 150,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,500,000 หุน้  

 มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 150,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,500,000 หุน้ 

มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท 

กิจกำรรว่มค้ำ 

ชื่อบรษิทั : Pan Orient Energy (Siam) Limited หรอื (“POES”) 
วนัจดทะเบยีน : 30 มกรำคม 2550 
ทีต่ัง้บรษิทั : ประเทศเบอรม์วิดา้
ประเภทธุรกจิ : ผลติและส ารวจปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตบินบกในประเทศไทย 

 ครอบครองสมัปทานสดัสว่น 100% ของสมัปทานแปลงที ่L53/48 
ทุนจดทะเบยีน : 19,728 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 19,728 หุน้ 

 มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ 
ทุนช ำระแลว้ : 19,728 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 19,728 หุน้ 

 มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ
สดัสว่นกำรถอืหุน้ : บรษิทั Sea Oil Energy Limited ถอืหุน้จ านวน 9,863 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

49.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ POES 
บริษัท Petroleum Company Pte. Limited (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 
ถอืหุน้จ านวน 9,865 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.01 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและ
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ POES 
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ส่วนท่ี 2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีน 417,036,710 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 417,036,710 

หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมทีุนทีอ่อกและช าระแลว้ 415,120,281 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 415,120,281 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 ผูถ้ือหุ้น 

(1) รำยช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่  
รายชื่อของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที ่30 มกราคม 2560 (ปิดสมุดทะเบยีน) นับรวมการถอืหุน้โดยผูท้ี่

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

รำยช่ือผูถ้ือหุ้น 
โครงสรำ้งกำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้น รอ้ยละ 
1. กลุ่มปานบุญหอ้ม 234,891,076 56.58 

1.1 นายเชดิช ูปานบุญหอ้ม และคู่สมรส 44,000,365 10.60 
1.2 นางสาวนีรชา  ปานบญุหอ้ม 3,300,000 0.79 
1.3 นางสาวปาลรีฐั  ปานบุญหอ้ม 591,154 0.14 
1.4 บรษิทั นทลนิ จ ากดั 186,999,557 45.05 

2. นางสาวชาลนิี เกตุแกว้ 15,304,360 3.69 
3. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร 11,223,300 2.70 
4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 9,652,362 2.33 
5. นางสาวก่องกาญจน์ เด่นไพศาล 9,117,900 2.20 
6. นางสาววอิร  ทองแตง 4,647,071 1.12 
7. นายโชคชยั ว่องภทัรวาณิชย์ 3,826,074 0.92 
8. นางดาราราย  รตันชยัวรรณ 3,459,000 0.83 
9. นางชื่นทพิย ์จรีะพรประภา 2,251,905 0.54 
10. นางสาวเกศรนิ  อุ่นพงศเ์จรญิสขุ 2,208,409 0.53 
11. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 2,199,997 0.53 
12. นายสรุพล  มเีสถยีร 2,199,997 0.53 

ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 114,138,830 27.50 
รวม 415,120,281 100.00 
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 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัท นทลนิ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนที่ออกและเรยีกช าระแลว้ 397.20 ลา้น

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 3,972,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยมรีายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบรษิัท  

นทลนิ จ ากดั ดงัต่อไปนี้ 

รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั นทลิน จ ากดั* โครงสรา้งการถือหุ้น 
จ านวนหุ้น (หุ้น) รอ้ยละ 

1. กลุ่มปานบุญหอ้ม  2,628,403 66.17 
1.1  นายเชดิช ูปานบญุหอ้ม 950,536 23.93 
1.2  นางวไิลศร ีปานบุญหอ้ม 1,196,367 30.12 
1.3  นางสาวปาลรีฐั ปานบญุหอ้ม 160,500 4.04 
1.4  นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม 160,500 4.04 
1.5  นายปวณี ปานบุญหอ้ม 160,500 4.04 

2. นายสรุพล มเีสถยีร และคู่สมรส 371,676 9.36 
3. นายเฉลยีว บวัน ้าจดื 197,579 4.97 
4. นางสญัญลกัษณ์ ภกัดิส์ขุเจรญิ 155,000 3.90 
5. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 122,930 3.09 
6. นายจรญั อภชิาตบรรลอื 57,771 1.45 
7. นายชาญณรงค ์ถงึฝัง่ 56,496 1.42 
8. ว่าที ่ร.ต. ชาญวทิย ์อนคักุล ร.น. 47,116 1.19 
9. นางสาวฤทยัรตัน์ จวิะพงษ์กุล 43,529 1.10 
10. นางฉอเลาะ วรรณพฤกษ ์ 36,533 0.92 
11. อื่นๆ 254,967 6.42 

รวม 3,972,000 100.00 

 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรือกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัอย่ำงมีนัยส ำคญั 

 บรษิทั นทลนิ จ ากดั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดส้ง่ตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการจ านวน 3 ท่าน คอื นาย
พรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ , นายสรุพล มเีสถยีร และนางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  
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7.3 กำรออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
บรษิทัไดอ้อกหุน้กูบ้รษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2558 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอขาย

ต่อผูล้งทุนสถานบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่ ในนามของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดของหุน้กู ้ดงันี้ 

หุน้กูค้รัง้ที ่ มลูค่าทีอ่อก 
(ลา้นบาท) 

มลูค่าทีย่งัไม่ไถ่ถอน 
(ลา้นบาท) 

วนัทีอ่อกหุน้กู ้ วนัทีค่รบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี 
(%) 

1/2558 1,000 1,000 17 กนัยายน 2558 15 กนัยายน 2560 5.35 

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

โครงสร้างการจดัการของบรษิัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย คอื คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร  โดยของโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ซี
ออยล ์จ ากดั (มหาชน) มจี านวน 8 ท่าน ซึง่เป็นจ านวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการ แบ่งเป็น กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 2 ท่าน และกรรมการอสิระ 3 ท่าน โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

8.1 คณะกรรมกำร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายอภสิทิธิ ์รจุเิกยีรตกิ าจร ประธานกรรมการ 
2. นายทวปี สนุทรสงิห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
/ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

3. รศ.ดร. รธุริ ์พนมยงค์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
5. นายสรุพล มเีสถยีร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

/ กรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
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ช่ือ ต ำแหน่ง 
6. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
7. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
8. นางสธุดิา  คฤเดชโกศล*/** กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

*นางสุธดิา คฤเดชโกศล เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั แทน ว่าทีเ่รอืตรชีาญวทิย ์อนัคกุล ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตาม
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2559 
**นางสุธดิา คฤเดชโกศล เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ แทน นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2559 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั     คอื     นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร   นายสุรพล มเีสถยีร   นายพรอ้มพงษ์ 
ชยัศรสีวสัดิส์ุข   นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม   และนางสุธดิา คฤเดชโกศล กรรมการสองในหา้คนนี้ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิทั  

โดยมนีางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการบรษิทั 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร 

บรษิทัแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำทีใ่นเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยของบรษิทั และกำรบรหิำรงำน แยกออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน 
บรษิทัจงึก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นคนละบุคคลกนั ประธำนกรรมกำรมบีทบำท ดงันี้ 

1. เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ก ำหนดระเบยีบวำระกำรประชุม และสง่หนงัสอืนดัประชมุใหแ้ก่กรรมกำร 
2. เป็นประธำนกำรประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทั กำรประชมุผูถ้อืหุน้ และควบคุมใหก้ำรประชมุมปีระสทิธภิำพ เป็นไป

ตำมระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั 
3. เปิดโอกำสและสนบัสนุนใหก้รรมกำรแสดงควำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระ 
4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่ควำม

รบัผดิชอบและตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
5. ดแูล ตดิตำม กำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคท์ี่

ก ำหนดไว ้
6. เป็นผูล้งคะแนนชีข้ำดในกรณีทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่ำยเท่ำกนั 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั   

1. ดูแลและก าหนดนโยบายที่ส าคญัของบรษิัท ได้แก่ นโยบายหลกัในการด าเนินธุรกจิ นโยบายทางด้านการเงนิ การ
ระดมทุน การบรหิารเงนิทุน และนโยบายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

2. ดูแลและจดัการบรษิทัใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยในการด าเนินกจิการของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัต้องปฏบิตัหิน้าที่
ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 
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3. พจิารณาและอนุมตัิในเรื่องที่ส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิัท เช่น วสิยัทศัน์ ภารกจิ นโยบาย กลยุทธ์ทาง
ธุรกจิ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ โครงการลงทุน และงบประมาณของบรษิทั 

4. ก ากบัดแูลการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทั และก ากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ ภารกจิ 
นโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิทั ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

5. จดัใหม้รีะบบบญัช ีระบบการรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ดแูลใหม้รีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

6. รบัทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้ตรวจสอบ
บญัช ีและทีป่รกึษาฝ่ายต่างๆของบรษิทั และมหีน้าทีก่ าหนดแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข กรณีทีพ่บขอ้บกพร่องทีเ่ป็น
สาระส าคญัรวมถงึตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

7. จัดท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

8. ก ากบัดแูลและจดัใหม้กีลไกก ากบัดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทั 

9. พจิารณาและอนุมตั ิรวมถงึใหค้วามเหน็เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการเขา้ท าธุรกรรมทีม่นียัส าคญั
ต่อบรษิทั และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวธิกีารทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
และ/หรอืขอ้บงัคบัก าหนด 

10. สรรหาบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 

11. พจิารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง โดยพจิารณาจากผลงานใน
อดตี คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นตน้ 

12. พิจารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนด เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัิ 

13. แต่งตัง้กรรมการบรหิาร และแต่งตัง้กรรมการคนใดคนหนึ่งที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารเป็นกรรมการผู้จดัการ 
รวมทัง้ ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

14. สรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย หรอืบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควรเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
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15. แต่งตัง้และ/หรือมอบอ านาจให้กรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนมอี านาจด าเนินการใดที่อยู่ภายใน
ขอบเขตอ านาจของกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน 
หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

16. ในกรณีที่มกีารมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบรษิัท ผู้ได้รบัมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มอี านาจอนุมตัิรายการที่บุคคลดงักล่าวหรอื บุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ (“บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้” ใหม้คีวามหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิัท ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ
หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว้ 

17. แต่งตัง้กรรมการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เหน็สมควรเป็นเลขานุการบรษิทั 

18. ก ากบัดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่
เขา้ถงึขอ้มลูได ้

19. มอี านาจพจิารณาและอนุมตัเิรื่องใดๆทีจ่ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมการท่านใด มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้ไม่มอี านาจอนุมตัิ
ด าเนินการดังกล่าวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าที่ในการก ากบัดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

8.2 ผูบ้ริหำร  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  คณะผูบ้รหิารของบรษิทั มจี านวน 6 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นางสาวนีรชา  ปานบุญหอ้ม ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางสธุดิา  คฤเดชโกศล กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางกุสมุา  วรรณพฤกษ์ ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิ 
4. นายชญาน์วตั  ทฆีไมตร ี ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
5. นางสริาณี  โกมนิทรชาต ิ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ 
6. นายวชัระ  วุฒพิุทนนัท ์ ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพและลกูคา้สมัพนัธ ์

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผูจ้ดักำร 
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ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2554 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2554 มมีตกิ าหนดขอบเขตและอ านาจ
หน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี้ 

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด าเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจ าวนัของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทาง
การเงนิ และงบประมาณของบรษิทั ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

2. จัดท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดท างบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. ก าหนดโครงสรา้งองค์กร วธิกีารบรหิาร รวมถึงการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลกิจ้างพนักงานของ
บรษิทั และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนกังาน 

4. มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบรษิทั 
และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

5. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท านิติกรรมสญัญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิัท ทัง้นี้ ภายใต้อ านาจวงเงนิที่ได้ก าหนดไว้ ตามตารางมอบ
อ านาจอนุมตั ิ(Limit of Authority) ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

6. พจิารณาการเขา้ท านิติกรรมสญัญา และ/หรอืเจรจาต่อรองสญัญาใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด า เนินงาน และ/หรอืการ
ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั ทีม่มีูลค่าเกนิกว่าวงเงนิที่
ไดก้ าหนดไว ้เพื่อใหค้วามเหน็และเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื
ผูม้สีว่นรบัผดิชอบในเรื่องนัน้ๆ เพื่อพจิารณากลัน่กรองและหาขอ้สรุปต่อไป 

7. พจิารณาแต่งตัง้ทีป่รกึษาภายนอกส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัตามทีเ่หน็สมควร 

8. แต่งตัง้และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท าการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอ านาจของ
กรรมการผู้จดัการ ตามที่กรรมการผู้จดัการเห็นสมควร โดยที่กรรมการผู้จดัการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไข
เปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

9. มอี านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี้ ในการด าเนินการเรื่องใดทีก่รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต) มสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง กรรมการผูจ้ดัการไม่มอี านาจอนุมตักิารด าเนินการใน
เรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าวจะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 
(ตามแต่กรณี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกต ิและมเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ซึง่เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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 8.3 เลขำนุกำรบริษทั  

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2555 ได้มมีติแต่งตัง้นางเสาวณีย์  สุทธธิรรม ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
บรษิทั ตัง้แต่วนัที ่14 พฤษภาคม 2555 โดยมคีุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั ซึง่เลขานุการบรษิทัตอ้งปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามทีก่ าหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ.2551 ซึง่มี
ผลบงัคบัใชใ้นวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมีหน้าที่ความ
รบัผดิชอบตามกฎหมายและหน้าทีต่ามทีบ่รษิทัหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดงันี้ 

1) จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
ก.ทะเบยีนกรรมการ 

   ข.หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิทั 
   ค.หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนได้เสยีตาม
มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บั
รายงานนัน้ 

3) ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้พงึปฏบิตัิด้านการก ากบัดูแลในการด าเนินกจิกรรมของ
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

4) ด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั การประชุมผูถ้อืหุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 
5) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแล ได้แก่ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ  ส านักงานกลต.และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ

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

8.4 จ ำนวนกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรในแต่ละชุด 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 
รำยช่ือกรรมกำร 

ปี 2559 
(จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 

1. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร  8 / 8 
2. นายทวปี สนุทรสงิห ์ 8 / 8 
3. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ 8 / 8 
4. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู 8 / 8 
5. นายสรุพล มเีสถยีร 8 / 8 
6. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 8 / 8 
7. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม 8 / 8 
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รำยช่ือกรรมกำร 

ปี 2559 
(จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 

8. ว่าทีเ่รอืตร ีชาญวทิย ์ อนคักุล 4 / 4 * 
9. นางสธุดิา  คฤเดชโกศล 4 / 4 * 

*หมำยเหตุ  นางสุธดิา คฤเดชโกศล เขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั แทน ว่าทีเ่รอืตรชีาญวทิย ์อนคักุล ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั 
ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2559 

การเขา้ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

รำยช่ือกรรมกำรตรวจสอบ 
ปี 2559 

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

 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

รำยช่ือกรรมกำรบริหำร 
ปี 2559 

(จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 
1. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  12 / 12  

รำยช่ือกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

ปี 2559 
(จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 

1. นายทวปี สนุทรสงิห ์ 1 / 1 
2. นายสรุพล มเีสถยีร 1 / 1 
3. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู 1 / 1 

รำยช่ือกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ปี 2559 

(จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 
1. นายทวปี สนุทรสงิห ์ 1 / 1 
2. นายสรุพล มเีสถยีร 1 / 1 
3. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู 1 / 1 
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รำยช่ือกรรมกำรบริหำร 
ปี 2559 

(จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 
2. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 7 / 7 * 
3. นางสธุดิา คฤเดชโกศล 7 / 7 * 
4. นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี 12 / 12 
5. นางกุสมุา วรรณพฤกษ์ 12 / 12 

    *หมำยเหตุ  นำยพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสุข และนำงสุธิดำ  คฤเดชโกศล ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริหำร เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2559 

8.5 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2559 ได้มมีติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2559 ประกอบดว้ย 

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

2. ค่าเบีย้ประชมุ       - ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
   - กรรมการตรวจสอบ จ านวน 15,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
   - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชุม 
   - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 15,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 
   - ประธานกรรมการบรหิาร จ านวน 16,500 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม  
   - กรรมการบรหิาร จ านวน 11,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

ค่าตอบแทนผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อผูกพนับรษิัท (นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดอืน) ส าหรบักรรมการที่เป็นผู้มี
อ านาจลงนาม เป็นจ านวนไม่เกนิ 11,000 บาทต่อคนต่อเดอืน 

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถสรุปได้
ดงันี้ 

รำยช่ือกรรมกำร ค่ำตอบแทน ปี 2559*  (บำท) 
 ค่ำตอบแทน

กรรมกำร 
ค่ำเบี้ยประชมุ

กรรมกำรตรวจสอบ 
ค่ำเบี้ยประชมุ

กรรมกำรสรรหำฯ 
รวม 

1. นายอภสิทิธิ ์รจุเิกยีรตกิ าจร  528,000 - - 528,000 
2. นายทวปี สนุทรสงิห ์ 330,000 90,000 20,000 440,000 
3. รศ.ดร. รธุริ ์พนมยงค ์ 330,000 120,000 - 450,000 
4. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล  330,000 90,000 15,000 435,000 
5. นายสรุพล มเีสถยีร 462,000 - 15,000 477,000 
6. นายพรอ้มพงษ ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 462,000 - - 462,000 
7. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  462,000 - - 462,000 
8. นางสธุดิา  คฤเดชโกศล 287,241.80 - - 287,241.80 
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รำยช่ือกรรมกำร ค่ำตอบแทน ปี 2559*  (บำท) 
 ค่ำตอบแทน

กรรมกำร 
ค่ำเบี้ยประชมุ

กรรมกำรตรวจสอบ 
ค่ำเบี้ยประชมุ

กรรมกำรสรรหำฯ 
รวม 

วา่ทีเ่รอืตร ีชาญวทิย ์ อนคักุล 120,645.08 - - 120,645.08 
รวม 3,311,886.88 300,000 50,000 3,661,886.88 

*หมำยเหต ุในปี 2559 ยงัไมม่กีารจ่ายค่าเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้รหิารของบรษิทั โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
ปี 2559 

จ ำนวนรำย (คน) จ ำนวนเงิน (ล้ำนบำท) 
 เงนิเดอืน โบนสั คา่ประจ าต าแหน่ง คา่ล่วงเวลา และค่าเบีย้เลี้ยง 6 14.62 
 คา่ตอบแทนอื่น ๆ ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ   6 0.63 

รวม 6 15.25 

8.6 บุคลำกร 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  บรษิทัมจี านวนพนกังานทัง้หมด (ไม่รวม กรรมการและผูบ้รหิาร) ดงัต่อไปนี้  

พนักงำนแยกตำมฝ่ำย จ ำนวนพนักงำน (คน) 
ฝ่ายขาย 5 
ฝ่ายบรกิารลูกคา้ 6 
ฝ่ายควบคมุคณุภาพและลูกคา้สมัพนัธ ์ 3 
ฝ่ายการเงนิและบญัช ี 9 
ส านกัเลขานุการบรษิทั / เลขานุการผูบ้รหิาร 3 

รวม 26 

ค่ำตอบแทนพนักงำน 

ค่ำตอบแทนพนักงำน 
ปี 2559 

(ล้ำนบำท) 
เงนิเดอืน โบนสั คา่ประจ าต าแหน่ง คา่ล่วงเวลา และค่าเบีย้เลี้ยง 16.53 
คา่ตอบแทนอื่น ๆ ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ 1.59 

รวม 18.12 

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

-ไม่ม-ี 
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9. กำรก ำกบัดแูลกิจกำร

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Committee : CGC) ไดร้บัแต่งตัง้ตามมตทิีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2559 เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2559 เพื่อเขา้มาสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ใน
การก าหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทางในการปฏบิตัทิีด่ใีนกจิการด้านต่างๆของกลุ่มบรษิทั ใหส้อดคลอ้งนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการ และสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัของบรษิทั ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมทาง
ธุรกจิ เพื่อให้องค์กรมกีารเติบโตอย่างยัง่ยนื ด้วยการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถ
สรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยยดึแนวทางปฏบิตักิารต่อตา้นคอรร์ปัชัน่เป็นส าคญั 

9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่งจะท าให้บรษิัทมรีะบบการ
บรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย อาท ิผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มสี่วนได้เสยี และ
ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย อกีทัง้ยงัสร้างความน่าเชื่อถือ เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่บรษิทัและเพิม่มูลค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ใน
ระยะยาว ภายใตก้รอบของการมจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคมซึง่เป็นการสรา้งความมัน่คงและรากฐานทีแ่ขง็แกร่ง
ใหก้บับรษิทั       

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2554 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2554 และทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่6/2555 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่1 พฤศจกิายน 2555 ไดม้มีตอินุมตัหิลกัการการก ากบัดูแลกจิการเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏบิตัแิละการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั โดยหลกัการการก ากบัดูแลกจิการฉบบัดงักล่าวแบ่งออกเป็น 5 หมวด 
โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

หมวดท่ี 1 :   สิทธิของผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนักและใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้ือหุน้ของบรษิทั โดยสทิธขิองผู้ถอืหุ้นพื้นฐานมี
ดงัต่อไปนี้ 

 สทิธใินการซือ้ขายหรอืการโอนหุน้
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสนิใจในเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบริคณหส์นธิ
การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้

 สทิธใินการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน
 สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
 สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี
 สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
 สทิธใินการมสีว่นร่วมและรบัทราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัภายในบรษิทั
 สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของเงนิทุนเปลีย่นแปลงอ านาจควบคุมหรอืเมื่อมกีาร

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

แนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

1.  การประชุมผูถ้อืหุน้ 
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีจะจดัขึน้ภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทัหรอืตามแต่

ที่กฎหมายจะก าหนด บรษิัทอาจเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ไดห้ากคณะกรรมการบรษิทัเหน็ความจ าเป็น
หรอืสมควร 

 หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุขอ้มูลเกี่ยวกบัวนัเวลาสถานที่และวาระการประชุมซึ่งจะมกีารระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบเพื่ออนุมตัหิรอืเพื่อพจิารณาแลว้แต่กรณี 

 ระบุความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัทในเรื่องที่เสนออย่างครบถ้วนเพยีงพอรวมทัง้ระบุหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วนั
ก่อนวนัประชุมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการประชุมล่วงหน้าก่อนไดร้บัหนงัสอืนัด
ประชุมในรปูแบบเอกสารซึง่บรษิทัจะจดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 

 โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านหนังสอืพมิพร์ายวนัฉบบัใดฉบบัหนึ่งก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 
3 วนัเป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั 

 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้

 เสนอชื่อกรรมการอสิระของบรษิทัอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลอืกใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉนัทะในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัทราบกฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้โดยบรษิทัจะชีแ้จงวธิกีารลงคะแนน
และวธิกีารนบัคะแนนอย่างชดัเจนก่อนเริม่การประชุม 

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

 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการ

แสดงความคดิเหน็และซกัถามโดยใหเ้วลาอย่างเหมาะสม และใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งชีแ้จงและ
ใหข้อ้มลูต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้อย่างครบถว้น 
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 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธใินการเสนอเรื่องทีพ่จิารณาแลว้เหน็ว่าส าคญัและสมควรจะรวมบรรจุเป็น
วาระเพื่อใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาในการประชุมผู้ถอืหุน้สามญัประจ าปีรวมถงึการเสนอชื่อผูท้ี่ผูถ้อืหุน้
พจิารณาแล้วเหน็ว่ามคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อน าเสนอ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการประชุมผูถ้อืหุน้จงึไดส้นบัสนุนใหก้รรมการของบรษิทั กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผูบ้รหิารและฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมผู้ถอื
หุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนัโดยผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
ได ้

 จดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างครบถว้นโดยบนัทกึรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้และไม่เขา้ร่วม
ประชุม วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนวธิกีารนบัคะแนน ค าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส าคญั ค าถามค าตอบความคดิเหน็
ของทีป่ระชุมและมตขิองทีป่ระชุมโดยแยกเป็นจ านวนเสยีงที่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละ
วาระ 

2.  การจ่ายเงนิปันผล 
 บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและ

หลงัหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนดและตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิัท ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้อี านาจอนุมตัใินการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล โดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหุ้น เช่น เงนิส ารองเพื่อจ่ายช าระหนี้เงนิกูย้มื แผนการลงทุนในการขยายกจิการ 
หรอืเพื่อสนับสนุนกระแสเงนิสดของบรษิทั ในกรณีทีม่ผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด เป็น
ตน้ โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั ทีพ่จิารณาเรื่องดงักล่าวนัน้ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น เวน้แต่
เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ 
แลว้ใหร้ายงานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

 บรษิทัจะก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล โดยจะพจิารณาฐานะการด าเนินงานและความตอ้งการใชเ้งนิทุน 
โดยการจ่ายเงนิปันผลจะก าหนดจ่ายจากก าไรสุทธภิายหลงัจากการหกัทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตาม
กฎหมาย โดยนโยบายการจ่ายเงนิปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีและเงนิปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ดว้ย การจ่ายเงนิปันผลนี้มกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัแผนการลงทุนความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการ
จ่ายเงนิปันผลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย ์และเวบ็ไซต์ของบรษิทั และจ่ายเงนิปันผลภายใน  1 เดอืน
นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัแิลว้แต่กรณี 

3.  การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเป็นผูแ้ต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปี โดยผูส้อบ

บญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชทีี่บรษิทัเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 
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4.  การตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั    

 จดัใหม้ชี่องทางทีผู่ถ้อืหุน้สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัไดโ้ดยตรงจากเลขานุการบรษิทัหรอืสว่นงาน
นกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทั 

หมวดท่ี 2 :   การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

       บรษิัทมนีโยบายที่จะสร้างความเท่าเทยีมกนัและปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเช่นเดยีวกนั ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิและผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ดงันี้ 

 การปฏบิตัแิละอ านวยความสะดวกต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัหรอื
ละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 การก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่ โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึ่ง
เสยีง ผูถ้อืหุน้รายใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้รายนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 การก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าทีดู่แลผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถแสดงความ
คดิเหน็หรอืสง่ขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระ ใหต้รวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารแกไ้ข กรรมการอสิระจะ
เสนอเรื่องดงักล่าวถ้าเหน็ว่ามสีาระส าคญัต่อบรษิทัต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาก าหนดเป็นวาระการ
ประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามล าดับวาระการประชุม ซึ่งมีการเสนอ
รายละเอยีดในแต่ละวาระครบถ้วน มกีารแสดงขอ้มูลประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่
วาระการประชุมทีไ่ม่แจง้ใหผู้้ถอืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้
ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอื
บุคคลใดๆ ที่เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะทีบ่รษิัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมผูถ้อืหุน้ การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล าดบัวาระทีก่ าหนด โดยวาระการเลอืกตัง้กรรมการ
จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการดว้ยการลงมตริายคน   

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู(รวมทัง้คู่
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) รวมถงึไดก้ าหนดโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูของ
บรษิทั หรอืการน าขอ้มูลของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มูล
ภายในไปใชป้ระโยชน์  

 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรพัย์ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้
จะแจง้ข่าวสารและขอ้ก าหนดต่างๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั
และผูบ้รหิารตามทีไ่ดร้บัแจง้จากทางหน่วยงานดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 
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หมวดท่ี 3 : บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในการดแูลและค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายใน ไดแ้ก่ ผู้
ถอืหุน้ พนกังาน และผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก ไดแ้ก่ คู่แขง่ คู่คา้ ลกูคา้ เป็นตน้ และจะไม่กระท า
การใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดส้นับสนุนใหม้กีารคุม้ครองและรกัษาสทิธขิองผู้มี
ส่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งหรอืตามขอ้ตกลงที่มกีบับรษิัท โดยได้ก า หนด
บทบาทของบรษิทัทีพ่งึกระท าต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีดงัต่อไปนี้ 

1) บทบาทต่อผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัด าเนินธุรกจิโดยมุ่งเน้นการเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่
ผู้ถือหุ้น และด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสโดยจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพและไม่ด าเนินการใดๆ ที่จะ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) บทบาทต่อพนกังาน 

บรษิทัปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมพรอ้มทัง้ใหโ้อกาสพนักงานใน
เรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามก้าวหน้าในอาชพี อกีทัง้จดัให้มสีภาพแวดล้อมและความปลอดภยัที่ดใีนการ
ท างาน 

3) บทบาทต่อลกูคา้ 

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้าเป็นส าคญั โดยการจดัส่งสนิค้าอย่างรวดเร็ว ทนัเวลา ตรงตาม
คุณลกัษณะทีลู่กคา้ก าหนด เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์และความพงึพอใจสงูสุด ทัง้นี้ บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการรกัษา
ขอ้มลูความลบัของลกูคา้ ไม่เผยแพร่ขอ้มลูของลกูคา้ ยกเวน้ไดร้บัอนุญาตหรอืมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยตามทีก่ฎหมายก าหนด 

4) บทบาทต่อเจา้หนี้และคู่คา้ 

บรษิทัปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้และคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัย ์โดยค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนักบัเจา้หนี้และคู่คา้เป็นส าคญั 
และปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ตกลงทีก่ าหนดไวต่้อเจา้หนี้และคู่คา้ทุกรายภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละทีก่ฎหมายก าหนด 

5) บทบาทต่อคู่แขง่ 

บรษิทัด าเนินธุรกจิภายใตก้ฎหมายและกตกิาต่างๆ และไม่ด าเนินการใดๆทีไ่ม่สจุรติเพื่อสรา้งความเสยีหายใหก้บั
คู่แขง่ 

6) บทบาทต่อสงัคม 

บรษิัทรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยยดึถือปฏบิตัิตามกฎหมายความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมอย่าง
เคร่งครดั 
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หมวดท่ี 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนขอ้มลู
อื่นทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซึ่งมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของ
บรษิัท โดยบรษิัทจะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิัทต่อผู้ถอืหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทั คอื www.seaoilthailand.com 

ในสว่นของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธน์ัน้ บรษิทัไดม้อบหมายใหน้างเสาวณีย ์สทุธธิรรม เลขานุการบรษิทั/นักลงทุน
สมัพนัธ ์ท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นักวเิคราะห ์และภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้และนักลงทุ น
สามารถตดิต่อหน่วยงานดงักล่าวไดท้ีเ่บอรโ์ทรศพัท ์02-398-9850-1 หรอืที ่E-mail address: ir@seaoilthailand.com 

หมวดท่ี 5 : ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

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

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 

1.1.  คณะกรรมการบรษิทั จะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม ซึง่
จะช่วยสนบัสนุนธุรกจิ ณ ปัจจุบนั บรษิทัมกีรรมการจ านวน 8 คน แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 คน 
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 2 คน และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดทีว่่า บรษิทัมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 
และกรรมการอสิระทีท่ าหน้าทีก่รรมการตรวจสอบจะตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี้ กรรมการจะตอ้งเป็นผูท้ี่
มคีุณสมบตัติามทีก่ล่าวไวแ้ลว้ใน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการบรษิทั 

1.2.  คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการคณะกรรมการบริหาร เพื่อแบ่งเบา
ภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการ และช่วยคณะกรรมการในการก ากบัดูแลกจิการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด  และเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการพจิารณาหรอืรบัทราบ (รายละเอยีดเรื่องขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารได้กล่าวไว้แล้วในหวัขอ้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” “คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน” “คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ” และหวัขอ้ “คณะกรรมการบรหิาร”) 

1.3.  บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน กล่าวคอื ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูว้างนโยบาย ก าหนดกรอบกลยุทธต์ดิตาม
และประเมนิผลงานของฝ่ายบรหิาร เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบายและกระบวนการที่ เหมาะสมได้ถูกน ามาใช้ในทาง
ปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิลและเป็นประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
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1.4.  คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบรษิทั รกัษาเอกสารขอ้มลู รวมทัง้ตดิต่อสือ่สารกบัผูถ้ือหุน้และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

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

2.2.  คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัใิหค้วามเหน็ชอบในเรื่องทีส่ าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั เช่น
วิสยัทศัน์ ภารกิจ นโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุนและ
งบประมาณของบรษิทั รวมทัง้ก ากบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนทีก่ าหนดไวอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2.3.  ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทั และก ากบัดูแลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ 
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทที่
ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และเพื่อประโยชน์สงูสดุทัง้ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2.4.  คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและก ากบัดูแลการปฏบิตัติามนโยบาย
ดงักล่าว ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2554 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ได้อนุมตัิการ
ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 6/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 
พฤศจกิายน 2555 ไดอ้นุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมินโยบายการก ากบัดแูลกจิการดงักล่าว โดยคณะกรรมการบรษิทัจะจดั
ใหม้กีารทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.5.  คณะกรรมการเป็นผู้พจิารณาก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท เพื่อให้คณะกรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิารและพนกังานใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ

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

2.6.  คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาก าหนดแนวทางในการท ารายการ 
หรอืธุรกรรมทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็น
ส าคญั และก ากบัดูแลให้มกีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มูลของ
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

ทัง้นี้ บรษิัทได้ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า การตดัสนิใจ
ใดๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเท่านัน้ และควรหลกีเลี่ยงการ
กระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนไดเ้สยีกบัรายการที่
พจิารณา ต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการมสี่วนไดเ้สยีของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เขา้
ร่วมพจิารณาการท ารายการนัน้ รวมถงึไม่มอี านาจในการอนุมตัริายการนัน้ๆ  
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2.7.  คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่มคีวามขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทและ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) ทัง้นี้ บรษิทัจะต้องปฎบิตัติามหลกัเกณฑข์องส านักงานก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้เปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

2.8.   คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาก าหนดระบบการควบคุมดา้นการ
ด าเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ร ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังก ล่าว ทัง้นี้  
คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.9. คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณางบการเงนิประจ าปีและประจ าไตร
มาส สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี และร่วมประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัเพื่อเปิดเผยต่อผูล้งทุน 

2.10. คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาก าหนดนโยบายด้านการบรหิาร
ความเสีย่งอย่างครอบคลุมทัง้องค์กร และได้แต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง เพื่อพจิารณาสอบทานและ
ทบทวนปัจจยัเสีย่งและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบทุกไตรมาส ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทจะจดัใหม้กีารทบทวน
ระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่บว่า ระดบั
ความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึการใหค้วามส าคญักบัรายการทีผ่ดิปกตแิละเหตุการณ์ทีอ่าจบ่งชีถ้งึความ
ผดิปกต ิซึง่หากเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนด
แนวทางแกไ้ขใหท้นัเวลา  

3. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

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

3.2. กรรมการบรษิทัจะได้รบัหนังสอืนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุมเพื่อให้กรรมการสามารถพจิารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่ กรณีที่กรรมการไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมในครัง้ใดใหแ้จง้สาเหตุใหเ้ลขานุการบรษิทัทราบก่อน 

3.3.  ในการเลอืกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะ
พจิารณาร่วมกนัตามความส าคญัและความจ าเป็น ซึง่กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

3.4. ในกรณีที่กรรมการไม่เหน็ด้วยกบัมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบรษิัทบนัทกึขอ้คดัค้านไว้ใน
รายงานการประชุมได ้
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3.5. เลขานุการบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุมโดยจะบนัทกึการตอบขอ้ซกัถามและค าชีแ้จงของฝ่ายบรหิารต่อ
ทีป่ระชุมรวมทัง้ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของกรรมการอย่างชดัเจน 

3.6. ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทัซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการ
แสดงความเหน็อย่างอสิระ ทัง้นี้ ในการลงมติในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทใหถ้ือมตขิองเสยีงขา้งมาก โดย
กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีง กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชุม หรอืงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ ทัง้นี้ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

4. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 

4.1. กรรมการบรษิัทควรมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเองเป็นประจ าเพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัร่วมกนั
พจิารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไปโดยมกีารก าหนดบรรทดัฐานอย่างมหีลกัเกณฑ์ 

4.2. คณะกรรมการบรษิทัควรมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม และ/หรอืเฉพาะในบาง
เรื่องซึง่ไม่ไดมุ้่งทีก่รรมการผูใ้ดผูห้นึ่งเป็นรายบุคคล 

5. ค่าตอบแทน 

5.1. บริษัทมีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารที่เป็นตวัเงินอย่าง
ชดัเจน และน าเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เป็นประจ าทุกปี โดยพจิารณาบนพื้นฐานความเป็นธรรมถงึ
ความเหมาะสม โดยค านึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน 
ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีส่ามารถจงูใจใหร้กัษากรรมการทีม่คีวามรู ้ความสามารถใหป้ฏบิตัหิน้าทีก่บับรษิทัต่อไป
ได ้   

5.2.  ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัการและนโยบายก าหนดค่าตอบแทนที่
บริษัทก าหนดและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี้  การก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนโบนัสและผลตอบแทนจงูใจในระยะยาวควรสอดคลอ้งกบัผลงานของบรษิทัและผลการ
ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน 

5.3.  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมดเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปใช้ในการ
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการโดยใชบ้รรทดัฐานทีไ่ดต้กลงร่วมกนั 

6.  การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

6.1.  บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั 
เช่นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย  

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มี 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้   

1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

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

* นายทวปี สุนทรสงิห ์เป็นกรรมการตรวจสอบผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นบญัชกีารเงนิ 

โดยมนีางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

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
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 
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(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 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมาย

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

8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั และใหก้รรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละ 2 ปี นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ จะเลอืกกรรมการตรวจสอบผูพ้น้จากต าแหน่งเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 

2) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2558 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกจิการ ในเรื่องการก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อยใหม้คีวามเหมาะสมและโปร่งใส รวมทัง้สรรหา คดัเลอืก และ
เสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร ตลอดจนปฏบิตัิงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รบั
มอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงันี้ 
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ช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายทวปี สนุทรสงิห ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายสรุพล มเีสถยีร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดยมนีางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมี

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

1.  การสรรหา 
1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และ

สภาพแวดลอ้ม 
2. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหา กรรมการบรษิทั  กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

โดยพจิารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบตัขิอง
กรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

3. พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิัทที่ครบวาระ และ/หรอื มี
ต าแหน่งว่างลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ 

4. พจิารณาสรรหาและคดัเลอืกผูบ้รหิารของบรษิทั เฉพาะต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และ กรรมการบรหิาร 
5. ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
6. ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้บรหิารสูงสุดของบรษิัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัททราบเพื่อ

พจิารณาอนุมตั ิ

2. การก าหนดค่าตอบแทน 

1. จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

2. ก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล 
โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
ผลงาน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพื่อเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิ

3. รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี ของบรษิทัฯ 

5. ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั และมวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งต่อไปไดอ้กีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 

3) คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2559 เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2559 ไดม้มีตแิต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูล

กจิการ (Corporate Governance Committee : CGC)  เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ ในการก าหนด
หลกัเกณฑ ์และแนวทางในการปฏบิตัทิีด่ใีนกจิการดา้นต่างๆ ของกลุ่มบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
และสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนสง่เสรมิ
และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดบัของบรษิัทฯ ยดึมัน่และปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกิจ 
เพื่อใหอ้งคก์รมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื จากการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และสามารถสรา้งความ
เชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายทวปี สนุทรสงิห ์ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
2. นายสรุพล มเีสถยีร กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
3. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

โดยมนีางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยมีขอบเขต

อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการ รวมถงึทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูล

กจิการ ใหม้คีวามเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 
2. ก ากบัดแูล ใหค้ าปรกึษา และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ จรยิธรรมและ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึ  การด าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการ
ด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององคก์ร 

3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย   

กำรประชมุ 
(1) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ จ้ดให้มกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และมอี านาจเรยีกประชุมเพิม่ไดต้าม

ความจ าเป็น โดยองคป์ระชุมไม่น้อยกว่ากีง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
(2) ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เป็นประธานทีป่ระชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการไม่อยู่ในที่

ประชุมหรอืตดิภารกจิทีจ่ าเป็น ใหก้รรมการก ากบัดแูลกจิการทีม่าประชุม เลอืก กรรมการก ากบัดแูลกจิการคนหนึ่ง
เป็นประธานทีป่ระชุม 
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(3) การลงมติของ ของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จะถือเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ์  และ กรรมการก ากบัดูแล
กิจการที่มสี่วนได้เสยีใดๆในเรื่องที่พจิารณา มิให้ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ  ในกรณีที่การลงมติมเีสยีง
เท่ากนั ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการมสีทิธอิอกเสยีงอกี 1 เสยีงเพื่อเป็นการชีข้าด 

กำรรำยงำน 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดท ารายงานของ

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ที่พ้น
ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อกีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 
นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรณีที่ต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกจิการว่างลงเพราะเหตุอื่น ได้แก่  
ลาออก หรอื พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิทั  ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี านาจในการแต่งตัง้ กรรมการทีม่คีุณสมบตัิ
ครบถ้วนเขา้เป็นกรรมการก ากบัดูแลกจิการเพิม่เติม โดยกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งแทนนัน้ จะอยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทนเท่านัน้ 

4) คณะกรรมกำรบริหำร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  บรษิทัมกีรรมการบรหิาร จ านวน 5 ท่าน* ดงันี้ 

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

*นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข และนางสุธดิา คฤเดชโกศล ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2559 โดยเริม่เขา้ประชุมตัง้แต่คณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่6/2559 เป็นตน้ไป 

โดยมนีายชโนดม  อารรีอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  

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

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 

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

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร โดยใหค้รอบคลุมถงึนโยบายอตัราค่าตอบแทนและสวสัดกิารโครงสร้าง
เงนิเดอืนของบรษิทั และภาพรวมในการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง การแต่งตัง้ การโยกยา้ย การเลกิจา้ง
พนกังานของบรษิทั 

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

5. พจิารณาและอนุมตัิการจดัซื้อจดัจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสนิทรพัย์ถาวรของบรษิัท โดยจะ
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 าเนินธุรกจิของบรษิทัที่เกนิกว่าวงเงนิทีไ่ด้ก าหนดไว้และ/หรอืทีก่ฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พิจารณา
อนุมตั ิ

9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือการ
ด าเนินการใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทั 

10. มอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการด าเนินกจิการของบรษิทัตามขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบตามที่
คณะกรรมการบรหิารก าหนดภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิาร 

11. แต่งตัง้และ/หรอืมอบหมายใหก้รรมการบรหิารหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนกระท าการใดๆ ทีอ่ยู่ภายใน
ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบรหิารตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรโดยทีค่ณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลกิเพกิถอนหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้
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12. มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะท างานชุดย่อย เพื่อช่วยก ากบัดูแลกิจการในด้านต่างๆ 
ประกอบดว้ย  

(1) คณะท างานบรหิารความเสีย่งองคก์ร ประกอบดว้ย  
1. ประธานกรรมการบรหิาร ท าหน้าทีห่วัหน้าคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
2. กรรมการผูจ้ดัการ 
3. ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  
4. ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
5. ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพและลกูคา้สมัพนัธ ์
6. ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ 
7. เลขานุการบรษิทั 

โดยมีหน้าที่และความรบัผดิชอบในการพิจารณาระบุปัจจยัเสี่ยงที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของ
บรษิทั ประเมนิผลกระทบ และก าหนดแนวทางป้องกนัความเสีย่ง ตลอดจนการพจิารณาทบทวนปัจจยัเสีย่ง
ขององคก์รเป็นประจ าทุกปี หรอืกรณีทีพ่บปัจจยัทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสีย่งสงูกส็ามารถน าเขา้สูก่ระบวนบรหิาร
ความเสี่ยงได้ทันที ทัง้นี้  คณะท างานบริหารความเสี่ยงองค์กรจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบในทุกไตรมาส 

(2) คณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคม (CSR) ประกอบดว้ย  
1. เลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีห่วัหน้าคณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคม 
2. ตวัแทนจากฝ่ายงานต่างๆ (อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน) 

โดยมหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคม
ภายใตน้โยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั อกีทัง้
คณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคมจะก าหนดแผนงานจดักจิกรรมประจ าปี และเขา้สนบัสนุนกจิกรรมตามแผนงาน
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย รวมถงึการตดิตามและประเมนิผลจากกจิกรรมนัน้ หากคณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคม
พบสิง่ทีต่อ้งปรบัปรุงจากการจดักจิกรรม จะมกีระบวนการแกไ้ขโดยทนัท ี 
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 ทัง้นี้ คณะท างานบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะท างานกิจกรรมเพื่อสงัคม ไม่มีการรบัค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากบรษิทั และยดึถอืปฏบิตัหิน้าทีต่ามนโยบายของบรษิทัเป็นประการส าคญั 

 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการบรษิทัไดส้นับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรม และให้ความรูแ้ก่ผู้มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการก ากบั
ดูแลกจิการ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เพื่อใหย้กระดบัความรูค้วามสามารถน ามาซึ่ง
การปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

 ในปี 2559 กรรมการได้ให้ความส าคญัในการเขา้อบรมหลกัสูตรพฒันาความรู้และยกระดบับทบาทหน้าที่ของ
กรรมการ โดยเฉพาะเรื่องการบรหิารความเสีย่งขององค์กร และเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ ทัง้นี้ เพื่อน าความรู้จากการ
อบรมมาบรหิารจดัการองค์กร ปรบัปรุงปฏบิตังิานและพฒันาองคก์รใหม้กีารพฒันากา้วไกลอย่างยัง่ยนื (ขอ้มูลการอบรม
ของกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการฯ) 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าที่ของ
กรรมการ โดยคณะกรรมการจะมุ่งเน้นสรา้งความรูค้วามเขา้ในบทบาทหน้าทีข่องกรรมการ ลกัษณะของธุรกจิ และภาพรวม
ขององคก์ร นโยบายและหลกัเกณฑส์ าคญัต่างๆของบรษิทั รวมถงึการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัยงั
ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัช่วยสนบัสนุนการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อใหก้รรมการใหม่สามารถเขา้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้และ
มปีระสทิธผิลมากที่สุด ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวนัที่ 12พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมมมีติ
แต่งตัง้ นางสธุดิา  คฤเดชโกศล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัแทน ว่าทีเ่รอืตร ีชาญวทิย ์อนคักุล ทีไ่ดย้ื่นหนงัสอืลาออก
จากกรรมบรษิทั ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทและเลขานุการบรษิทัได้จดัการอบรมและปฐมนิเทศใหแ้ก่กรรมการท่านใหม่ ให้
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎบตัร หลกัเกณฑ์และนโยบายของบริษัทโดย
สมบรูณ์ 

 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิผลตนเองเป็นประจ าทุกปี ซึง่ประเมนิผลของคณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด และประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ โดย
ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 

9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงสุด   

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nominating and 
Remuneration Committee) เพื่อพจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสม ในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 
เมื่อกรรมการที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ หรอืมเีหตุจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้กรรมการหรอืผูบ้รหิารเพิม่ โดยใชห้ลกัเกณฑก์าร
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สรรหากรรมการและผู้บริหารที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  ทัง้นี้ บุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั จะต้องมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. 
หลกัทรพัย ์(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  กฎหมายอื่น และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยมหีลกัเกณฑก์ารสรรหาดงัต่อไปนี้  

1) กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษทั 

คณุสมบติัของกรรมกำรบริษทั  

 มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิ 
 มคีวามซื่อสตัยส์จุรติและจรยิธรรม 
 สามารถระบุและจดัการกบัความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทั 
 มคีวามทุม่เทและอุทศิเวลาใหก้บังานทีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ที ่

กรรมการบรษิทัทุกคนต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั
มหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของหน่วยงานราชการทีก่ ากบัดแูลบรษิทั 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) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้
ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอื
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิ
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

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

3. นอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อก หรอืศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 
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4. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

5. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน ทัง้นี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

2) กำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 

คณุสมบติัของกรรมกำรอิสระ มดีงันี้   

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

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน 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 ลกัษณะต้องห้ามไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืที่
ปรกึษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

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

4. ไม่มีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
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. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ถอืหุน้ซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รั บ
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการ
ทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ซึง่คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระขา้งตน้เป็นไปตามนิยามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คณุสมบติัของกรรมกำรตรวจสอบ 

1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ  

2. เป็นกรรมการอสิระ และตอ้ง  

2.1 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และ  

2.2 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 

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



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

78 
 

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดย
บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 
กล่าวคอืเมื่อกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมจี านวนต ่ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ใหค้รบ
จ านวนภายในระยะเวลาไม่เกนิกว่า 3 เดอืนนบัจากวนัทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนน้อยกว่า 3 คน 

3) กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารทีผ่่านการพจิารณาคดัเลอืกจากคณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโดยตรง ทีส่ามารถบรหิารงานในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานตาม
ธุรกจิปกต ิเพื่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการงานประจ าทีเ่กนิอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการและกลัน่กรองดูแลงานบรหิาร
เพื่อน าเสนอเรื่องทีม่สีาระส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4) การสรรหาและแต่งตัง้ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผูจ้ดัการ  

 คณะกรรมการของบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ โดยผ่านการ
พจิารณา คดัเลอืกจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

 การเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
 ความรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั   
 ประสบการณ์ในการเป็นผูน้ าขององคก์ร มภีาวะความเป็นผูน้ าสงู 
 ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 พจิารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  
9.4 กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯไดก้ าหนดนโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และนโยบายการบรหิารงานในบรษิทัดงักล่าว 
1. เพื่อให้การลงทุนของบรษิทัเป็นไปอย่างมหีลกัการทีเ่หมาะสม บรษิัทจงึเหน็ควรก าหนดนโยบายการลงทุน

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานดงัต่อไปนี้ 
1.1 ธุรกิจที่จะลงทุนนัน้เป็นธุรกิจที่มศีกัยภาพท ารายได้และก าไรที่สม ่าเสมอ และผ่านการวิเคราะห์ความ

เป็นไปไดแ้ลว้ 
1.2 ธุรกจิทีจ่ะลงทุนมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายช าระภาระหนี้และดอกเบีย้จ่าย 
1.3 ธุรกจิทีจ่ะลงทุนใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมในความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
1.4 จดัใหม้ผีูบ้รหิารและบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการท าธุรกจินัน้ๆ 
1.5 ไม่ลงทุนในธุรกจิทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิหลกัศลีธรรม 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

79 
 

1.6 ผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายและ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไว้ 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีเ่ขา้ไปลงทุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุก
ไตรมาส 

2. ในการพจิารณาจ านวนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยหาก
เป็นกจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิมาก บรษิทัอาจมกีารลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 50 และถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ส่วน
การลงทุนในกิจการอื่นๆ บริษัทอาจมีการลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมของบรษิั ท 
อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาทบทวนการลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิ
ของบรษิทั 

ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะส่งตวัแทนของบรษิทัเป็นกรรมการใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคล
ใดๆ ซึง่มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์เหมาะสมในธุรกจิดงักล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัย่อย
และบรษิัทร่วมเหล่านัน้ ตวัแทนจะต้องบรหิารและจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามกฎเกณฑ ์และระเบยีบ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.5 กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

  คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) รวมถงึไดก้ าหนดโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั หรอืการน าขอ้มูลของ
บรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์ ดงันี้ 

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

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

3. บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือ
หลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”) และกฎเกณฑ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้หน้าทีร่ายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร และขอ้หา้มใน
การใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส าคญัของบริษัทในการซื้อขายหุ้นรวมทัง้บทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามพรบ . 
หลกัทรพัยฯ์ 
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4. ก าหนดใหม้กีารจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูล (Need-to-Know Basis) เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานการเขา้
พืน้ทีก่ารใหห้รอืขอขอ้มลูระหว่างหน่วยงานจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานนัน้ๆ 

มำตรกำรลงโทษ 

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

9.6 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้่ายค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2558 ใหแ้ก่
บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูปเปอร์ เอบเีอเอส จ ากดั และไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูปเปอรใ์นต่างประเทศ รวมเป็นจ านวนเงนิ 
4.14 ลา้นบาท 

(2) ค่าบรกิารอื่น (Non-audit Fee) บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่น ซึง่ไดแ้ก่การตรวจสอบสถานะของ
กจิการ (Due Diligence) การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Study) และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กดิขึน้ระหว่างการ
ปฏบิตังิาน เช่น ค่าเดนิทาง ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นตน้ ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ปู
เปอร ์รวมเป็นจ านวนเงนิ 5.38 ลา้นบาท 

9.7 กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในเรือ่งอ่ืน ๆ 

การก ากบัดแูลกิจการในปี 2559 

บรษิัทได้บรหิารจดัการและปฏบิตัหิน้าที่ใหส้อดคล้องกบันโยบายการก ากบัดูแลกจิการและหลกัเกณฑน์โยบาย
อื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีมุ่่งพฒันาองคก์ร บุคลากร และส่งเสรมิคู่คา้ใหไ้ปสู่มาตรฐานสากล 
ดว้ยการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล รวมถงึการส่งเสรมิสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ และนโยบายความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัไดป้ฏบิตัติามสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  เช่น การเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เสนอ
วาระการประชุม หรอืเสนอบุคคลเขา้รบัการเลอืกตัง้กรรมการส าหรบัการประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทได้เน้นเรื่องการเปิดเผย
ขอ้มลูและแจง้ขา่วสารผ่านบนเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ถงึขอ้มลู
และข่าวสารได้สะดวกมากขึน้  ซึ่งสอดคล้องกบัหมวดที่ 1 สทิธขิองผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

ในปี 2559 บรษิทัไดส้่งเสรมิเรื่องการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเป็นรูปธรรม และยกระดบันโยบายการต่อตา้น
ทุจรติใหม้คีวามชดัเจน สรา้งมาตรการและแนวทางปฏบิตัใินการด าเนินการทีเ่กีย่วกบัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ อาท ิการ
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการใหห้รอืรบัของขวญั ค่าเลี้ยงรบัรองหรอืเงนิสนับสนุนอื่นๆ การเพิม่ช่องทางรบัขอ้เสนอแนะ ขอ้
ร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริตตคอร์รปัชัน่ขององค์กรให้หลากหลายช่องทาง เช่น ทางไปรษณีย์ อีเมล์ 
เวบ็ไซต์ และกล่องรบัขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรยีนภายในบรษิัท ซึ่งบรษิัทมมีาตรการคุ้มครองและรกัษาความลบัของผู้
รอ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแสมายงับรษิัท ไม่ว่าช่องทางใดกต็าม อกีทัง้บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหคู้่คา้มสี่วนร่วมในการต่อต้าน
ทุจรติคอรร์ปัชัน่มากขึน้ และการสือ่สารไปยงัลูกคา้ คู่คา้และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ให้รบัทราบถงึนโยบายการต่อตา้นทุจรติ
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คอรร์ปัชัน่ขององคก์ร และส่งเสรมิใหคู้่คา้ร่วมต่อตา้นการทุจรติร่วมด้วยกบัองคก์ร เพื่อพฒันาทัง้องคก์รและส่งเสรมิคู่คา้ให้
กา้วไปสูม่าตรฐานสากลร่วมกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัหมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมุ่งมัน่ในการ ด าเนินธุรกจิ อย่างมคีุณธรรม ภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
จรรยาบรรณและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่าย ด าเนิน
ธุรกจิดว้ย ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมเป็น “แนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจรติ” เพื่อแสดงเจตนารมยแ์ละความมุ่งมัน่ในการต่อต้าน คอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบบรษิทั จงึ ไดก้ าหนดนโยบาย
การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่และ แนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

1. ค านิยาม 
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอื คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าที่ 

หรอืใช้อ านาจหน้าที่โดยมชิอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรอืรบั สนิบน การ
น าเสนอ การใหค้ ามัน่ว่าจะให ้การขอ หรอื เรยีกรอ้ง ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด ซึง่ไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าที่
ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน หรอืบุคคลอื่นใดทีด่ าเนินธุรกจิกบับรษิทั เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้
การปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้าซึง่ธุรกจิ หรอืเพื่อเอือ้ประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่กรณีทีก่ฎหมาย 
ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท าได้ 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
2.1 คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าทีใ่นการก าหนดนโยบาย และ ก ากบัดูแล ใหม้รีะบบการสนับสนุนการต่อตา้นการ

คอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหพ้นักงานทุกคนในบรษิทัไดเ้ขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัของการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่
และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีส่อบทานการรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การตรวจสอบภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนรบัเรื่องการแจง้เบาะแสการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ อนัเกดิจากคนในองคก์รมสี่วนเกีย่วขอ้งพจิารณา ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
บรษิทัร่วมกนัพจิารณาลงโทษ หรอืแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

2.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ มหีน้าทีก่ ากบัดูแล ใหค้ าปรกึษาและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายการ
ก ากบัดแูล จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่  

2.4 คณะท างานบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีใ่นการจดัท าการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
ตลอดจนจดัท ามาตรการและแนวทางป้องกนัความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อน าเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

2.5 คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิาร มหีน้าที่ในการน านโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ไป
ปฏบิตั ิโดยก าหนดใหม้รีะบบสนับสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และสื่อสารไปยงัพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย รวมถงึ
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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3. นโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อต้านการคอรร์ปัชั ่น 
บริษัท ไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ใดๆ ทัง้สิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ตอ้งปฏบิตัิ
ตามนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเคร่งครดั หา้มเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรง และ
ทางออ้มโดย 

3.1 ไม่ท าพฤตกิรรมใด ทีเ่ป็นการแสดงถงึเจตนาว่าเป็นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การให ้หรอืรบัสนิบน แก่เจา้หน้าที่
ของรฐัและเอกชน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั เพื่อใหไ้ดม้าหรอืคงไวซ้ึง่ธุรกจิหรอืขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
หรอืเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

3.2 ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยถอืเป็น
หน้าทีท่ีต่อ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ  

3.3 บรษิัท จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลทีป่ฏเิสธการคอร์รปัชัน่ หรอืแจ้งเบาะแสเรื่องการคอรร์ปัชัน่
ใหก้บั บรษิทั ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3.4 ผูท้ีก่ระท าการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณ ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณา บทลงโทษ 
ตามระเบยีบว่าดว้ยวนิยัพนกังานของบรษิทั ทีก่ าหนดไว ้และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิ 
ดกฎหมาย 

3.5 บรษิัท  ตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ใหค้วามรู้และท าความเขา้ใจกบับุคคลที่ต้องปฏบิตัิหน้าทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัในเรื่องทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ี  

3.6 บรษิทั  จดัให ้มกีระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
อย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัม ิให ้มกีารคอรร์ปัชัน่  

3.7 บรษิทั จดัใหม้กีระบวนการบรหิารทรพัยากรบุคคลทีส่ะทอ้นถงึความมุ่งมัน่ของบรษิทั ต่อมาตรการต่อตา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ตัง้แต่การคดัเลอืก การอบรม การประเมนิผลงาน การใหผ้ลตอบแทนและการเลื่อนต าแหน่ง 

3.8 เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มคีวามเสี่ยงสูงกบัการเกิดคอร์รปัชัน่ กรรมการบรษิัท 
ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

3.8.1 การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืง 
การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืง ( Political Contributions ) หมายถงึ การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ สิง่ของ 

และ/ การเขา้ร่วมกจิกรรม ตลอดจนการส่งเสรมิให้พนักงานเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงในนามบรษิัท เพื่อให้ได้มาซึง่
ความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิทางการคา้ ทัง้นี้บรษิทั มแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1) บรษิทั ด าเนินธุรกจิอย่างเป็นกลางทางการเมอืง โดยจะไม่ใหก้ารสนับสนุนหรอืกระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง 

2) บริษัท ไม่สนับสนุนทางการเงินหรอืสิง่ของให้แก่พรรคการเมอืง นักการเมืองหรือผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ ทาง
การเมอืงใดๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเอือ้ประโยชน์ทางธุรกจิใหก้บับรษิทั 

3) พนักงานมสีทิธเิสรภีาพในการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงภายใต้บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ แต่จะต้องไม่
แอบอา้งความเป็นพนักงาน หรอืน าทรพัยส์นิ อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืใดๆของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการใดๆในทางการเมอืง หากเขา้ร่วมจะต้องพงึระมดัระวงัไม่ใหก้ารด าเนินการใดๆ ท าให้เกดิความ
เขา้ใจว่าบรษิทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนหรอืฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง 

3.8.2 การบรจิาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงนิสนบัสนุน ( Sponsorships ) บรษิทั มแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
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1) การบรจิาคเพื่อการกุศลทัง้ในรปูแบบของการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืรปูแบบอื่นๆ เช่น การใหค้วามรู้
หรอืสละเวลา เป็นตน้ บรษิทั สามารถกระท าไดโ้ดยอาจเป็นสว่นหนึ่งในกจิกรรมตอบแทนสงัคม ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์
และเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษิทั โดยมไิดมุ้่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกจิ 

2) การให้เงนิสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงนิ หรอื ทรพัย์สนิ แก่กจิกรรมหรอืโครงการใดจะต้องด าเนินการดว้ยความ
โปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมายตอ้งร ะบุชื่อผูใ้หใ้นนามบรษิทั เท่านัน้ โดยผ่านขัน้ตอนการอนุมตัติามระเบยีบของบรษิทัที่
ก าหนดไวแ้ละมัน่ใจว่าการใหเ้งนิสนบัสนุนดงักล่าวจะไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นวธิกีารหลกีเลีย่งในการใหส้นิบน  

ทัง้นี้การใหเ้งนิสนับสนุนนัน้ตอ้งมวีตัถุประสงค ์เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ ์ส่งเสรมิธุรกจิ และภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง
บริษัท โดยอาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวฒันธรรม กิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
กจิกรรมเพื่อการศกึษาและกฬีา เป็นตน้  

3.8.3 ของขวญั และค่าใชจ้่ายเลีย้งรบัรอง (Gift, Entertainment) บรษิทั ตระหนักดวี่าการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี
กบัพนัธมติรทางธุรกจิเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะน ามาซึง่ความส าเรจ็อย่างต่อเนื่องของบรษิทั บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัดิงันี้ 

1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน สามารถใหข้องขวญัและเลีย้งรบัรองพนัธมติรทางธุรกจิได ้หากเขา้เงื่อนไข
ทุกขอ้ ดงัต่อไปนี้ 
(1) ไม่เป็นการกระท าเพื่อครอบง า ชกัน าหรอื ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อได้มาซึ่งความได้เปรยีบ ผ่านการ

กระท าทีไ่ม่เหมาะสม หรอืแอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การช่วยเหลอืหรอืผลประโยชน์ 
(2) เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งระเบยีบ และหลกัเกณฑข์องบรษิทัตามทีก่ าหนดไว้ 
(3) เป็นการใหใ้นนามบรษิทั ไม่ใช่ในนามของพนกังาน และกระท าอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด 
(4) ประเภท และ มลูค่ามคีวามเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เช่น กรณีทีอ่ยู่ระหว่างการประกวดราคา งด

การใหข้องขวญัหรอืเลีย้งรบัรองกบัเจา้หน้าทีร่ฐั พนกังานของบรษิทัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(5) เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่นการให้ของขวญัเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลส าคญัซึ่งเป็นธรรมเนียม

ปฏบิตั ิ
2) กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทั สามารถรบัของขวญั หรอืผลประโยชน์ใดๆตามเทศกาล 

หรอืธรรม เนียมปฏบิตัปิกตโิดยจะตอ้งมมีลูค่าไม่เกนิ 3,000 บาท (สามพนับาท) ทัง้นี้ของขวญัทีร่บัไดจ้ะต้องไม่เป็นเงนิสด 
หรอืเทยีบเท่าเงนิสด เช่น บตัรก านัล บตัรของขวญั เป็นต้น หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏเิสธการรบัของขวญัหรอื
ผลประโยชน์ดงักล่าวได้ในขณะนัน้ ผู้รบัต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาทนัท ีและจดัท ารายงานการรบัของขวญั และส่งของขวญั
ดงักล่าวใหส้ านักก ากบัดูแลและ เลขานุการบรษิทั เพื่อน าไปเป็นของรางวลัใหก้บัพนักงานในเทศกาลส าคญั หรอื ขออนุมตัิ
น าไปบรจิาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม 

4.  มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน  
บรษิัท จดัให้มมีาตรการในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีน เกี่ยวกบั การกระท าผดิกฎหมาย จรรยาบรรณทาง

ธุรกจิหรอื พฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานในองคก์ร โดยจดัช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มสี่วนได้เสยี สามารถแจ้งเบาะแส หรอืขอ้ร้องเรยีนมายงั
บริษัท ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรอืผู้ร้องเรยีนจะต้องระบุรายละเอยีดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรื อขอ้
รอ้งเรยีน พรอ้มชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้สง่มายงัช่องทางการรบัเรื่อง ตามทีบ่รษิทั ก าหนด 

4.1 ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืรบั
ขอ้รอ้งเรยีนไวด้งันี้ 
• ทางไปรษณียน์ าสง่ที ่ ประธานกรรมการบรษิทั หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน)  
88 ซอยบางนาตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 

• ทางอเีมล ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ: ruth@banomyong.com  
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ  /  กรรมการอิสระ  /  กรรมการตรวจสอบ : 
pongandeat@hotmail.com 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : drwit777@gmail.com 
ส านกัก ากบัดแูลและเลขานุการบรษิทั : compliance@seaoilthailand.com 

• ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.seaoilthailand.com 
• กล่องรบัขอ้เสนอแนะ / ความคดิเหน็ / ขอ้รอ้งเรยีนภายในบรษิทั 

4.2 มาตรการคุ้มครองและรกัษาความลบั เพื่อเป็นการคุ้มครองสทิธขิองผู้ร้องเรยีนและผู้ให้ขอ้มูลที่กระท าโดย
เจตนาสุจรติ บรษิทั จะปกปิดชื่อ ทีอ่ยู่หรอืขอ้มลูใดๆ ทีส่ามารถระบุตวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลู และเกบ็รกัษาขอ้มลูของผู้
ร้องเรยีนและผู้ใหข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยจะจ ากดัเฉพาะผู้ทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนเท่านัน้ ที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ในกรณีที่มกีารร้องเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตคอร์รปัชัน่ของผู้บริหาร ผู้บริหาร
ระดบัสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าทีใ่นการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน พยาน และบุคคลทีใ่หข้อ้มูลใน
การสบืสวนขอ้เทจ็จริง ไม่ให้ได้รบัความเดอืดร้อน อนัตรายใด หรือ ความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส 
รอ้งเรยีน การเป็นพยานหรอืการใหข้อ้มูลผูท้ีม่หีน้า ทีร่บัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน มหีน้าที่
เกบ็รกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีนและเอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคล
อื่นทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด 

5. ขัน้ตอนการด าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 
5.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตัง้

คณะกรรมการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ เป็นผูก้ลัน่กรองสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ และแจง้ผลการตรวจสอบเป็นระยะใหผู้แ้จง้เบาะแสหรอื
ผูร้อ้งเรยีนไดท้ราบ 

5.2 หากการสบืสวนขอ้เท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลกัฐานที่ม ีมีเหตุผลอนัควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้
กระท าการทุจรติคอรร์ปัชัน่จรงิ บรษิทั จะใหส้ทิธผิูถู้กกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหา และพสิจูน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูล
หรอืหลกัฐานเพิม่เตมิ ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าตนเองไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอนัทุจรตินัน้ตามทีถู่กกล่าวหา 

5.3 หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท าการทุจรตินัน้จรงิ ผู้กระท าการทุจรตินัน้ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บรหิาร หรอื
พนักงานถือว่าเป็นการกระท าผิ ดนโยบายต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รบัการ
พิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ และหากการกระท าทุจริตนัน้เป็นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมาย 
ผูก้ระท าผดินัน้อาจจะต้องไดร้บัโทษทางกฎหมาย ทัง้นี้ โทษทางวนิัยตามระเบยีบของบรษิทั ค าตดัสนิของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ถือเป็นอนัสิน้สุดบรษิัท ไม่มนีโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏเิสธการคอร์รปัชัน่  
แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิกต็าม 

6. การอบรมและการส่ือสาร 
6.1  บรษิทัจดัใหม้กีารสื่อสารและเผยแพร่ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ รวมถงึช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้

ร้องเรยีน ให้บุคคลภายในบรษิัทรบัทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ งาน
อบรมหรอืสมัมนาประจ าปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ระบบอนิทราเน็ต อเีมล์ เวบ็ไซต์ของบรษิัท เป็นต้น 
เพื่อใหทุ้กคนในองคก์ร เขา้ใจ เหน็ชอบ และปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่อย่างจรงิจงั  

mailto:ruth@banomyong.com
mailto:pongandeat@hotmail.com
mailto:drwit777@gmail.com
mailto:compliance@seaoilthailand.com
http://www.seaoilthailand.com/
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6.2 บรษิทัสือ่สารและเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ รวมถงึช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงั
สาธารณชน บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมตลอดจน ตวัแทนทางธุรกจิ คู่คา้ทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และผูม้สี่วนไดเ้สยีผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้ าใจและ
สนบัสนุนให ้ยดึมัน่ในมาตรฐานการรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เช่นเดยีวกบับรษิทั 

การพฒันาบุคลากร 

ในปี 2559 บรษิัทได้ส่งเสรมิการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยบรษิัทได้เลอืกสรร 
วทิยากรที่มปีระสบการณ์ความรู้ความสามารถเขา้มาให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กร และให้โอกาสพนักงานเลือก
หลกัสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่การงานของตนเองเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจคิดเป็นชัว่โมงการฝึกอบรมรวมทัง้หมด 
1,526.5 ชัว่โมง หรอืคดิเฉลีย่เป็นชัว่โมงการอบรม จ านวน 49 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และมกีารตดิตามประเมนิผลของหลกัสตูร
การอบรม และให้พนักงานทุกคนประมวลความรู้และทกัษะที่ได้รบัจากการฝึกอบรมที่ผ่านมา เพื่อทบทวนความรู้ความ
เขา้ใจและน าไปปรบัใชใ้นการงานทีป่ฏบิตัไิด ้

ในปัจจุบนั บรษิัทส่งเสรมิโครงการ/กจิกรรมปรบัปรุงพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
ISO 9001 เพื่อพฒันาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และบรษิัทได้ว่าจ้างบรษิัท นทลนิ จ ากดั ดูแลจดัการเรื่องการ
บริหารทรพัยากรบุคคลให้สอดคล้องตามนโยบายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากร ตลอดจนการวางแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีใหก้บัพนกังานของกลุ่มบรษิทั 

 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากร เพื่อใหพ้นกังานมคีวามพรอ้มในการท างานและ
มพีฒันาการทกัษะความรูท้ีย่กระดบัไปสู่มาตรฐานสากลตามพนัธกจิขององคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบัหมวดที ่3 บทบาทของผูม้ี
สว่นไดเ้สยี (พนกังาน) ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร 

 บรษิัทใหค้วามส าคญักบับุคลากร ซึ่งเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัของบรษิัท บรษิัทจงึตระหนักถงึและมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้ง
และพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้มทีกัษะงาน ความสามารถและทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร รวมทัง้มกีารสง่เสรมิใหม้คีวามกา้วหน้า
ในหน้าที่การงานอย่างมคีุณภาพ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานทุกดา้นของบุคลากรและส่งผลใหพ้นักงานสามารถ
ปฏบิตัิงานได้เทยีบเท่าหรอืสูงกว่ามาตรฐาน บรษิัทจงึมแีนวปฏบิตัิและนโยบายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากร 
ดงันี้ 

1) การว่าจ้างและการสรรหาบุคลากร บรษิัทมนีโยบายการจ้างงานและบรรจุบุคลากรตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานทีไ่ดร้บัการว่าจา้งและบรรจุต้องมคีุณวุฒ ิประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสม
กบัต าแหน่งงาน และมคีุณสมบตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั  

2) โครงสร้างสายการบงัคบับญัชา บริษัทก าหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา และการแบ่งส่วนงานของ
บรษิทั โดยมขีอบเขตความรบัผดิชอบของหน่วยงาน และต าแหน่งงานอย่างชดัเจน และเหมาะสมกบัประเภทหรอืลกัษณะ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทั และมกีารทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 3) การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน  บรษิทับรหิารเงนิเดอืนและค่าจา้งใหเ้ป็นไปอย่างยุตธิรรม โดยค านึงถงึ
ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ คุณวุฒ ิประสบการณ์ ระดบั ต าแหน่ง หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เทยีบเคยีงกบัอตัราเงนิเดอืนของบรษิัท
อื่นๆ ทีม่ธีุรกจิใกลเ้คยีงกบับรษิทั อตัราค่าจา้งแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจ าเป็นของบรษิทั และมี
ค่าตอบแทนอื่น ทีบ่รษิทัจะใหเ้งนิตอบแทนพเิศษส าหรบัการปฏบิตังิานทีน่อกเหนือจากการท างานปกต ิเช่นค่าล่วงเวลา ค่า
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ท างานวนัหยุด เงนิช่วยเหลอืการปฏบิตังิาน เพื่อชดเชยการเสยีโอกาสหยุดพกัในวนัหยุดปกต ิตามความเหมาะสมกบักรณี 
รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปปฏบิตังิานนอกเขตงานประจ าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในรปู
เบีย้เลีย้งเดนิทาง และค่าทีพ่กั 

4) สวสัดิการ บรษิัทมนีโยบายทีจ่ะดูแลใหบุ้คลากรมสีุขภาพอนามยัที่ด ีเพื่อที่จะปฏบิตัิงานใหบ้รษิทัได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมทัง้มนีโยบายแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายของบุคลากรโดยจดัให้มสีวสัดกิารรกัษาพยาบาลส าหรบับุคลากร 
รวมทัง้สวสัดกิารอื่นๆ ทัง้นี้สวสัดกิารทีบุ่คลากรไดร้บั บรษิทัจะเทยีบเคยีงกบัอุตสาหกรรมในลกัษณะเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีง
กนั หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้บรษิทัสนับสนุนใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆตามทีก่ฎหมายก าหนด 
เช่น กรรมการกองทุนสวสัดกิารและเงนิกูซ้ึง่แบ่งตามหน่วยงาน  สนัทนาการดา้นต่างๆ  การจดัใหม้คีณะกรรมการสวสัดกิาร
ในสถานประกอบการ ซึง่จะเป็นตวัแทนของบุคลากรเขา้มาช่วยกลัน่กรองความตอ้งการและขอ้แนะน าของบุคลากร ในเรื่อง
การจดัสวสัดกิาร และสถานประกอบการ และน าเขา้หารอืในทีป่ระชุมกบัผูบ้รหิารของบรษิทั 

5) สภาพแวดล้อมในการท างาน บรษิทัไดก้ าหนดแผนงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท างานของบรษิทั และมกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจในเรื่องความปลอดภยั แก่บุคลากรและผู้ปฏบิตัิงาน  ทัง้นี้ เพื่อ
ส่งเสรมิให้บุคลากรและผู้ปฏบิตัิงานมคีวามปลอดภยัในการปฏบิตัหิน้าที่ ซึ่งคู่มอืจะประกอบไปด้วยขอ้ก าหนด แนวทาง 
วธิกีารปฎบิตัต่ิางๆ อย่างถูกตอ้ง รวมไปถงึขอ้ควรปฏบิตัเิมื่ออยู่ในเวลาท างานเพื่อป้องกนัการบาดเจบ็หรอืจากการท างาน
อนัจะสง่ผลใหส้ามารถลดปัจจยัเสีย่งดา้นสขุภาพและความไม่ปลอดภยัของบุคลากร 

6) การพฒันาบุคลากร บรษิทัสง่เสรมิใหบุ้คลากรสามารถพฒันาความรูค้วามช านาญจากการปฏบิตังิานจรงิ โดย
จะจดัใหม้ผีูค้วบคุมการด าเนินงาน (supervisor) ในแต่ละสายงานท าหน้าทีฝึ่กสอนในสายงานนัน้ๆ  

(1) บริษัทส่งเสริม และด าเนินการให้มีการสมัมนา และการฝึกอบรมจากทัง้ภายในและภายนอกบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง ใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิาร ไปจนถงึระดบัปฏบิตักิาร เพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถ และศกัยภาพในการท างาน พร้อมทัง้ให้น าความรู้ที่ได้รบัจากการฝึกอบรมมาปรบัปรุงการ
ด าเนินงานในบรษิทัใหด้ยีิง่ขึน้ 

(2) บรษิัทจดัให้มกีารประเมนิความต้องการและจ าเป็นในการพฒันาบุคลากรของบรษิทัในทุกระดบัตัง้แต่ระดบั
ผูบ้รหิาร ไปจนถงึระดบัปฏบิตักิาร และก าหนดขึน้เป็นแผนพฒันาทรพัยากรบุคคลของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนการพฒันาบรษิทั และเป็นการเตรยีมพร้อมบุคลากรของบรษิทัใหพ้รอ้มที่จะรบักบัความรบัผดิชอบที่
เพิม่ขึน้ ความกา้วหน้าในสายอาชพี และความสามารถทีจ่ะเขา้รบัต าแหน่งงานทีว่่างได ้ 

(3) บรษิทัจะจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งความใกลช้ดิสนิทสนม ความคุน้เคย ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้รหิาร 
และบุคลากรในทุกต าแหน่งใหส้ามารถเพิม่คุณภาพการท างานเพื่อสะทอ้นการท างานอย่างมอือาชพีส่งผลให้
ลกูคา้เกดิความพึง่พอใจอย่างสงูสดุ 

7) การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรในองคก์ร บรษิทัสรา้งระบบการพฒันาบุคลากรทีเ่ขม้แขง็ มนีโยบายหมุนเวยีน
เปลีย่นงาน และมอบหมายอ านาจใหม้ากขึน้ ส าหรบัพนกังานทีม่ศีกัยภาพทีโ่ดดเด่น ท าใหบ้คุลากรภายในองคก์รมคีวาม
พรอ้มในการกา้วขึน้ไปด ารงต าแหน่งส าคญัๆไดเ้มื่อบรษิทัมคีวามตอ้งการ บรษิทัเลง็เหน็ความส าคญัของความกา้วหน้าใน
สายอาชพี ถอืเป็นการสรา้งความผกูพนัแกพ่นกังานต่อองคก์ร ซึง่มสีว่นท าใหอ้งคก์รมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 
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หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและประเมินคู่ค้า  

ในการด าเนินการคดัเลอืกและประเมนิคู่คา้ บรษิทั ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคู่คา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในกระบวนการจดัซือ้ จดัจา้งอย่างชดัเจน ประกอบดว้ยคู่คา้ในดา้นธุรกจิจดัซือ้น ้ามนัเพื่อจ าหน่าย ดว้ยพืน้ฐานของคุณภาพ
ของสนิคา้,ความครบถว้นถูกตอ้งของการสง่มอบสนิคา้ รวมถงึการเปรยีบเทยีบราคา เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ในสว่น
ของธุรกจิดา้นการจดัหาวสัดุสิน้เปลอืง และการใหบ้รกิารดา้นจดัเตรยีมอาหาร ท าความสะอาดและซกัรดี ไดม้กีารก าหนด
หลกัเกณฑ์ตามมาตรฐาน GMP, HACCP, สุขลกัษณะของการบริการ และกระบวนการให้บริการที่ตระหนักถึงความ
ปลอดภยัดา้นอาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม, เป็นตน้  

สว่นหลกัการพจิารณาในการจดัซือ้จดัจา้ง บรษิทั จะพจิารณาดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณและจ านวน ดา้นเวลา ดา้น
ราคาทียุ่ตธิรรมเหมาะสม ดา้นสถานทีก่ารจดัสง่ ดา้นความน่าเชื่อถอืของแหล่งขาย และดา้นบรกิารทีน่่าเชื่อถอื เป็นหลกัการ
พจิารณาคดัเลอืกผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง ก่อนทีจ่ะน ามาจดัท าเป็นรายชื่อผูข้ายและผูใ้หบ้รกิาร (Vendor List) เพื่อใหไ้ดคู้่คา้ทีม่ ี
ความเชีย่วชาญและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัมากทีส่ดุ 

หลงัจากการไดร้บัสนิคา้และบรกิารจากคู่คา้ บรษิทั จะท าการประเมนิคู่คา้ในดา้นคุณภาพของสนิคา้และการบรกิาร 
รวมถึงมกีารรายงานผลต่อผู้บรหิารเพื่อรบัทราบผลของการปฎิบตังิานดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพงึพอใจต่อ
ลูกค้า รวมถึงพฒันาความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอคู่คา้ในการยกระดบัประสทิธผิลในการด าเนินการร่วมกนับนหลกัธรรมาภบิาล ที่
บรษิทัจะพงึปฎบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึง่ด าเนินการเป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบการจดัการคุณภาพ ISO และนโยบาย
ของบรษิทั เป็นสาระส าคญั และสอดคลอ้งกบัหมวดที ่3 บทบาทผูม้สีว่นไดเ้สยี (คู่คา้) ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

มาตรฐานการจดัส่งสินค้าและการให้บริการ 

บรษิทั มุ่งเน้นการจดัส่งน ้ามนัใหเ้ป็นไปตามนโยบายควบคุมการจดัส่งสนิค้าทีก่ าหนดไว ้ตัง้แต่มกีารคดัเลอืกใน
การจดัจา้งผูข้นส่งทีไ่ดร้บัมาตรฐานดา้นตวัเรอืและบุคคลากรทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย โดยยดึถอืขอ้บงัคบัตาม
กฎหมาย เช่น พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทยว่าดว้ยเรื่องการควบคุมมลพษิทางทะเล มแีผนปฎบิตักิารรบั - ส่ง 
สนิคา้ (Loading – Discharge Cargo Plan)เพื่อเตรยีมความพรอ้มทุกครัง้ทีด่ าเนินการขนสง่น ้ามนั 

รวมถงึในกระบวนการการจดัส่งน ้ามนั มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีค่วบคุมการจดัสง่น ้ามนั (Inspector) ก ากบัดแูลการ
จดัส่งตัง้แต่ต้นทางจนถึงสถานที่จดัส่งน ้ามนัปลายทางและควบคุมการปฎิบตัิงานของผู้ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ถูกตอ้งในดา้นความปลอดภยัต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม หากเกดิเหตุฉุกเฉินกม็วีธิปีฎบิตัติามมาตรฐานสากล เช่น แผนฉุกเฉิน
ส าหรบัการขจดัมลภาวะจากน ้ามนับนเรอื (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan : SOPEP) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ 
อนุสญัญาว่าดว้ยการป้องกนัมลภาวะจากเรอื (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships : 
MARPOL) และได้ก าหนดเป็นคู่มอืในการปฎิบตัิไว้อย่างชดัเจน เพื่อให้ลูกค้าได้มัน่ใจว่าการจดัส่งเป็นไปอย่างถูกต้อง
ปลอดภยัและมคีุณภาพตรงตามทีล่กูคา้ตอ้งการ ซึง่สอดคลอ้งกบัหมวดที ่3 บทบาทผูม้สีว่นไดเ้สยี (ลกูคา้) ตามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการ 

ทัง้นี้ บรษิทัยงัไดร้บัรางวลัในการบรหิารจดัการธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งเกี่ยวกบัระบบเอกสารและขัน้ตอนในการบรหิารงานรบัสนิคา้ต้นทางจากคู่ค้า ตลอดจนการขนส่งสนิค้าไปส่ง
ใหแ้ก่ลกูคา้ปลายทาง 

ส่วนด้านความปลอดภยัในการให้บรกิารด้านการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และให้บรกิารอื่นๆ บรษิัทได้เลอืกผู้ให้
บรกิารทีม่าตรฐานสากลในการใหบ้รกิารดา้นอาหาร โดยค านึงถงึดา้นความปลอดภยัและสุขลกัษณะอนามยัเป็นส าคญั ซึง่
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ในการเตรยีมอาหาร จะใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพสงูและถูกต้องตามหลกัอนามยัทีผ่่านการรบัรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และมกีารควบคุมตัง้แต่การจดัซือ้วตัถุดบิจนถึงขัน้ตอนของการปรุงอาหาร เพื่อบรกิารลูกคา้ใหเ้กอิความพงึ
พอใจสงูสดุ  

บรษิทัไดร้บัรางวลั SSHE Performance Excellence ปี 2556 และปี 2559 จากบรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) ในการปฏบิตังิานดา้นการใหบ้รกิารดา้นการจดัเตรยีมอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้ริการอื่นๆ ซึง่ไม่
ปรากฏพบอุบตัเิหตุจากการท างาน และสามารถปฏบิตังิานไดต้อบสนองต่อดา้นความปลอดภยั มัน่คง อาชวีอนามยั และ
สิง่แวดลอ้มทีล่กูคา้ (ปตท.สผ.) ไดก้ าหนดไว ้

กำรบริหำรควำมเส่ียง 

บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รไว้อย่างชดัเจน และมกีารทบทวนและประเมนิความ
เสีย่งเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้มกีารจดัตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งองค์กร   เพื่อประเมนิตดิตามและบรหิารความเสีย่ง
จากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้หาแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทนัท่วงที โดย
ก าหนดใหค้ณะท างานบรหิารความเสีย่งรายงานผลการปฏบิตังิานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ าในทุกไตรมาส
(รายละเอียดตามหวัข้อ 11. การควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง) 

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัไดย้ดึมัน่กรอบแนวทางการด าเนินธุรกจิภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาล โดยตระหนักถงึการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั จงึได้ก าหนดนโยบาย
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้รบัทราบเกี่ยวกบั 
นโยบายในการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการมสี่วนรวมพฒันาชุมชน และส่งเสรมิ
การศกึษา และค าถึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในกจิกรรมต่างๆขององค์กร สร้างวฒันธรรมองคก์รใหม้จีติส านึกในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและรกัษาสิง่แวดลอ้ม ใหค้งอยู่ต่อไป เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการ หมวดที ่3 บทบาทผูม้สีว่นไดเ้สยี (สงัคม)  (รายละเอียดตามหวัข้อ 10. ความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม) 
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10.  ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบำยภำพรวมกำรด ำเนินธรุกิจของบริษทั
บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยมไิดมุ้่งเน้นการประกอบธุรกจิเพือ่

การเตบิโตทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัคงตระหนักถงึการด าเนินงานภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อ ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มอยู่เสมอ เพื่อใหอ้งคก์รไดม้กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนืและมปีระสทิธผิล การบรหิารองคก์รตามหลกับรรษทัภบิาลที่
มุ่งเน้นการก ากบัดูแลกจิการอย่างรู้หน้าที่และมคีวามรบัผดิชอบในการจดัการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และ
ค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีของกจิการ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ พนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ หรอืบุคคลภายนอกทีม่สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย   

คณะกรรมการบรษิัทได้มมีติเหน็ชอบและอนุมตัวิสิยัทศัน์ประจ าปี 2559 ว่า “เป็นองค์กรชัน้น าด้านการผลติ จดั
จ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ ธุรกจิจดัหาวตัถุดบิ สนิคา้และบรกิาร  ทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซยีน ตลอดจนจดัหาแหล่ง
พลงังานปิโตรเลยีม โดยบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายคุณภาพของบรษิัท ด้วยความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม” บรษิทัจงึก าหนดพนัธกจิเป็นแนวทางทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในตลาดและก้าว
ขึน้มาเป็นองคก์รชัน้น า โดยเพิม่และขยายกลุ่มลูกคา้ในธุรกจิการจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิทางทะเล ซื้อ -ขาย น ้ามนัใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถงึการจ าหน่ายน ้ามนัไปทัว่ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตห้รอืกลุ่มอาเซยีน และบรษิทั
ยงัประกอบธุรกจิจดัหาวตัถุดบิและใหบ้รกิารกบัลูกค้า เพื่อให้มสี่วนแบ่งการตลาด และสร้างผลก าไรให้เพิม่ขึน้ ด้วยการ
บรหิารงบประมาณทางการเงนิและบญัชอีย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ บรษิทัยงัพฒันาองคก์รไปสูร่ะบบบรหิารงานคุณภาพตาม
หลกัธรรมาภบิาล และสนบัสนุนนโยบายรกัษาสิง่แวดลอ้ม ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและชุมชนร่วมดว้ย  

บริษัทจึงมีนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ระบบบริหารจัดการมี
ประสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และสรา้งความเป็นธรรมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมทัง้เป็นการเพิม่
มูลค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ระยะยาว  ซึง่นโยบายดงักล่าว ตระหนักถงึความส าคญัในการดูแลและค านึงถงึผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม 
ทัง้ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่แขง่ คู่คา้ ลกูคา้ สงัคม และชุมชน เป็นตน้  

ในปี 2559 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหม้คีวามชดัเจนในแนว
ทางการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่ และเปิดช่องทางการร้องเรยีนการทุจรติอย่างเป็นรูปธรรม และก าหนดนโยบายความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั อนัเป็นแนวทางปฏบิตัทิีส่ง่เสรมิการปฏบิตังิานของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าการด าเนินงาน
เป็นไปตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีก่ าหนดไว ้ตลอดจนมกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นต่างๆ อย่างเป็น
รปูธรรม เพื่อเป็นกุญแจทีจ่ะน าพาใหบ้รษิทัไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื 

นโยบายคุณภาพประจ าปี 2559 ในปัจจุบนับริษัทมรีะบบการจดัการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่ง
พรอ้มทีจ่ะด าเนินการยกระดบัเป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 จงึมกีารก าหนดนโยบายคุณภาพ ไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
การปฏบิตังิานบรกิารทีเ่ป็นมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นใหพ้นกังานตอ้งรบัรูเ้ขา้ใจ และยดึถอืการปฏบิตังิานต่างๆใหม้คีุณภาพทีด่ี
ขึน้ทัง้องคก์ร โดยสอดคลอ้งกบัเอกสารและวธิปีฏบิตัต่ิางๆของบรษิทั 2) ดา้นการตอบสนอง และการสรา้งความพงึพอใจต่อ
ลกูคา้หรอืผูม้ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้ง มุ่งเน้นวธิกีารปฏบิตังินบรกิารทีส่ง่ผลด ีและสามารถแกไ้ขปัญหาค ารอ้งเรยีน และสรา้ง
ความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้หรอืผูม้ผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งไดเ้ป็นอย่างดแีละมคีุณภาพ 3) ดา้นบุคลากรหรอืพนักงาน มุ่งเน้น
การใหค้วามส าคญัในการสง่เสรมิศกัยภาพ และการยกระดบัความสามารถของพนักงานในแต่ละต าแหน่ง โดยมกีารก าหนด
วธีปิฏบิตัแิละเทคนิคทีส่ื่อสารใหพ้นักงานไดเ้ขา้ใจถงึรายละเอยีดงานทีป่ฏบิตัทิัง้หมดไดอ้ย่างชดัเจนและสามารถปฏบิตัไิด้
จรงิ 4) ดา้นการสง่เสรมิกจิกรรมปรบัปรุงผลการปฏบิตังิาน (CQI) มุ่งเน้นใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในกจิกรรมปรบัปรุงคุณภาพ 
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เพื่อพฒันาความสามารถในการปฏบิตังิานจนก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ โดยจะเน้นเรื่องแสดงความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทต้องการพฒันาระบบอาชีวอนามยั ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐานและสอดคลอ้งกบักฎหมาย ทัง้ภายในหรอืภายนอกสถานทีท่ างาน และสง่เสรมิการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขึน้มาเป็นรูปธรรมทีจ่ะส่งมอบคนืใหแ้ก่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และชุมชน 5) ดา้นการจดัการความเสีย่ง มุ่งเน้นการบ่งชีส้าเหตุ
ปัจจยัความเสีย่งต่างๆ โดยน ามาวเิคราะห ์ประเมนิผล ตดิตามและรายงานผลความเสีย่งได ้และเน้นการสรา้งจติส านึกและ
ความตระหนักถงึดา้นความเสีย่งเป็นส าคญั เพื่อน าความเสีย่งจากการปฏบิตังิานมาแกไ้ข และน ามาปรบัใชใ้นการพฒันา
องค์กร ดงันัน้ นโยบายคุณภาพจดัว่าเป็นนโยบายส าคญัที่จะท าให้ผู้บรหิารและพนักงานปฏบิตัิงานตามระบบเอกสาร
คุณภาพและค านึงถงึนโยบายคุณภาพอยู่เสมอ 

โดยนโยบายคุณภาพจะมเีจา้หน้าทีฝ่่ายควบคุมคุณภาพดูแลและตดิตามใหผู้บ้รหิารและพนักงานภายในองคก์ร
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งตามระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ อกีทัง้ยงัมคีณะท างานปรบัและพฒันาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบเขา้ปฏบิตังิานและแกไ้ขประเดน็ปัญหาที่พบจากการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะเรื่องความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อภายในหรอืภายนอกองคก์ร ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม รวมถงึผูม้ีสว่นได้
เสยีทุกฝ่าย 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิัทให้
ชดัเจนและก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั แบ่งออกเป็น 6 แนวปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
1) การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี2) การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 3) การเคารพสทิธมินุษยชน/การปฏบิตัดิา้นแรงงาน
อย่างเป็นธรรม 4) การมสี่วนร่วมพฒันาชุมชนและการส่งเสรมิการศกึษา 5) การดูแลอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และ 6) ความ
รบัผดิชอบต่อลกูคา้ คู่แขง่ คู่คา้ เจา้หนี้ ซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และพนัธกจิประจ าปี 2559 

โดยมคีณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคมเพื่อเป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบ และก ากบัดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษิทั ไดท้ าการวเิคราะหแ์ละเชื่อมโยงผูม้สี่วนไดเ้สยีในกระบวนการธุรกจิของ
บรษิทั อาท ิการจดัสง่สนิคา้ การจดัซือ้จดัจา้ง การตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิผลกระทบต่อผู้
มสีว่นไดเ้สยีในแต่ละขัน้ตอน พรอ้มทัง้หามาตการป้องกนัและแกไ้ขเพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อทุกฝ่าย  

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏบิตัิงานภายในองค์กร อกีทัง้บรษิัทได้
ประกาศเจตนารมยแ์นวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ เมื่อเดอืนกนัยายน 2557 โดยจดัใหม้กีาร
ประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติในทุกปี และเปิดเผยนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
พร้อมทัง้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรียนการทุจริตคอร์รปัชัน่ไว้ร่วมด้วย  และในปี 2559 บริษัทมีวสิยัทศัน์ที่
ชดัเจนและตระหนักถงึการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจงึมมีตใินการปรบัปรุงนโยบายการ
ต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ เมื่อวนัที ่10 พฤศจกิายน 2559 เพื่อใหน้โยบายมคีวามชดัเจนในการต่อตา้นการทุจรติโดยระบุ 1)
ค านิยาม 2)หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 3)แนวทางการปฏบิตัเิกีย่วการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ (เรื่องการใหค้วามช่วยเหลอื
ทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน ของขวัญและค่าใช้จ่ายรบัรอง) 4)มาตรการและช่องทางการ
รอ้งเรยีน 5)ขัน้ตอนการสบืสวนและบทลงโทษ 6)การอบรมและการสือ่สาร สง่ผลใหบ้รษิทัมคีวามพรอ้มในการต่อตา้นทุจรติ
คอรร์ปัชัน่อย่างเป็นรูปธรรมในปี 2559 และไดย้ื่นขอใบรบัรองในโครงการการสรา้งแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจรติ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
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นโยบายแนวปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) เป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิในด้าน
จรยิธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูถ้อืหุน้ โดยสรุปรายละเอยีดทีส่ าคญั ดงันี้ 

- มุ่งเน้นการปฏบิตัหิน้าทีด่้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
และไม่ด าเนินการใดๆทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั (สอดคลอ้งกบัการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม) 

- ด าเนินการให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจโดยเคร่งครดั และไม่
กระท าการใดๆ อนัเป็นการสง่เสรมิหรอืสนนัสนุนใหม้กีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายหรอืหลกีเลีย่งต่อกฎหมาย (สอดคลอ้งกบัการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่) 

- ผูบ้รหิารไม่เรยีก รบั หรอืยอมว่าจะรบั รวมทัง้ไม่ให ้หรอืว่าจะใหผ้ลประโยชน์ใดๆทีไ่ม่สุจรติ หรอืมใิช่ในทางธรรม
เนียมการคา้กบัคู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี้ และใหข้อ้มลูเกีย่วกบับรษิทัทีถู่กตอ้ง และตรงกบัขอ้เทจ็จรงิเสมอ (สอดคลอ้งกบัการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่) 

- การใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษยข์องพนกังาน และหลกีเลีย่งกระท าใดๆ
ทีไ่ม่เป็นธรรม และอาจคุกคามและสรา้งความกดดนัต่อสภาพจติใจของพนกังาน (สอดคลอ้งกบัการเคารพสทิธมินุษยชน) 

- การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการจัดให้มีสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม  รวมถึงการให้
ความส าคญัและสง่เสรมิการพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม (สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัต่ิอ
แรงงานอย่างเป็นธรรม) 

- จดัให้มบีรกิารทีม่คีุณภาพและรกัษามาตรฐานคุณภาพของผลติภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี พร้อมทัง้
ปฏบิตัิตามเงื่อนไข ค ามัน่ หรอืขอ้เสนอทีไ่ด้ใหไ้วแ้ก่ลูกค้าหรอืประชาชนโดยเคร่งครดั (สอดคล้องกบัความรบัผดิชอบต่อ
ผูบ้รโิภค) 

- ไม่กระท าการใดๆที่อาจก่อเกิดความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และปลูกฝังจิตส านึกให้
พนกังานทุกระดบัมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างจรงิจงั และสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมเพื่อสรา้งสรรค์
สงัคม รวมถงึการคนืก าไรใหแ้ก่สงัคม (สอดคลอ้งกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม / การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม) 

 10.2  กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 

 กระบวนกำรจดัท ำรำยงำน 
บรษิัทได้ใหค้วามส าคญักบัแนวทางปฏบิตัิการพฒันาอย่างยัง่ยนืทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมี

นโยบายในการก าหนดการปฏบิตัเิพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท า
รายงานความยัง่ยนืให้เป็นรูปธรรมแล้วในปี 2559 โดยจดัท ารายงานความยัง่ยนืของ องค์กรแห่งความรเิริม่ว่าด้วยการ
รายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึง่ก าหนดใหม้เีนื้อหาและรายละเอยีดสอดคลอ้งหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด
ตามแนวกรอบของ GRI  

 
 ควำมรบัผิดชอบขององคก์รเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน  

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาตามแนวทางการบรหิารจดัการเพื่อการการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยยดึหลกัธรร
มาภบิาล  ดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยการด าเนินธุรกจิดว้ยความ
ระมดัระวงั รอบคอบ ยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมในการด าเนินธุกจิ ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ภายใตน้โยบาย
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งภายในองคก์ร การตรวจสอบภายในทุกกระบวนการ เพื่อใหอ้งคก์รมกีาร
ปฏบิตังิานทีป่ระสทิธภิาพ สรา้งความเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกจิใหแ้ก่คู่คา้ ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุนหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
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ฝ่าย รวมถงึการมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ที่จะช่วยพฒันาและน าองค์กรไปสู่ความยัง่ยนืต่อไปใน
อนาคต 

กรอบการบรหิารจดัการความยัง่ยนืของบรษิทั มุ่งเน้นความรบัผดิชอบทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
ค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ นักลงทุน พนักงาน เจา้หนี้ คู่
ค้า ลูกค้า ชุมชน สงัคม หรอืบุคคลภายนอกที่มสี่วนได้เสยี โดยผ่านการวเิคราะห์ประเดน็ความเสีย่งที่ส าคญั ที่จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกจิใหย้ัง่ยนื และน ามาเป็นกลยุทธ์ในการบรหิารจดัการ เพื่อให้บรษิัทได้มสี่วนร่วมในการดูแลผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม   

สรุปประเดน็ส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั ประกอบดว้ย 

หวัข้อกำรรำยงำน 
ประเดน็ส ำคญั 

ต่อกำรพฒันำควำมยัง่ยืน 
กลยุทธก์ำรบริหำร

จดักำร 
ผลกระทบต่อ 
ผูมี้ส่วนได้เสีย 

การพฒันาความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ  รกัษาความเป็นเลศิในการ
ด าเนินงาน  

 การปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์ห้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

 สนบัสนุนเศรษฐกจิชุมชน 
 

 การรกัษามาตรฐาน
คุณภาพสนิคา้และ
ผลติภณัฑ ์และการ
ใหบ้รกิาร 

 นโยบายคุณภาพ 
 นโยบายการพฒันา

บุคลากร 
 นโยบายการต่อตา้นทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ 

ผูถ้อืหุน้ 

นกัลงทุน 

ลกูคา้ คู่คา้ 

เจา้หนี้ / สถาบนัการเงนิ 

สงัคมและชุมชน 

การพฒันาความยัง่ยนืดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

 กระบวนการขนส่งทีเ่ป็นมติรต่อส่ง
แวดลอ้ม 

 สรา้งจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 

 นโยบายดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สิง่แวดลอ้ม 

 นโยบายความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

สงัคมและชุมชน 

 

การพฒันาความยัง่ยนืดา้นสงัคม  การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็น
ธรรม 

 การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
 การเคารพสทิธมินุษยชนและ

ปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้และ

ผูบ้รโิภค 
 การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

และดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 นโยบายก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ี

 จรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิ 

 นโยบายการต่อตา้นทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

 นโยบายความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

 นโยบายการท ารายการ
ระหว่างกนั 

ลกูคา้ คู่คา้ 

เจา้หนี้ / สถาบนัการเงนิ 

สงัคมและชุมชน 

พนกังาน 
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 นโยบายทรพัยากรบุคคล
และการพฒันาบุคลากร 

 

 

1. การพฒันาอย่างยัง่ยืนด้านเศรษฐกิจ 

1.1 รกัษาความเป็นเลศิในการด าเนินงาน 
 บรษิทัไดป้ระกอบธุรกจิดา้นการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิมากว่า 20 ปี มปีระสบการณ์ ชื่อเสยีง และมบีุคลากรทีม่ี

ความเชี่ยวชาญและรู้จกัตลาดการซื้อขายน ้ามนัเชือ้เพลงิเป็นอย่างด ีท าให้บรษิัทมรีายได้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จนท าให้
บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัในตลาดการคา้น ้ามนัเชือ้เพลงิแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่บรษิทัมคีู่คา้เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิชัน้น าของประเทศไทย จงึสามารถสนบัสนุนการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิใหแ้ก่ลกูคา้ไดค้รบถว้น และตรงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

 บรษิทัฯ มคีู่คา้ทีเ่ป็นกลุ่มเรอืขนส่งน ้ามนัทางทะเล และกลุ่มเรอืหรอืรถขนส่งน ้ามนัอกีหลายรายทีม่มีาตรฐานการ
ให้บรกิารระดบัสูง ท าให้เป็นทีเ่ชื่อถอืไดว้่าบรษิทัมศีกัยภาพในการขนส่งใหแ้ก่ลูกคา้ได้ตรงตามก าหนดเวลาและตรงตาม
ความประสงคล์กูคา้ อกีทัง้ผูข้นสง่ทุกรายมกีารท าประกนัภยัสนิคา้และบุคคลทีส่ามไวค้รบถว้น และกระบวนการขนสง่สนิคา้
ทีม่มีาตรฐาน ปลอดภยัไม่กระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนรอบขา้ง 

       บรษิทัไดร้บัมาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 ทีแ่สดงถงึความน่าเชื่อถอืในการปฏบิตังิานตัง้แต่การ
สัง่ซื้อสนิค้า การรบัสนิค้า จนถึงขัน้การจดัส่งสนิค้าไปให้แก่ลูกค้า อกีทัง้ยงัมรีะบบรกัษาความปลอดภยัในการส่งสินค้า
ประเภทน ้ามนัเชือ้เพลงิตัง้แต่ตน้ทางจนถงึปลายทาง เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ และมคีวามถูกตอ้งครบถว้น  
ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้  

      สว่นดา้นการใหบ้รกิารจดัหาอาหาร วตัถุดบิและการใหบ้รกิารอื่นๆ (Supply Management) บรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิาร
ที่มรีะบบความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมที่มมีาตรฐานสากล มคีู่ค้าที่มศีกัยภาพ และมทีรพัยากรบุคคลที่
เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารลูกค้า จนท าใหบ้รษิทัได้รบัรางวลัดา้นความปลอดภยั มัน่คง อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มของ
บรษิทั ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) ทัง้ในปี 2556 และปี 2559 ซึง่เป็นสิง่ทีย่นืยนัในความส าเร็จของ
บรษิทั 
 จากการด าเนินธุรกจิหลกัทัง้หมด ท าใหบ้รษิทัเป็นองคก์รทีม่คีวามน่าเชื่อถอื มคีวามพรอ้มดา้นบุคลากรทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ มรีะบบเอกสารและระบบปฏบิตักิารทีด่ใีนระดบัสากล และมคีู่คา้ทีม่มีาตรฐาน สง่มอบสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ จากสิ่งทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลใหอ้งคก์รมกีารเตบิโตดา้นเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง และท าใหม้ี
จ านวนลกูคา้เพิม่ขึน้ทุกปี  

ทัง้นี้ บรษิัทมนีโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยเน้นการปฏบิตัิงานที่ปราศจากการทุจรติในทุกขัน้ตอน 
ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารจนถงึระดบัพนกังาน สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถจดัเกบ็รายไดค้รบถว้น  

บรษิทัฯ ยงัมพีนัธกจิทีข่ยายการลงทุนในธุรกจิต่างๆ ซึง่จะสรา้งผลก าไรใหบ้รษิทัเพิม่ขึน้ในอนาคตและลดความ
เสีย่งจากการประกอบธุรกจิหลกั  เพื่อเป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัองคก์ร และสง่คนืผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้ีสว่น
ไดเ้สยีทุกฝ่าย  
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1.2 ปรบัเปลีย่นกลยุทธไ์ดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ในช่วงปลายปี 2557 จนถงึปี 2559  บรษิทัฯ ทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมดา้นปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีประสบปัญหา สภาวะ

ราคาน ้ามนัดบิในตลาดปรบัตวัลดลงอย่างมาก ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการประกอบธุรกจิดา้นการจ าหน่ายน ้ามันเชือ้เพลงิไดร้บั
ผลกระทบโดยตรง จากราคาน ้ามนัทีผ่นัผวน ท าใหผู้บ้รหิารตอ้งมกีารปรบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง และลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิหลกัขององคก์ร โดยการขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิอื่น 
ทัง้ที่เป็นธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกจิหลกั เช่น ธุรกจิโรงแยกคอนเดนเสท ที่ผลติและจ าหน่ายเคมภีณัฑ์ ตลอดจนมองหา
โอกาสทางธุรกจิดา้นพลงังานอื่น เช่น โครงการธุรกจิพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์หรอืพลงังานทดแทนอื่น  ทีม่ศีกัยภาพดา้น
การเตบิโตและเพิม่เสถยีรภาพทางรายไดใ้หก้บัองคก์รในระยะยาว 

1.3 สนบัสนุนเศรษฐกจิชุมชน 
 บรษิัทขยายการลงทุนในธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในบรษิัท แพน โอเรยีนท์ เอน็เนอร์ยี่ (สยาม) ลมิเิต็ด 

(“POES”) ซึง่ไดร้บัสมัปทานการส ารวจและผลติปิโตรเลยีมอยู่พืน้ทีอ่ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ซึง่ POES ไดเ้ขา้ไป
ท ากจิกรรมเพื่อสงัคมใหแ้ก่ชุนชนและสงัคมในพื้นทีบ่รเิวณที่ได้รบัสมัปทาน เช่น บรจิาคอุปกรณ์การเรยีน กฬีาในวนัเดก็ 
ประจ าปี 2559 ใหแ้ก่โรงเรยีนและหน่วยงานต่างๆทัง้ในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสุพรรณบุร ีบรจิาคเสือ้พละใหแ้ก่
เดก็เลก็ศูนยพ์ฒันาเดก็บา้นหว้ยดว้น เป็นต้น และบรษิทั นครชยัปราการ เคมภีณัฑ ์จ ากดั (ปัจจุบนัชื่อนิตบิุคคล “บรษิทั ซี
ออยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ากดั”) ประกอบธุรกจิโรงแยกคอนเดนเสท ซึง่จดัตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอเมอืง
ชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีกลุ่มบรษิทัมแีผนงานทีจ่ะเขา้ไปสนบัสนุนส่งเสรมิการพฒันาชุมชนและสงัคมในพืน้ที่จงัหวดัชลบุร ีเช่น 
การมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนทีข่าดแคลนทุนในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ี 

ในปี 2559 บรษิทัและกลุ่มบรษิทันทลนิไดเ้ขา้สนับสนุนสนิคา้ประเภทขา้วสารจากชาวนาบา้นกระเทยีม จงัหวดั
สุรนิทร์ ซึ่งได้รบัผลปัญหาขา้วสารราคาตกต ่า เพื่อให้ชาวนามรีายได้และน า เงนิไปเป็นทุนปลูกขา้วใหม่อกีครัง้ เป็นการ
ส่งเสรมิใหช้าวนามกี าลงัใจปลูกขา้วต่อไปและพยุงเศรษฐกจิของชุมชนสงัคม อกีทัง้เป็นการท าดถีวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  

1.4 พฒันาบุคลากรเพื่อมุ่งสูอ่งคก์รชัน้น า 
บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และศกัยภาพของบุคคลากรในองคก์รทุกระดบั 

โดยได้ก าหนดนโยบายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากร  ได้แก่  การพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน การ
พฒันาภาวะผูน้ า การจดัท าแผนการฝึกอบรม การสอนงาน การสนบัสนุนดา้นการศกึษา  

ส่งเสรมิใหพ้นักงานแสดงความเหน็ หรอืเสนอแนวทางการพฒันาองคก์รร่วมกบับรษิัทได้ ซึ่งเปิดกล่องรบัความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนไวภ้ายในบรษิทั และผลกัดนัใหพ้นกังานน าทกัษะ ความรู ้ความสามารถมาปรบัใชใ้น
การท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
2. การพฒันาอย่างยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

2.1 กระบวนการขนสง่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
บริษัทมีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งทางทะเลที่ได้รับมาตรฐานด้านตัวเรือและบุคลากรที่เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย และยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั และมรีะบบมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนา
มยั และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ผูข้นส่งของบรษิทัจะมีแผนปฎบิตัิการรบัส่งสนิคา้ประเภทน ้ามนัเชื้อเพลงิทางทะเล ส าหรบัเตรยีม
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ความพรอ้มทุกครัง้ทีด่ าเนินการขนสง่น ้ามนั โดยยดึหลกักฎหมายแห่งพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทยว่าดว้ยเรื่อง
การควบคุมมลพษิทางทะเล อกีทัง้ บรษิทัมเีจา้หน้าทีค่วบคุมการจดัสง่น ้ามนั (Inspector) ก ากบัดแูลการจดัสง่ตัง้แต่ตน้ทาง
จนถึงสถานที่จดัส่งน ้ามนัปลายทางและควบคุมการปฎิบตัิงานของผู้ขนส่งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีถู่กต้องในด้านความ
ปลอดภยัต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม หากเกดิเหตุฉุกเฉินกม็วีธิปีฎบิตัติามมาตรฐานสากล เช่น กรณีมนี ้ามนัรัว่ไหลระหว่างการ
รบัส่งน ้ามนัทางทะเล ผูข้นส่งจะมกีารลอ้มทุ่นลอยน ้า (Boom Oil) ป้องกนัน ้ามนัทีร่ ัว่ไหลในระดบัหนึ่ง และมกีารขจดัคราบ
น ้ามนับนทอ้งทะเลใหห้มดสิน้ได ้จนสามารถท าใหเ้กดิความมัน่ใจไดว้่าจะไม่มมีลพษิออกไปสูส่ิง่แวดลอ้มเป็นแน่แท ้ 

2.2 การสรา้งจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทัไดส้ง่เสรมิใหภ้ายในองคก์รมกีารอบรมเกีย่วกบันโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่การ

ปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม่ทีเ่ขา้มาภายในองคก์ร และมกีารปลกูฝังใหผู้บ้รหิารและพนกังานมจีติส านึกทีด่ต่ีอการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดลอ้มทุกระบบนิเวศ ในผูบ้รหิารและพนกังานภายในองคก์รมกีจิกรรมปรบัปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่องจ านวนหลายกิจการที่ส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เช่น กิจกรรมการ
ท าลายน ้ามนัตวัอย่างและขวดบรรจุภณัฑ ์กจิกรรมประหยดัพลงังาน กิจกรรมลดการใชก้ระดาษ เป็นต้น ซึง่จากกจิกรรม
การท าลายน ้ามนัตวัอย่างและขวดบรรจุภณัฑ ์ บรษิทัไดจ้ดัท าขัน้ตอนการก าจดัน ้ามนัอย่างเป็นระบบและคดัเลอืกผูก้ าจดั
น ้ามนัที่มมีาตรฐานระดบัสูง เพื่อป้องกนัน ้ามนักลบัมาสร้างมลภาวะสู่สิง่แวดล้อม ส่วนขวดบรรจุภณัฑ์ทีเ่ป็นพลาสติกจะ
น าไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม และไม่เป็นการเพิ่มปริมาณขยะกลับมาท าลาย
สิง่แวดลอ้ม ซึง่ทุกขัน้ตอนของการปฏบิตังิานหรอืของบรษิทัจะตระหนกัถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย และสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั 
เพื่อใหส้ิง่แวดลอ้มมคีวามยัง่ยนืร่วมกบัองคก์ร 

3. การพตันาอย่างยัง่ยืนด้านสงัคม 

3.1 การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 
      บรษิทัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมและมจีรยิธรรม ด าเนินการใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัโดยเคร่งครดั ไม่กระท าการใดๆอนัเป็นการสง่เสรมิหรอืสนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตัทิี่
ผดิกฎหมายหรอืหลกีเลีย่งกฎหมาย ไม่สนบัสนุนการด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ 
และต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็น
ธรรม เช่น นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์  นโยบายแนวปฏบิตัิในการด าเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

 ในปี 2559 บรษิัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน พนักงาน หรอืผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย
สามารถแสดงความคดิเหน็ เสนอแนะ ตลอดจนการรอ้งเรยีน และการแจง้เบาะแสการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของคณะกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทั ไวห้ลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์ทางไปรษณีย ์ทางอเีมล ์หรอืทางเวบ็ไซต์ เป็นตน้ 
ตามนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัมมีาตรการรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรยีน และมกีระบวนการน าขอ้รอ้งเรยีน
ดงักล่าวเสนอต่อประธานกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ โดยจะ
พจิารณา ไต่สวน ออกมาตรการลงโทษทางวนิัยหรอืทางกฎหมายต่อบุคคลทีทุ่จรติหรอืกระท าความผดิต่อไป และจะแจง้
กลบัผลการพจิารณาหรอืรายงานความคบืหน้าให้แก่ผู้ร้องเรยีนได้รบัทราบจนกระทัง่เสรจ็สิน้กระบวน ซึ่งมาตรการการ
ต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นกลไกหนึ่ง ทีจ่ะสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัองคก์รในการด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได ้
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3.2 การเคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิัทใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัด้านแรงงาน และการส่งเสรมิให้มกีารพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุก

กระบวนการ เพื่อน าไปสู่การขบัเคลื่อนองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด ใหค้วามส าคญัและส่งเสรมิการพฒันาความรู้ 
ความสามารถของพนกังาน การจดัสวสัดกิารและผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่พนกังาน และสรา้งสภาพแวดลอ้ม
การท างานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สนิของพนักงาน ทัง้นี้ บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ ความ
ปลอดภยั ชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหม้รีะบบการท างานทีมุ่่งเน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่ างาน  และ
ระหว่างการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม  

บรษิทัไดใ้หส้วสัดกิารแก่พนักงานและครอบครวั เช่น ทุนการศกึษาแก่บุตรของพนกังานทีม่ผีลการเรยีนด ีซึง่เป็น
การสนับสนุนดา้นการศกึษาใหแ้ก่เยาวชน การใหส้ทิธพินกังานท าประกนัสุขภาพใหแ้ก่สาม/ีภรยิาและบุตรของพนักงานใน
อตัราเบี้ยประกนักลุ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กบัครอบครวัพนักงานและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบั
พนักงานบรษิัทอีกทางหนึ่ง และยงัมีสวสัดกิารตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงานทุกคน นโยบายควบคุมชัว่โมงการ
ท างานและการพกัผ่อน เพื่อป้องกนัความเหนื่อยล้าของพนักงานและป้องกนัอุบตัเิหตุจากการท างาน อกีทัง้มนีโยบายว่า
ดว้ยการข่มขู่ คุกคามในสถานทีท่ างาน เพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานและพนักงานใหม้คีวามเคารพซึง่กนัและกนั 
อนัเป็นหลกัการเคารพสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน  

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน ส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพดว้ยการไม่เลอืกปฏบิตั ิ
สง่เสรมิความเสมอภาค ไม่ละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น  เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนกังาน ครอบคลุมถงึการมอีสิระ
ในการใหค้วามเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง จดัใหม้ชี่องทางสือ่สารเพื่อรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเสร ี

3.3 ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค 
บรษิัทมุ่งเน้นการสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้  ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์อนัดแีละการสร้างมูลค่าเพิม่

ใหก้บัลกูคา้ บรษิทัก าหนดนโยบายควบคุมสนิคา้สญูหาย และการขนสง่ เพื่อควบคุมคุณภาพ ปรมิาณของผลติภณัฑท์ุกครัง้
ในระหว่างการขนสง่ และรกัษามาตรฐานการใหบ้รกิารเป็นส าคญั  เพื่อใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสดุ   

บรษิัทได้เพิม่มาตรฐานควบคุมการจดัส่งสนิค้าทางเรอืและทางรถเพิม่เติม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการ
จดัสง่น ้ามนั (Inspector) ควบคุมก ากบัดแูลการจดัสง่น ้ามนัตัง้แต่คลงัตน้ทางจนถงึสถานทีจ่ดัสง่น ้ามนั เพื่อใหล้กูคา้มัน่ใจได้
ว่าได้รบัน ้ามนัที่ถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ อนัเป็นความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค ตามหลกัการ
ด าเนินงานด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ่งบรษิัทได้รบัรางวลั Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบรหิาร
จดัการธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยบรษิทัด าเนินการการจดัสง่ภายใต้ความ
ปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐานการขนสง่น ้ามนั  

ส าหรบัการใหบ้รกิารดา้น Catering and Service บรษิทัมกีารบรกิารเป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์
ของลกูคา้ ทัง้ในดา้นคุณภาพ ความสะอาด ชวีอนามยั ความปลอดภยั รวมไปถงึความซื่อสตัยใ์นการใหบ้รกิาร ตามนโยบาย
คุณภาพ และนโยบายความปลอดภยั ชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รบัการยอมรบัและความ
เชื่อมัน่จากลกูคา้ และไดร้บัรางวลัในดา้นความปลอดภยั มัน่คง อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มจากลกูคา้ดว้ยเช่นกนั 

บรษิทัตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อลูกคา้เป็นส าคญั จงึไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ปีละ 
2 ครัง้ โดยมกีารประเมนิ 3 ดา้น คอื ระบบการสัง่ซือ้สนิคา้ มาตรฐานการจดัส่งสนิคา้ และมาตรฐานระบบเอกสาร โดยผลที่
ได้รบัจะน ามาด าเนินการพฒันาปรบัปรุงระบบการท างานใหด้ยีิง่ขึน้ ภายใต้ระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 บรษิทัมี
การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด ซึง่ค านึงถงึการพฒันาการใหบ้รกิารเป็นส าคญั ทัง้มกีารบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีน
และน าไปปรบัปรุงพฒันาใหม้ผีลสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัเช่นกนั  
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3.4 การมสีว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม และดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัจะยดึการปฎบิตัติามพนัธกจิเป็นส าคญั ในดา้นการส่งเสรมินโยบายรกัษาสิง่แวดลอ้ม

และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ได้ก าหนดเป็นวสิยัทศัน์และพนัธกจิในปี 2559 บรษิัทตระหนักถงึการให้
ความส าคญัดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และชุมชน ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิาร พนกังานหรอืบุคลากรทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพื่อด าเนินกจิกรรมและสรา้งการมสีว่นร่วมในดา้นดงักล่าว เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพ
และนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึปลูกฝังการส่งเสรมิใหม้คีวามใส่ใจต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและ
ชุมชนอยู่เสมอ   

เน่ืองดว้ยบรษิทัท าธุรกจิจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ และธุรกจิใหบ้รกิารในการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้รกิาร
อื่นๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ บรษิทัรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อ
ดแูลรกัษาทรพัยากรทางทะเล และสิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป โดยด าเนินการตามนโยบายแนวปฏบิตัใินการด าเนิน
ธุรกจิ ซึง่ผูบ้รหิารจะไม่กระท าการใดๆทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พรอ้มสนบัสนุนใหม้ี
การจดักจิกรรมเพื่อสรา้งสรรคส์งัคม และปลกูจติส านึกใหพ้นกังานทุกระดบัมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  

บรษิทัมนีโยบายแนวทางปฏบิตัขิองผูบ้รหิารต่อสงัคมโดยส่วนรวมทีก่ าหนดใหผู้บ้รหิารปฏบิตัติามกฎหมาย และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ และธุรกจิใหบ้รกิารทางบกทางทะเล และไม่กระท า
การใดๆอนัเป็นการส่งเสรมิหรอืสนบัสนุนใหม้กีารปฏบิตัิผดิต่อกฎหมายหรอืหลกีเลีย่งกฎหมาย อนัเป็นความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัทีบ่รษิทัตอ้งยดึถอืปฏบิตัแิละด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนความรับผิดชอบใน
กระบวนการ (CSR-in-process) และกจิกรรมเพื่อสงัคม (CSR-after-process) ซึง่บรษิทัมกีารจดัตัง้คณะท างานกจิกรรม
เพื่อสงัคม เพื่อด าเนินงานดา้นกจิกรรมทีค่นืประโยชน์กลบัสู่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และชุมชน โดยคณะท างานไดม้กีารประชุม
และเขา้ร่วมกจิกรรมทีส่่งเสรมิดา้นการศกึษาใหแ้ก่เยาวชน และดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลเป็นหลกั เช่น 
การมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็และเยาวชนทีข่าดแคลนทุนการศกึษา การสมทบทุนในการเขา้บูรณะโรงเรยีนในถิน่ทุรกนั
ดาน การเกบ็ขยะรมิชายหาดบรเิวณชุมชนรมิทะเล การปล่อยพนัธส์ตัวน์ ้าคนืสู่ทะเล เป็นต้น กจิกรรมทัง้หมดสอดคลอ้งกบั
นโยบายดา้นการสนับสนุนเรื่องการศกึษาและการรกัษาธรรมชาต ิอกีทัง้บรษิทัเลง็เหน็การปลูกจติส านึกเรื่องการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลทีต่้องท าร่วมกบัการพฒันาชุมชนรมิทะเล พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหเ้ดก็เยาวชนในชุมชนรมิทะเล
หรอืสง่เสรมิสถาบนัการศกึษารูจ้กัดแูลรกัษาทรพัยากรทางทะเลและระบบนิเวศธรรมชาตอิื่นๆใหอ้ยู่คู่กบัสงัคมต่อไป 

 10.3   กำรด ำเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อ CSR 
– ไม่ม ี– 

 10.4   กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-After-Process) 
 
บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัหนึ่งในเครอืกลุ่มนทลนิ จงึไดด้ าเนินกจิกรรมร่วมกบับรษิทัในกลุ่มบรษิทันทลนิ
เพื่อจดักจิกรรมทางสงัคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คนืกลบัสู่สงัคม สร้างพื้นฐานการศกึษาใหแ้ก่บุคลากรของชาตใินอนาคต 
และดแูลรกัษาอนุรกัษ์ทรพัยากรทางทะเล รวมถงึทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆไวใ้หค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป ซึง่บรษิทัมบีทบาทต่อ
สงัคมทีช่ดัเจน ในการช่วยเหลอืดา้นทุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนของโรงเรยีนต่างๆ รวมถงึมอบทุนเรยีนดใีหแ้ก่บุตรของ
พนักงานบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบตัิของผู้บริหารต่อสงัคมโดยส่วนรวม อีกทัง้เป็นการคืนก าไรสู่สงัคมและสร้างฐาน
อนาคตของชาตต่ิอไป 
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กิจกรรมและโครงการเพื่อสงัคมของบริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) ในปี 2559 

- กิจกรรม “บริจาคสนับสนุนของขวญัวนัเด็ก” โดยบริษัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุ่มบริษัทนทลนิ 
บรจิาคเงนิ อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การกฬีาใหแ้ก่โรงเรยีนผ่องพลอยอนุสรณ์ เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็ ในวนัที ่8 
มกราคม 2559 

- โครงการ “ร่วมบรจิาคโลหติ ช่วยต่อชวีติ ดว้ยโลหติ ผูใ้จบุญ” ประจ าปี 2559 โดยบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) 
ร่วมกบักลุ่มบรษิทันทลนิ ซึ่งจดัขึน้ปีละ 4 ครัง้ ในวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 19 พฤษภาคม 18 สงิหาคม และ 17 พฤศจกิายน 
2559 ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัไดใ้หค้วามร่วมมอืเขา้ร่วมโครงการเป็นอย่างด ี

- โครงการ “การแข่งขนักอล์ฟการกุศล” ร่วมกบัชมรมกอล์ฟปลาสลิด (เค็ม) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหารายได้
สนบัสนุนเป็นทุนการศกึษาและกจิกรรมสาธารณกุศล ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2559 ซึง่บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) และ
ชมรมกอลฟ์ปลาสลดิ (เคม็) ร่วมกนัมอบทรพัยท์ีบ่รจิาคใหแ้ก่นกัเรยีนหรอืโรงเรยีนทีข่าดแคลนทุนทรพัยใ์นการศกึษา 

- โครงการ “เกบ็ขยะชายหาด และปลกูตน้ไม”้ ท าความดถีวายเป็นพระราชกุศลใหแ้ด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมพิลอดุลยเดช ร่วมกบักลุ่มบรษิทันทลนิ และบรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) ในวนัที ่16 ธนัวาคม 2559 ซึง่บรษิทั 
ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมท ากจิกรรมเกบ็ขยะพืน้ทีร่มิชายหาดบรเิวณท่าเรอืไออารพ์ซี ีจงัหวดัระยอง เพื่อลดขยะ
และสิง่ปฏกิลูในระบบนิเวศและร่วมกนัเสวนาการแกไ้ขปัญหาขยะชายฝัง่และการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิวดลอ้มทางทะเล  
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11.  กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง

11.1   สรปุควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบ
ทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีของบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้
มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและบรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยพจิารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และความเหน็ของผูส้อบบญัช ีในกระบวนการปฏบิตังิานและควบคุมระบบงานทีส่ าคญั
ของบรษิทัฯ ซึง่ไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2560 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2560 คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบ
การควบคุมภายในทีผ่่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คอื 1) การควบคุมภายในองคก์ร 2) การประเมนิความเสีย่ง 3) การควบคุมการ
ปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 4) ระบบสารสนเทศและสือ่สารขอ้มลู และ 5) ระบบการตดิตาม คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็
ว่า บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิลเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิใน
ปัจจุบนั และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของ
บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ส าหรบัปี 2559  แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

11.2   ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระอย่าง
เพยีงพอในการแสดงความคดิเหน็ เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร และไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
และบทบาทหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทอย่างครบถ้วน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็
โดยรวมว่า บรษิทัฯมรีะบบการก ากบัดูแลกจิการและระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ ส่วน
การจดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงนิของบรษิัทและบริษัทย่อย แสดงข้อเทจ็จริงในส่วนที่เป็นสาระส าคญัอย่างครบถ้วน 
ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (Thai Financial Reporting Standard –TFRS ) และมกีารเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง  มีการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเพยีงพอ  มีการปฏบิตัิตาม
กฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้ผูกพนัต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั มกีารเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนั
อย่างถูกตอ้ง  รวมทัง้บรษิทัฯ มกีารพฒันาปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพทีด่ขี ึน้และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม
ทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2559 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั  โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏบิตังิานหลกัทีส่ าคญัของบรษิทัฯ การ
สอบทานการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 
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1. การควบคุมภายในองคก์ร 
คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัมกีารก าหนดแนวทาง และมกีารปฎบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความความซื่อตรงและ

จริยธรรม (Code of conduct) รวมถึงสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และให้ความส าคัญในด้านจริยธรรมเป็นหลัก ซึ่งมี
กระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฎบิตัอิยู่อย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร โดยท า
หน้าทีก่ ากบัดแูลและพฒันาการด าเนินการดา้นการควบคุมภายในทีช่ดัเจน 

2. การประเมนิความเสีย่ง 
บริษัทฯ ได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ และฝ่ายงานต่างๆ โดยมกีารพจิารณาในส่วนของโอกาสและผลกระทบของความ
เสีย่งในดา้นต่าง ๆ อาท ิดา้นกลยุทธ,์ การด าเนินงาน, การปฎบิตัติามกฎเกกณฑ ์รวมถงึดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้นี้ 
บรษิทัไดม้กีารก าหนดมาตรการและแผนการปฎบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่งอย่างชดัเจน 

 

3. การควบคุมการปฎบิตังิาน 
บรษิทัฯไดม้กีารก าหนดกจิกรรมในการควบคุมการปฎบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งทีจ่ะไม่

บรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้เช่น การก าหนดนโยบายและระเบยีบปฎบิตัเิกีย่วกบัธุรกรรมดา้น
การเงนิ การจดัซือ้ และการบรหิารงานโดยรวม ตลอดจนก าหนดอ านาจ หน้าทีแ่ละล าดบัชัน้ในการอนุมตัขิองผูบ้รหิารไว้
อย่างชดัเจน รวมถงึไดม้กีารปฎบิตังิานใหม้คีวามสอดคลอ้งเป็นไปตามระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 ซึง่ไดร้ะบุกรอบ
การปฎบิตังิานทีแ่สดงความมุ่งมัน่และยดึถอืปฎบิตัขิองพนกังานเพื่อบรรลุเป้าหมาย คอื นโยบายคุณภาพของบรษิทั 

 

4. ระบบสารสนเทศและสือ่สารขอ้มลู 

บรษิัทฯ เลง็เหน็ถึงความส าคญัของขอ้มูลและระบบการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใช้สนับสนุนในการควบคุม
ภายในให้สามารถด าเนินการไปได้ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วยขอ้มูลภายในและภายนอกที่มคีุณภาพและ
เกี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตัิงาน รวมถึงด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมขีอ้มูลอย่างเพยีงพอประกอบการตัดสนิใจในเรื่อง
พจิารณาต่าง ๆ  ทัง้นี้ บรษิัทฯได้จดัช่องทางในการสื่อสารข้อมูลไปยงัผู้เกี่ยวขอ้งและผู้มีส่วนได้เ สยีอย่างเหมาะสม ใน
สาระส าคัญที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท และการจัดช่องทางอื่น ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่ส าคัญ เช่น การ
ประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้า อีกทัง้การสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีภายในและภายนอก
สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติแก่บรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั  

 

5. ระบบการตดิตาม 
บรษิทัฯ มกีารตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในยงัด าเนิน

ไปอย่างครบถ้วนและเหมาะสม จากการปฎบิตังิานใหม้คีวามสอดคลอ้งเป็นไปตามระบบการจดัการคุณภาพนัน้ ไดม้กี าร
แต่งตัง้คณะท างานในการตรวจตดิตามภายใน เพื่อทวนสอบความถูกตอ้งในกระบวนการปฎบิตังิาน และรายงานผลการทวน
สอบไปยงัผูบ้รหิารรบัทราบ รวมถงึมกีารแกไ้ขและตดิตามประเดน็ต่าง ๆ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการด าเนินงานอย่างมมีาตรฐาน  

ทัง้นี้ บรษิัทฯได้มกีารแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอสิระขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
สอบทานและประเมินประสทิธิผลของการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
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ด้านก ากบัดูแลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา คดัเลือก แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบรษิทั โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรูค้วามสามารถใน
วิชาชพี รวมทัง้พจิารณาให้ความเหน็ชอบในแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้วธิกีารประเมนิความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาส ตลอดจนก ากบัดแูลและตดิตามการ
ปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส     
 บริษัทฯได้มีการก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปัชัน่เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบตัิงานให้กับ
กรรมการ ผูบ้รหิารตลอดจนพนักงานของบรษิทั เพื่อใหด้ าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้
และได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรบัข้อร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะจากบุคคลภายนอกและพนักงาน รวมทัง้บริษัทฯได้
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ ปัจจุบนับริษัทฯอยู่ระหว่าง
ด าเนินการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติและน านโยบายการต่อตา้นการทุจรติและแผนก ากบัการปฏบิตังิานไป
ปฏบิตั ิ

11.3   ข้อมูลหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน  

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2558 ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั เวล แพลน
นิ่ง โซลูชัน่ จ ากดั เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีต่รวจสอบภายในประจ าปี 2558 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรูค้วามสามารถในวชิาชพี รวมทัง้พจิารณา
แผนการตรวจสอบภายใน ของบรษิทั เวล แพลนนิ่ง โซลูชัน่ จ ากดัแลว้เหน็ว่า มคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตังิาน
ดา้นตรวจสอบภายใน  (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 โดยมีคณะท างานบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย ผู้บริหารของทุกฝ่ายงาน โดยมี
ประธานกรรมการบรหิารเป็นหวัหน้าคณะท างาน ซึง่คณะท างานไดท้บทวนปัจจยัความเสีย่งต่างๆทุกไตรมาส เพื่อก าหนด
กรอบแนวทางและมาตรการบรหิารความเสีย่ง พจิารณาความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตและเตรยีมพรอ้มเขา้แกไ้ขความ
เสี่ยงนัน้ได้ทันท่วงที ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  ทัง้นี้  ในปี 2558 บริษัทให้
ความส าคญัในการบรหิารความเสีย่ง โดยประเมนิความเสีย่งดา้นต่างๆ พรอ้มก าหนดแนวทางป้องกนัและแกไ้ขความเสีย่ง
จากปัจจยัภายในและภายนอก (รำยละเอียดปรำกฏตำมหวัข้อ “ปัจจยัควำมเส่ียง”)  
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12. รายการระหว่างกนั 

ในปี 2559 บริษทัมีรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซ่ึงสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

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

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั โดยถือ
หุ้นร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแลว้  

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริษัท ข ำ ย น ้ ำ มัน เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ

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

3.90 - กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 
 

- รำยกำรดัง กล่ ำ ว เ ป้นรำยก ำ รที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจำกเป็นรำยกำร
ค้ำปกติ และมีกำรก ำหนดรำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั 
(ต่อ) 

คำ่เช่ำและคำ่บรกิำร 
- บริษทัเช่ำพื้นที่ของอำคำรนทลิน ชัน้ 6 
อำคำรบี เน้ือที่รวม 406.83 ตร.ม. เพื่อใช้
เป็นส ำนักงำนของบรษิทั มอีำยุสญัญำเช่ำ 
3 ปี เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ิย. 57 ถงึ 31 พ.ค. 
60โดยจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเดือนละ 
142,390.50 บำท หำกครบก ำหนดอำยุ
สญัญำแลว้ บรษิทัประสงคจ์ะเช่ำต่อตอ้งต่อ
อำยสุญัญำอกี 3 ปี ในปี 58 บรษิทัเช่ำพืน้ที่
เพิม่อีก 72.22 ตร.ม ซึ่งสญัญำเริม่ 1 ต.ค 
58 ถึง 31 พ.ค. 60  โดยจ่ำยค่ำเช่ำและ
คำ่บรกิำรเพิม่เดอืนละ 25,277 บำท 

2.21 - บรษิทัจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรให้กบั
นทลิน ในอัตรำเช่ำที่ตกลงกันใน
สัญญำ ซึ่งอัตรำดังกล่ำวเป็นอัตรำ
เดยีวกบัที่นทลินคิดกบับริษทัในกลุ่ม
นทลนิ และบุคคลภำยนอกที่เช่ำพื้นที่ 
และสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำค่ำ
เช่ำพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงได ้

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
โดยมีอตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขตำมที่
ตกลงกนั ในอตัรำทีเ่หมำะสม  
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั  
(ต่อ) 

 คำ่ทีป่รกึษำทำงกฏหมำย 
- บริษัทจ่ำยค่ำบริกำรที่ปรึกษำทำง
กฎหมำย ในกำรรบัรองเอกสำรและสอบ
ทำนสัญญำ ให้แก่นทลิน โดยมีอัตรำ
ค่ำบริกำรชัว่โมงละ 3,500 บำท โดยมี
กำรเปรียบเทียบอัตรำค่ำบริกำรกับ
บรษิทักฎหมำยอื่น ซึ่งคดิค่ำบรกิำรต่อ
ชัว่โมงในอัตรำที่สูงกว่ำบริษัท นทลิน 
ดงันัน้จึงเลือกใช้บริกำรบริษัท นทลิน 
จ ำกดั 

 
 

0.04 - รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
โดยมีอัตรำค่ำบริกำรและเงื่ อนไข
ตำมทีต่กลงกนั ในอตัรำทีเ่หมำะสม 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั  
(ต่อ) 

 คำ่บรหิำรงำนสำรสนเทศ 
- บริษัทจ่ำยค่ำบริหำรงำนสำรสนเทศ 

ใหแ้ก่นทลนิ โดยมอีตัรำคำ่จำ้งเดอืนละ 
21,421.35 บำท โดยมอีำยุสญัญำจ้ำง 
1 ปี  สญัญำเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 พ.ย. 54 
ถึงวนัที่ 31 ต.ค. 55 เมื่อครบก ำหนด
อำยุส ัญญำแล้ว ไม่มีกำรบอกเลิก
สญัญำโดยคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย ถอืเป็น
กำรต่ออำยุสญัญำจำ้งเป็นระยะเวลำ 2 
ปี ทนัที ในปี 57 มีกำรต่ออำยุสญัญำ
ตำมเงื่อนไข โดยมอีตัรำคำ่จำ้งในอตัรำ
เดมิ มปีรบัรำคำเพิม่เดอืนละ 27,300 
และเรียกเก็บค่ำ License เดือนละ 
11,550 บำท สญัญำเริม่ 1 ก.ค.57 ถงึ 
31 ธ.ค.57 ซึ่งปัจจุบันมีกำรต่ออำยุ
สญัญำตำมเงื่อนไข สญัญำเริม่ 1 เม.ย 
59 ถึง 31 ม.ีค.61 โดยจ่ำยค่ำบริกำร
เดอืนละ 176,220 บำท 
 

  

1.74 - บริษทัว่ำจ้ำงให้บริษทั นทลินบริหำร
งำนสำรสนเทศให ้เน่ืองจำกบริษทัได้
ใช้ระบบ Ship Manager เป็นระบบ
ปฏบิตังิำนหลกั โดยระบบดงักล่ำวถูก
พัฒนำขึ้นโดยกลุ่มนทลิน เพื่อ ใช้
ส ำหรบับริษัทที่ท ำธุรกิจกี่ยวกับกำร
ขนสง่ทำงเรอื    

- รำคำดังกล่ ำวมีควำมจ ำ เ ป็นและ
สมเหตุสมผล  
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั  
(ต่อ) 

 คำ่บรหิำรงำนบุคคล 
- บรษิทัจ่ำยค่ำบรหิำรงำนบุคคล ให้แก่

นทลิน โดยมีอัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 
22,699.47 บำท สญัญำเริม่ตัง้แต่วนัที่ 
1 ต.ค. 54 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 55 เมื่อ
ครบก ำหนดอำยุสญัญำแล้ว ไม่มีกำร
บอกเลิกสัญญำโดยคู่ส ัญญำทัง้สอง
ฝ่ำย ถอืเป็นกำรต่ออำยุสญัญำจำ้งเป็น
ระยะเวลำ 2 ปี ทนัท ีในปี 2558 มกีำร
ต่ออำยุสญัญำตำมเงื่อนไข โดยมีกำร
ปรบัรำคำเป็นเดือนละ 27,720 บำท 
สญัญำเริ่ม 1 ม.ค.58 ถึง 31 ธ.ค.58 
และ ปัจจุบนัมกีำรต่ออำยุสญัญำตำม
เงื่อนไข  อัตรำค่ำบริกำรเดือนละ 
3,000บำทต่อคนต่อเดอืน)  สญัญำเริม่ 
1 พ.ค 59 ถงึ 30 เม.ย.60 

1.00 - ก่อนหน้ำน้ี บริษัทท ำสัญญำว่ำจ้ำง
บริหำรงำนบุคคลกับบริษัท นทลิน 
แมเนจเม้นท์ จ ำกดั ต่อมำมีกำรปรบั
โครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนภำยในกลุ่ม
นทลิน บริษัทจึงท ำสัญญำว่ำจ้ำง
บรหิำรงำนบุคคลกบันทลนิ แทน ทัง้น้ี 
บ ริษัท ว่ ำ จ้ ำ ง บ ริห ำ ร ง ำนบุ ค ค ล 
เน่ืองจำกบริษัทพิจำรณำต้นทุนกำร
ว่ำจ้ำงพนักงำนเพื่อดูแลงำนบุคคล
แลว้เหน็วำ่ นทลนิมคีวำมเชีย่วชำญใน
งำนบรหิำรบุคคลมำกกว่ำและมอีตัรำ
ค่ำจ้ำงที่ต ่ ำกว่ำหำกบริษัทว่ำจ้ำง
บุคลำกรเพื่อมำดแูลงำนดำ้นน้ีเอง 

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
โดยมอีตัรำค่ำจ้ำงและเงื่อนไขกำรท ำ
รำยกำรทีเ่หมำะสม 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั  
(ต่อ) 

 คำ่ภำษโีรงเรอืน 
บรษิทัเช่ำพื้นที่ของอำคำรนทลิน ชัน้ 6 
อำคำรบี เน้ือที่รวม 479.05 ตร.ม. เพื่อ
ใช้เป็นส ำนักงำนของบรษิทั ตำมเงื่อนไข
ของสัญญำ ผู้ เช่ ำมีหน้ำที่ช ำระภำษี
โรงเรอืนจำกกำรประเมนิจำกส ำนักงำน
เขตในแต่ละปี 210/ตร.ม *12.50% 

 

0.13 - บรษิทัจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรให้กบั
นทลิน ในอัตรำเช่ำที่ตกลงกันใน
สัญญำ ซึ่งอัตรำดังกล่ำวเป็นอัตรำ
เดยีวกบัที่นทลินคิดกบับริษทัในกลุ่ม
นทลนิ และบุคคลภำยนอกที่เช่ำพื้นที่ 
และสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำค่ำ
เช่ำพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงได ้

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
โดยมีอตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขตำมที่
ตกลงกนั ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 
-  บรษิทัจ่ำยค่ำเงนิประกนักำรเช่ำอำคำร 
ตำมสัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร โดยเงิน
ประกนัดงักล่ำว บริษทัจะได้รบัเงินคืน
โดยไม่มดีอกเบี้ยภำยใน 60 วนันับจำก
วนัที่ครบก ำหนดในสญัญำเช่ำ โดยผูเ้ช่ำ
ต้องไม่มีภำระ และ/หรือหน้ีสินใดค้ำง
ช ำระ รวมถงึคำ่เช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 1 เดอืน
และคำ่บรกิำรอื่นๆ 

0.10 - รำยกำรดงักล่ำวเป็นเงินประกันกำร
เช่ำอำคำรที่เกดิขึน้ตำมสญัญำเช่ำ ใน
กรณีที่บริษัทไม่มีภำระ และ/หรือ 
หน้ีสนิใดคำ้งช ำระ บรษิทัจะไดร้บัเงิน
ประกันกำรเช่ ำคืน  เมื่ อหมดอำยุ
สญัญำเช่ำแลว้  

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั  
(ต่อ) 

 คำ่บรหิำรคำ้งจำ่ย 
-  ค่ำบริหำรค้ำงจ่ำย ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ
บรหิำรงำนสำรสนเทศ และคำ่บรหิำรงำน
บุคคล ทีบ่รษิทัตอ้งจำ่ยใหก้บันทลนิ 

0.34 - ค่ำบริหำรค้ำงจ่ำยเกิดขึ้นเน่ืองจำก
ก ำหนดเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ
ไม่ตรงกบัวนัสิ้นงวดบญัชี โดยบรษิทั
ต้องช ำระเงนิภำยในวนัที่ 10 ของทุก
เดอืน ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุใน
สญัญำทีต่กลงกนั  

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
และมีเงื่อนไขตำมที่ตกลงกันตำม
สญัญำ 

2. บรษิทั คณุนท ีจ ำกดั  
  (“คณุนท”ี) 
ประกอบธรุกจิขนสง่น ้ำมนัทำงเรอื 

 

มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คอื นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของ
ทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และถือ
หุน้ในคณุนท ีรอ้ยละ 43.78 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแลว้ 

- บริษทัถือหุ้นในคุณนที ร้อยละ 3.33 
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

- มกีรรมกำรรว่มกนั 1 ท่ำน ไดแ้ก่  
1) นำยสรุพล มเีสถยีร  
 

เงนิลงทุนระยะยำว 
- บรษิทัเข้ำลงทุนในหุ้นของคุณนทีรวม

ทัง้สิ้น 133,335 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 3.33 ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระ
แลว้ของคณุนท ี  

17.53 - รำยกำรดงักล่ำวเกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2547 
และ 2548 โดยบรษิทัเข้ำลงทุนในหุ้น
ขอ งบริษัท  คุณนที  จ ำ กัดทั ้ง สิ้น 
133,335 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.33  
อยำ่งไรกต็ำม หำกในอนำคตบรษิทัจะ
เข้ำลงทุนในหลกัทรพัย์ จะต้องได้รบั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำร ก่อนกำรเขำ้
ท ำรำยกำร และจะต้องปฎิบัติตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำน กลต. และ
ตล ำดหลักท รัพย์ เ อ็ ม  เ อ  ไ อ  ที่
เกีย่วขอ้งดว้ย     
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั คณุนท ีจ ำกดั 
(ต่อ) 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บริษัทขำยน ้ ำมัน เชื้อ เพลิงและ

น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่บริษทั คุณนที 
จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวธิี
ต้ น ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร  ( Cost Plus 
Pricing Method) 

- บริษัทขำยน ้ ำมัน เชื้อ เพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่บริษทั คุณนที 
จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวธิี
ต้ น ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร  ( Cost Plus 
Pricing Method) โดย บริษัท Sea 
Oil Offshore Ltd. 

5.99 

 

 

 
7.19 

- กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

3. บรษิทั เอน็.ท.ีแอล.มำรนี จ ำกดั 
ประกอบธรุกจิขนสง่น ้ำมนัทำงเรอื 

- ถือหุ้นโดยบรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั 
(“พรมิำ”) รอ้ยละ 99.99 ของทุนทีอ่อก
และเรียกช ำระแล้ว  ซึ่งพริมำมีผู้ถือ
หุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นทลนิ ถอืหุน้ในพ
รมิำ รอ้ยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ
เรียกช ำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท 
รอ้ยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรยีก
ช ำระแลว้  

- มกีรรมกำรรว่มกนั ไดแ้ก่  
  1) นำยสรุพล มเีสถยีร  

-  

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บริษัทขำยน ้ ำมัน เชื้อ เพลิงและ

น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่บริษทั เอ็น.ที.
แอล. มำรนี จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำ
ขำยตำมวธิตี้นทุนบวกก ำไร (Cost 
Plus Pricing Method)  

 
- บริษัทขำยน ้ ำมัน เชื้อ เพลิงและ

น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่บริษทั เอ็น.ที.
แอล. มำรนี จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำ
ขำยตำมวธิตี้นทุนบวกก ำไร (Cost 
Plus Pricing Method) โดยบริษัท 
Sea oil Offshore Ltd. 

 
- บริษัทขำยน ้ ำมัน เชื้อ เพลิงและ

น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่บริษทั เอ็น.ที.
แอล. มำรนี จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำ
ขำยตำมวธิตี้นทุนบวกก ำไร (Cost 
Plus Pricing Method) โดยบริษัท 
Sea Oil Petroleum PTE Ltd. 

 

139.68 

 

 

 

 

3.99 

 

 

 

0.92 

- กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 

 
 
 
- กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 

 
- กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั เอน็.ท.ีแอล.มำรนี จ ำกดั 
(ต่อ) 

 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
-     เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมนัเชื้อเพลิง

และน ้ำมนัหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำร
ช ำระเงนิ (Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

 
 
 

24.31 
 
           

 
       

- รำยกำรดัง กล่ ำ ว เ ป็ น รำย ก ำ รที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจำกเป็นรำยกำรคำ้
ปกติ และมีกำรคิดรำคำและเงื่อนไข
กำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำ
ทัว่ไป  
 

4.บรษิทั ถำวรมำรนี  จ ำกดั 
ประกอบธรุกจิขนสง่น ้ำมนัทำงเรอื 

 

- มผีู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คอื นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 45.05 ของ
ทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และถือ
หุ้นในบริษทั ถำวรมำรีน จ ำกดั ร้อย
ละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแลว้ 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
-   บริษัทขำยสินค้ำน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมนัหล่อลื่นให้แก่บริษัท ถำวรมำรีน 
จ ำกัด โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธี
ต้นทุนบวกก ำ ไร  (Cost Plus Pricing 
Method)  

3.45 - กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

5. บรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั  
   (“พรมิำ”) 
(เดมิชื่อ บรษิทั นทลนิออฟชอร ์จ ำกดั)  
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ บ ริ ห ำ ร ผ ลิ ต ภัณฑ์
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นส ำหรับ
กิจกำรขุดเจำะและส ำรวจผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมและกจิกำรอื่น 

- มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื นทลนิ ซึง่ถอืหุน้
ในบรษิทั รอ้ยละ 45.05 ของทุนทีอ่อก
และเรยีกช ำระแล้วและถอืหุน้ในบรษิทั 
พริมำ มำรีน จ ำกัด (เดิมชื่อ นทลิ
นออฟชอร ์จ ำกดั)  รอ้ยละ 99.99 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

- มกีรรมกำรรว่มกนั ไดแ้ก่ 
1) นำยสรุพล มเีสถยีร 
2) นำยพรอ้มพงษ ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริ ษั ท ข ำ ย น ้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่ บริษทั พริมำ จ ำกัด 
โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวก
ก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 

 -   บริษัท ข ำยน ้ ำ มัน เ ชื้ อ เพลิ ง แ ล ะ
น ้ ำมนัหล่อลื่นให้แก่ บริษัท พริมำ มำรีน 
จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตี้นทุน
บวกก ำ ไ ร  (Cost Plus Pricing Method) 
โดย Sea Oil Petroleum PTE Ltd. 

-   บ ริษัท ข ำ ยน ้ ำ มัน เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น ้ ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท พริมำ มำรีน 
จ ำกดั  โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตี้นทุน
บวกก ำ ไ ร  (Cost Plus Pricing Method) 
โดย Sea Oil Offshore Ltd. 
 

8.14 

 

 

 
2.11 

 

 
 
2.13 

 

- กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 

- รำยกำรดัง กล่ ำ ว เ ป็นร ำย กำ รที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจำกเป็นรำยกำร
ค้ ำปกติ  แล ะมีก ำ รคิด ร ำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

- รำยกำรดัง กล่ ำ ว เ ป็นร ำย กำ รที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจำกเป็นรำยกำร
ค้ ำปกติ  แล ะมีก ำ รคิด ร ำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั 
(ต่อ) 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
- บริษัทรับจ้ำงจัดหำอำหำร ท ำควำม
สะอำด และซกัรดี  ใหแ้ก่พนกังำนประจ ำ
แท่นขุดเจำะน ้ ำมัน บนเรือพักอำศัย 
(Catering and Service)  โดยคิดอัตรำ
ค่ำบรกิำรต่อคนต่อวนั ตำมอตัรำที่ตกลง
กนั 

 

30.87 - กำรให้บริกำรในธุรกิจ Catering and 
Service เป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไข
กำรคำ้ทีต่กลงกนั 
- รำยกำรดัง กล่ ำ ว เ ป็ น รำย ก ำ รที่
สมเหตุสมผล โดยคดิอตัรำค่ำบริกำร
ต่อคนต่อวนั ตำมอตัรำที่ตกลงกันใน
สัญญำ ซึ่ ง เมื่ อหักต้นทุนจำกกำร
ให้บริกำรแล้ว บริษัทยังมีก ำไรจำก
กำรด ำเนินธุรกิจดังกล่ำวในอัตรำที่
สมเหตุสมผล  

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

 
- ลูกหน้ีกำรคำ้จำกกำรขำยน ้ำมนัเชื้อเพลิง
และน ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำร
ช ำระเงิน (Credit term) เท่ำกับ 30 วัน 
โดย Sea Oil Petroleum PTE Ltd. 

1.69 
 
 
 
 

0.71 
 
 

 

- รำยกำรดัง กล่ ำ ว เ ป็น ร ำยก ำ รที่
สมเหตุสมผล โดยมีอัตรำค่ำบริกำร
และเงื่อนไขเป็นไปตำมสญัญำที่ตกลง
กนั 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั 
(ต่อ) 

 คำ่ขนสง่ 
-บริษทัว่ำจ้ำงบริษทั บริษทั พริมำ มำรีน 
จ ำกดั (เดิมชื่อ นทลินออฟชอร์ จ ำกดั)   
ขนส่งน ้ ำมันเบนซินเพื่อจ ำหน่ำยใน
ต่ ำ งป ร ะ เทศ   โ ดยบ ริษัท  Sea oil 
Offshore Ltd. 

 

2.47 - บริษัทจ่ำยค่ำขนส่งน ้ ำมันในอัตรำที่
ใกลเ้คยีงกบัอตัรำในตลำด 
- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
มีอตัรำค่ำขนส่งในรำคำตลำด และมี
เงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 



   

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

  
 

115 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

6. บรษิทั นทลนิ แมนเนจเมนท ์จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจตวัแทนจดักำรบริหำร
เรอื 

 

- ถือหุ้นโดยบรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั 
(“พรมิำ”) รอ้ยละ 99.99 ของทุนทีอ่อก
และเรียกช ำระแล้ว  ซึ่งพริมำมีผู้ถือ
หุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นทลนิ ถอืหุน้ในพ
รมิำ รอ้ยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ
เรียกช ำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท 
รอ้ยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรยีก
ช ำระแลว้  
 

คำ่เช่ำ 
- บริษทัจ่ำยค่ำเช่ำโกดงัให้แก่บริษทั นท
ลิน แมนเนจเมนท์ จ ำกัด พื้นที่ 3.75 
ตำรำงเมตร ในอตัรำเดอืนละ 750 บำท 
โดยสัญญำเริ่มตัง้แต่ว ันที่ 1 ธันวำคม 
2555  

- ณ วนัที่ 1 มิถุนำยน 2556 บริษัทได้มี
กำรเช่ำพื้นที่โกดังเพิ่มเติมจำก 3.75 
ตำรำงเมตร เป็น 16.70 ตำรำงเมตร โดย
มีค่ำเช่ำพื้นที่รวมในอัตรำเดือน 3,340 
บำท ต่อ ตำรำงเมตร 

 
 

0.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- บริษัทเช่ำพื้นที่โกดัง โฉนดเลขที่  
22197 เลขที่ดนิ 641 ต ำบลบำงโฉลง 
อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
จำกบริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ 
จ ำกดัเพื่อใช้เป็นสถำนที่เก็บเอกสำร
และทรพัยส์นิของบรษิทั  

- รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่มคีวำม
จ ำ เ ป็นต้ อ งท ำ  เ น่ื อ งจำกบริษัท
ต้องกำรพื้นที่ในกำรจัดเก็บเอกสำร
พืน้ที่ไม่มำก โดยผูใ้หเ้ช่ำพืน้ที่รำยอื่น
จะมกีำรก ำหนดพืน้ทีเ่ช่ำขัน้ต ่ำ ซึง่เกนิ
กว่ำควำมต้องกำรของบรษิทั อย่ำงไร
ก็ตำม คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้
ขอ้สงัเกตว่ำ พืน้ที่เช่ำควรจะเป็นพืน้ที่
ปิดมดิชดิ เพื่อควำมปลอดภยัและกำร
เก็บรกัษำควำมลับของเอกสำรของ
บริษัท จึงขอให้บริษัทด ำเ นินกำร
ตรวจสอบและเจรจำขอใหผู้ใ้หเ้ช่ำปรบั
พื้นที่ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เสนอ     
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

7. บรษิทั ซเีคม ทรำนสปอรต์ จ ำกดั -  มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื นทลนิ ซึง่ถอืหุน้
ในบริษัท  ร้อยละ 45.05 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแล้ว และถอืหุ้นใน
บรษิทั ซเีคม ทรำนสปอรต์ จ ำกดั รอ้ย
ละ 99.99 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระ
แลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริ ษั ท ข ำ ย น ้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่ บรษิทั ซีเคม ทรำน
สปอรต์ จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำยตำม
วิธีต้นทุนบวกก ำไร (Cost Plus Pricing 
Method) 

 
 

0.79 

 

 

 

 

- กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 
 

8. บรษิทั บทด จ ำกดั -  มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื นทลนิ ซึง่ถอืหุน้
ในบริษัท  ร้อยละ 45.05 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแล้ว และถอืหุ้นใน
บริษัท บทด จ ำกัด ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อมรวม รอ้ยละ 18.24 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแลว้  

-  มคีณุสรุพล มเีสถยีร ซึง่เป็นกรรมกำร
ผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัท เ ป็น
กรรมกำร 1 ใน 9 ท่ำนใน บรษิทั บทด 
จ ำกดั 

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

8.02 

 

 

 

6.66 

- กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 
 

- รำยกำรดัง กล่ ำ ว เ ป็นรำยก ำ รที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจำกเป็นรำยกำร
ค้ำปกติ  และมีกำรคิดร ำคำแล ะ
เงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

9. บรษิทั เอน็.เอ.ท.ีมำรท์ จ ำกดั 
 

มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื นทลนิ ซึง่ถอืหุน้
ในบริษัท  ร้อยละ 45.05 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแล้ว และถอืหุ้นใน
บรษิทั เอน็.เอ.ท.ีมำรท์ รอ้ยละ 99.98 
ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

คำ่สวสัดกิำรอำหำรกลำงวนัพนกังำน 
- เกิดจำกค่ำสวัสดิกำรอำหำรกลำงวัน
ส ำหรับพนักงำนของบริษัท โดยคิดจำก
จ ำนวนพนักงำนของบรษิทั ในอตัรำคนละ 
35 บำทต่อวนั สญัญำเริม่ 1 ม.ค. 59 ถงึ 30 
ก.ย. 59 และ 1 ต.ค. 59 ถงึ 30 ก.ย. 60   
 
 
 
 
คำ่บรกิำรสถำนทีอ่อกก ำลงักำย 
- บรษิทัจ่ำยค่ำใช้บรกิำรสถำนที่ออกก ำลงั
กำยใหแ้ก่บรษิทั เอน็.เอ.ท.ีมำรท์ จ ำกดั ใน
อตัรำค่ำบรกิำรเดอืนละ 1,085 บำทต่อคน
ต่อเดอืนเดอืนละ 35,805 บำท โดยสญัญำ
กำรใช้บริกำรเริ่มตัง้แต่ว ันที่ 1 มกรำคม 
2559 ถงึ 31 ธนัวำคม 2559  

0.27 

 

 

 

 

 
 
0.41 

 

 

- บริษทัจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรบั
เป็นสวสัดิกำรพนักงำนโดยจ่ำยตำม
อตัรำปกตติำมรำคำในตลำด 

- ร ำ ย ก ำ ร ดัง ก ล่ ำ ว ส ม เ หตุ ส ม ผ ล
เน่ืองจำกไม่มีร้ำนอำหำรตัง้อยู่ ใน
ละแวกเดียวกบัส ำนักงำนของบริษทั 
ซึ่งจะท ำให้ท ำให้พนักงำนไม่ต้องเดนิ
ทำงไกล เพื่ อ รับประทำนอำหำร
กลำงวนั โดยมรีำคำทีส่มเหตุสมผล  
 

- รำยกำรดงักล่ำวก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อพนักงำนของบริษัท โดยมีรำคำ
ค่ำบริกำรที่ใกล้เคียงกับสถำนออก
ก ำลงักำยอื่นๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีง       
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

10. บรษิทั ทอ็ป นอตคิอล สตำร ์จ ำกดั  
ประกอบธุรกิจรับบริกำรกำรขนส่ง
น ้ำมนัทำงทะเล  

 
 

- ถือหุ้นโดยบรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั 
(“พรมิำ”) รอ้ยละ 34.99 ของทุนทีอ่อก
และเรียกช ำระแล้ว  ซึ่งพริมำมีผู้ถือ
หุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นทลนิ ถอืหุน้ในพ
รมิำ ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ
เรียกช ำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท 
รอ้ยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรยีก
ช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริษัท ข ำ ย น ้ ำ มัน เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ

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

  

1.81 

 

 

 

 

- กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 

 
-  

11. บรษิทั กำญจนำมำรนี จ ำกดั  
    ประกอบธรุกจิรบัขนสง่น ้ำมนัทำงเรอื  
 

มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื นทลนิ ซึง่ถอืหุน้
ในบริษัท  ร้อยละ 45.05 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแล้ว และถอืหุน้ใน
บรษิทั กำญจนำมำรนี จ ำกดั ร้อยละ 
99.99 ของทุนที่ออกและเรียกช ำระ
แลว้ 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริ ษั ท ข ำ ย น ้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่ บรษิทั กำญจนำมำรนี 
จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตี้นทุน
บวกก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 
 
- บ ริ ษั ท ข ำ ย น ้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่ บรษิทั กำญจนำมำรนี 
จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตี้นทุน
บวกก ำ ไ ร  (Cost Plus Pricing Method) 
โดย บรษิทั Sea oil Offshore Ltd. 

1.60 
 
 
 
 
 

0.66 

- กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั กำญจนำมำรนี จ ำกดั 
(ต่อ) 

 คำ่ขนสง่ 
- บริษัทว่ำจ้ำงบริษัท กำญจนำมำรีน 

จ ำกัด  ขนส่ งน ้ ำมัน  Mogas 95 เพื่ อ
จ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ   

2.60 

 

 

- บริษัทจ่ำยค่ำขนส่งน ้ ำมันในอัตรำที่
ใกล้เคยีงกบัอตัรำในตลำด ซึ่งรำยกำร
ดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล มอีตัรำ
ค่ำขนส่งในรำคำตลำดและมีเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

12. บรษิทั สปีด โปรดกัชัน่ จ ำกดั  
ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนงำน
บนัเทงิทุกประเภท 

- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื นำงวไิลศร ีปำน
บุญหอ้ม และนำงสำวปำลรีฐั ปำนบุญ
หอ้ม ถอืหุน้ในบรษิทั สปีด โปรดกัชัน่ 
จ ำกัด รวมร้อยละ 60 ของทุนที่ออก
และเรยีกช ำระแลว้ 

ต้นทุนงำนบรกิำรว่ำจ้ำงออกแบบ,ผลิตสื่อ
โฆษณำประชำสมัพนัธ ์
 
 
 
 
 
 

0.06 เ ป็ นค่ ำบ ริก ำ ร ในกำร จัดท ำ จ้ ำ ง
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ผ ลิ ต สื่ อ โ ฆ ษณ ำ
ประชำสัมพันธ์ มีกำรเปรียบเทียบ
รำคำกบัรำยอื่น ซึ่งมตี้นทุนค่ำใช้จ่ำย
ที่ต ่ ำกว่ำ และมีส ำนักงำนอยู่พื้นที่
ใกลเ้คยีง และสะดวกในกำรตดิต่อ 

13.บรษิทั จดัหำงำนบเีอสซ ีแมเนจเมน้ท์ 
จ ำกดั 

ประกอบธุรกิจ ตวัแทนจดัหำบุคลกร
บนเรอื และขำยตัว๋เครื่องบนิ 

 

- ถือหุ้นโดยบรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั 
(“พรมิำ”) รอ้ยละ 99.99 ของทุนทีอ่อก
และเรยีกช ำระแลว้  ซึง่พรมิำมผีูถ้อืหุน้
ใหญ่ร่วมกนั คือ นทลิน ถือหุ้นในพริ
มำ ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ
เรียกช ำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท 
รอ้ยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแลว้ 
 

- ต้ น ทุ น ค่ ำ ตั ๋ว เ ค รื่ อ ง บิ น เ ดิ น ท ำ ง
ภำยในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

0.02 

 

- เมื่อเปรียบเทียบรำคำกับตัวแทน
จ ำหน่ำยรำยอื่นอยู่ในอัตรำเดียวกนั 
แต่บริษัทจัดหำงำนบีเอสซี แมเนจ
เมน้ท์ จ ำกดั มกีำรใหเ้ครดติกบับรษิทั 
7 วนั ซึง่รำยอื่นตอ้งจำ่ยเงนิสด 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

14. บริษทั ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชัน่ 
จ ำกดั 

- มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั คอื นทลนิ ซึง่ถอืหุน้
ในบริษัท  ร้อยละ 45.05 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแล้ว และถือหุ้นใน
บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชัน่ 
จ ำกัด ร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
บ ริ ษั ท ข ำ ย น ้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น ้ ำมันหล่อลื่ น ประเภท  Jet A1 ให้แ ก่  
บรษิทั ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวเิอชัน่ จ ำกดั 
โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวก
ก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่ น ประเภท Jat A1 โดยมี
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit term) เท่ำกบั 
30 วนั 
 
คำ่โฆษณำ 
เกิดขึ้นจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงบริษัท 
ยไูนเตด็ ออฟชอร ์เอวเิอชัน่ จ ำกดั ออกบูธ
เพื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ ์ทีป่ระเทศพมำ่ 
 

4.19 
 
 
 
 

 

0.35 

 

 

 
0.05 

- กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบรษิทั 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกนักบักำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 

 
 
- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
มีอัตรำค่ำขนส่งในรำคำตลำดและมี
เงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 
 
 
 

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล 
มรีำคำโฆษณำประชำสมัพนัธ์มคีวำม
ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ร ำ ค ำ โ ฆ ษ ณ ำ
ประชำสมัพนัธก์บัรำยอื่น 



   

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

  
 

121 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการระหว่างกนั 

(ล้านบาท) 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

15. Nathalin Shipping Pte Ltd. ( เ ดิม
ชื่อ Nathalin Offshore Pte. Ltd.) 
 
 

- ถือหุ้นโดยบรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั 
(“พรมิำ”) รอ้ยละ 87.50 ของทุนทีอ่อก
และเรียกช ำระแล้ว  ซึ่งพริมำมีผู้ถือ
หุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นทลนิ ถอืหุน้ในพ
รมิำ ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ
เรียกช ำระแล้วและถือหุ้นในบริษัท 
รอ้ยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรยีก
ช ำระแลว้  

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บ ริ ษั ท ข ำ ย น ้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง แ ล ะ
น ้ ำมนัหล่อลื่นให้แก่ Nathalin Shipping 
Pte Ltd. โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธี
ต้ นทุ นบวกก ำ ไ ร  (Cost Plus Pricing 
Method) โดยบรษิทั Sea Oil Petroleum 
Pte Ltd. 

 

29.71 
 

- กำรขำยสินค้ ำดัง กล่ ำ ว เ ป็ น กำ ร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษัท 
โดยมีรำคำขำยและเงื่อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกันกับกำรขำยสินค้ำให้กับ
ลูกคำ้รำยอื่น 

 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

122 

นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต บรษิทัจะปฏบิตัใิหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเท

ผลประโยชน์ และบรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ 
หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถึงกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนด
เกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของบรษิทั หรอื
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีก่ ำหนดโดยสมำคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 

มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั   
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้มีตกิ ำหนดมำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั

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

ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท บรษิัทจะจดัให้มคีณะกรรมกำร
ตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพื่อพจิำรณำและให้ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำรนัน้ๆ ทัง้นี้ กำรท ำรำยกำรทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป และกำรท ำรำยกำรทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำง
กำรคำ้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปและรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆ ใหม้หีลกักำรดงันี้ 

1. การท ารายการท่ีเป็นธรุกิจปกติและธรุกิจสนับสนุนธรุกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป   
กำรท ำรำยกำรที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป เช่น กำรซื้อขำยน ้ำมัน

เชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น กำรท ำธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจดัหำอำหำร วตัถุดิบ และใหบ้รกิำรอื่นๆ แก่ทีพ่กัอำศยัในทะเล เรอื
เดนิทะเล และแท่นขดุเจำะน ้ำมนัในทะเล (Supply Management) และรำยกำรสนบัสนุนธุรกจิปกต ิเช่น กำรขนสง่น ้ำมนัและ
กำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ทัว่ไป เป็นต้น ระหว่ำงบรษิทักบักรรมกำร ผูบ้รหิำร บรษิทัใหญ่ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้ับอนุมตัเิป็น
หลกักำรจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร หรอื ฝ่ำยจดักำร สำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวได ้หำก
รำยกำรดงักล่ำวมขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนัดว้ย
อ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอทิธิพลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บรหิำร บรษิัทใหญ่ หรอืบุคคลที่มคีวำม
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจะจดัท ำรำยกำรสรุปกำรท ำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรในทุกไตรมำส 

2. การท ารายการท่ีไม่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปและรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ  
กำรท ำรำยกำรทีไ่ม่มเีงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไปและรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆ ทีม่มีลูค่ำของรำยกำรตัง้แต่ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป 

เช่น กำรเช่ำ/ให้เช่ำทรพัย์สนิหลกัในกำรด ำเนินงำน กำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ถำวรที่มนีัยส ำคญั กำรให้หรอืได้รบั
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็นต้น จะต้องถูกพิจำรณำและให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น เพื่อพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป ทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื กำรไดม้ำ
หรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของบรษิทั 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจจะเกดิขึน้ บริษทัจะ
แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิัทเป็นผู้ให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี เพื่อให้
มัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมจ ำเป็นและมคีวำมสมเหตุสมผลโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัจะ
เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
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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 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

สินทรพัย ์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 548.93 44.71 297.89 13.32 138.04 5.84 548.93 44.75 341.78 15.77 254.54 10.87 

เงนิลงทุนชัว่คราว 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธ ิ 497.07 40.48 483.91 21.63 179.99 7.61 627.20 51.13 409.60 18.89 563.64 24.06 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 131.25 10.69 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ยทีถ่งึ
ก าหนดช าระในหนึ่งปี 329.64 13.94 

สนิคา้ระหว่างทาง 0.57 0.03 0.21 0.01 2.91 0.13 0.21 0.01 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 23.40 1.91 14.61 0.65 14.29 0.61 23.40 1.91 14.60 0.68 17.86 0.76 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,200.65 97.79 796.98 35.63 662.17 28.01 1,199.53 97.79 768.89 35.47 836.25 35.70 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

เงนิฝากประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนั 0.68 0.03 

เงนิลงทุนในบรษิทั ย่อย - - 1.34 0.06 163.77 6.93 - - - - - 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ - - - - - - - 1,341.93 61.91 1,302.34 55.60 

เงนิลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.53 1.43 17.53 0.78 17.53 0.74 17.53 1.43 17.53 0.81 17.53 0.75 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - 1,387.88 62.05 1,387.88 58.71 - - - - - 

ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทัย่อย 99.14 4.19 

อุปกรณ์  2.77 0.23 2.36 0.11 1.23 0.05 2.77 0.23 5.79 0.27 150.69 6.44 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  2.65 0.21 2.03 0.09 1.66 0.07 2.65 0.21 3.11 0.14 3.09 0.13 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 4.18 0.34 2.42 0.11 2.34 0.10 4.18 0.34 2.42 0.11 4.92 0.21 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 26.18 1.17 28.32 1.20 - - 27.77 1.29 26.67 1.14 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 27.13 2.21 1,439.74 64.37 1,701.87 71.99 27.13 2.21 1,398.55 64.53 1,505.92 64.30 

รวมสินทรพัย ์ 1,227.78 100.00 2,236.72 100.00 2,364.04 100.00 1,226.66 100.00 2,167.44 100.00 2,342.17 100.00 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

 

124 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม)* 

31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น                         
หนี้สนิหมนุเวยีน                         
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ 80.33  6.54  - - -   80.33  6.55  - -     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่
ถงึก าหนดช าระในหนึ่งปี - - - -     - - - -     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 56.12  4.57  52.44  2.35  24.47  1.03  56.12  4.58  75.07  3.46  180.64  7.72  
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 6.52  0.53  - - 0.01    6.52  0.53  0.17  0.01  0.24  0.01  
หุน้กูส้่วนทีถ่งึก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่ง
ปี         998.29  42.23          998.29  42.62  
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3.06  0.25  5.24  0.23  4.20  0.18  3.06  0.24  14.23  0.66  5.69  0.24  

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 146.03  11.89  57.68  2.58  1,026.97  43.44  146.03  11.90  89.47  4.13  1,184.86  50.59  
หนี้สนิไมห่มนุเวยีน                         
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - -     - - - -     
หุน้กู ้ - - 996.43  44.55  0.00    - - 996.43  45.97  -   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมือ่
เกษยีณอายุ 2.27  0.19  2.85  0.13  3.48  0.15  2.27  0.19  2.85  0.13  3.48  0.15  

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 2.27  0.19  999.28  44.68  3.48  0.15  2.27  0.19  999.28  46.10  3.48  0.15  

รวมหน้ีสิน 148.30  12.08  1,056.96  47.26  1,030.45  43.59  148.30  12.09  1,088.75  50.23  1,188.34  50.74  

ส่วนของผูถ้ือหุ้น                         
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 210.00  17.10  359.99  16.09  415.12  17.56  210.00  17.12  359.99  16.61  415.12  17.72  
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 161.87  13.18  581.87  26.02  656.29  27.76  161.87  13.20  581.87  26.85  656.29  28.02  
เงนิรบัล่วงหน้าค่าหุน้ 525.00  42.76  - -     525.00  42.80  - -     
ก าไรสะสม                         
ส ารองตามกฎหมาย 17.99  1.47  23.30  1.04  26.51  1.12  17.99  1.47  23.30  1.08  26.51  1.13  
ส่วนทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร 164.62  13.41  214.60  9.59  235.67  9.97  162.31  13.22  113.50  5.23  48.49  2.07  
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ - - - - -   1.19  0.10  0.03  0.00  (0.07) 0.00  
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,079.48  87.92  1,179.76  52.74  1,333.59  56.41  1,078.36  87.91  1,078.69  49.77  1,146.34  48.94  

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 7.49  0.32  

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น  1,079.48 87.92 1,179.76 52.74 1,333.59 56.41 1,078.36 87.91 1,078.69 49.77 1,153.83 49.26 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,227.78  100.00  2,236.72  100.00  2,364.04  100.00  1,226.66  100.00  2,167.44  100.00  2,342.17  100.00  

 
* บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อย “Sea Oil Energy Limited” ณ ประเทศเบอรบ์วิดา้ ในเดอืนตุลาคม 2557  
* บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อย “Sea Oil Offshore Limited” ณ ประเทศมาเลเซยี เกาะลาบวน ในเดอืนมกราคม 2558 
* บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อย “Sea Oil Petroleum Pte. Ltd” ณ ประเทศสงิคโปร ์ในเดอืนเมษายน 2558 
* บรษิทัไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของ “บรษิทั นครชยัปราการ เคมภีณัฑ ์จ ากดั เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2559  
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  งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (งบกำรเงินรวม) 
(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

  จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และ
ใหบ้รกิาร 

3,071.59  99.72  2,617.95  96.84  1,444.43  95.50  3,071.59  99.75  2,769.29  98.68  3,787.45  99.88  

ตน้ทนุขายและบรกิาร * (2,852.65) (92.62) (2,376.91) (87.93) (1,265.90) (83.70) (2,852.65) (92.64) (2,515.20) (89.63) (3,508.47) (92.52) 
ก าไรขัน้ตน้ 218.94  7.10  241.04  8.91  178.53  11.80  218.94  7.11  254.09  9.05  278.98  7.36  
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ 

3.19  0.10  2.77  0.10  2.21  0.15  3.19  0.10  4.14  0.15  1.90  0.05  

รายไดอ้ื่น 5.32  0.17  82.59  3.06  65.83  4.35  4.40  0.14  32.90  1.17  2.77  0.07  
ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ย 227.45  7.37  326.40  12.07  246.57  16.30  226.53  7.35  291.13  10.37  283.65  7.48  
ค่าใชจ้า่ยในการขาย (61.97) (2.01) (77.86) (2.88) (39.37) (2.60) (61.97) (2.01) (83.62) (2.98) (88.32) (2.33) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (53.10) (1.72) (73.28) (2.71) (71.12) (4.70) (54.49) (1.77) (84.92) (3.03) (109.50) (2.89) 
รวมค่าใชจ้า่ย (115.07) (3.73) (151.14) (5.59) (110.49) (7.30) (116.46) (3.78) (168.54) (6.01) (197.82) (5.22) 
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิ ส่วน
แบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากกจิการ
รว่มคา้และภาษเีงนิได ้

112.38  3.64  175.26  6.48  136.08  9.00  110.07  3.57  122.59  4.36  85.83  2.26  

ตน้ทนุทางการเงนิ (3.31) (0.11) (51.48) (1.90) (55.94) (3.70) (3.31) (0.11) (51.48) (1.83) (55.94) (1.48) 
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร 
(ขำดทุน) จำกกำรร่วมค้ำ และ 
ภำษีเงินได้ 

109.07  3.53  123.78  4.58  80.14  5.30  106.76  3.46  71.11  2.53  29.89  0.78  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากการ
รว่มคา้ 

- - - -   - - - (45.95) (1.64) (39.59) (1.04) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 109.07  3.53  123.78  4.58  80.14  5.30  106.76  3.46  25.16  0.89  (9.70) (0.26) 
ภาษเีงนิได ้ (21.32) (0.69) (18.50) (0.68) (15.86) (1.05) (21.32) (0.69) (18.66) (0.66) (13.51) (0.36) 
ก ำไรส ำหรบัปี 87.75  2.84  105.28  3.90  64.28  4.25  85.44  2.77  6.50  0.23  (23.21) (0.62) 
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (1.56) (0.05) - - 0.00  0.00  (0.37) (0.01) (1.16) - (0.20) (0.01) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม
ส ำหรบัปี 

86.19  2.79  105.28  3.90  64.28  4.25  85.07  2.76  5.34  0.23  (23.41) (0.63) 

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

งบกระแสเงินสด 
(งบการเงินรวม) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ 109.07  123.78  80.15  106.76  25.16  (9.70) 
รายการปรบักระทบก าไรเป็นเงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด าเนินงาน 

            

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1.78  2.04  1.76  1.78  2.37  2.79  
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.00  -   0.00  -   
กลบัรายการหนี้สงสยัจะสญู (4.30) (5.82) (2.92) (4.30) (5.82) (2.92) 
รายไดเ้งนิปันผล (0.67) (30.86)   (0.67) (30.86)   
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้แลว้ของเงนิใหกู้ย้มื     2.22        
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 1.38  (0.87) (3.66) 1.39  (2.25) (3.31) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.15  0.58  0.63  0.15  0.58  0.63  
ดอกเบีย้รบั (1.28) (50.43) (62.60) (0.35) (1.42) (1.08) 
ดอกเบีย้จ่าย 3.31  51.48  55.93  3.31  51.48  55.94  
ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนกจิการร่วมคา้   -   0.00  45.95  39.59  

ก าไรจากกิจการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 

109.44 89.90 71.51 108.07 85.19 81.94 

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง             
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (110.76) 124.44  209.95  (110.57) 122.97  (175.48) 
สนิคา้ระหว่างทาง 1.38  (0.57) 0.37  1.38  (2.79) 2.65  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (0.12) 21.44  0.31  (0.12) 21.45  (1.83) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (15.97) (26.18) 1.52  (15.97) (27.69) 3.17  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)             
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 17.37  (6.04) (27.95) 17.37  18.93  86.16  
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 0.76  2.18  (1.04) 0.76  2.18  (1.50) 
เงินสดรบั (จ่าย) จากการด าเนินงาน 2.10  205.17  254.67  0.92  220.24  (4.89) 
จ่ายภาษเีงนิได ้ (20.97) (35.91) (15.77) (20.97) (35.91) (16.02) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (18.87) 169.26  238.90  (20.05) 184.33  (20.91) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน             
เงนิสดจ่ายเพือ่ลงทุนในบรษิทัยอ่ยและการร่วมคา้  (เพิม่ขึน้) - (1.33) (42.27)   (1,256.64) (0.04) 
ตน้ทุนการท ารายการทีบ่นัทกึเป็นสนิทรพัย ์   (3.66)    
เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อยลดลง (เพิม่ขึน้) (131.24) (1,256.64) (399.72)       
เงนิสดรบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย     69.12        
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้ออุปกรณ์  (1.99) (1.01) (0.26) (1.99) (4.59) (38.23) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  0.06      0.06      
จ่ายซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน         (1.03) (0.47) 
เงนิปันผลรบั 0.67  0.85  30.00  0.67  0.85  30.00  
รบัดอกเบีย้ 0.35  1.42  3.83  0.35  1.42  1.08  
เงนิสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ - (26.62)   (131.24) -   
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (132.15) (1,283.33) (342.96) (132.15) (1,259.99) (7.66) 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงินสด 
(งบการเงินรวม) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน             

เงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 80.33  (80.33)   80.33  (80.33)   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 547.00    - 547.00    

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ - 1,000.00    - 1,000.00    
ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ - (4.17)   - (4.17)   

เงนิสดรบัช าระลว่งหน้าค่าหุน้ - -   - 8.99    

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - (547.00)   - (547.00)   
เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 524.99  -   524.99  -   

เงนิสดจ่ายส าหรบัการจดัจ าหน่ายหุน้   -   - -   

เงนิปันผลจ่าย (3.35) (5.00) (4.00) (3.35) (5.00) (4.00) 

จ่ายดอกเบีย้ (3.22) (48.76) (54.08) (3.22) (48.76) (54.08) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 598.75  861.74  (58.08) 598.75  870.73  (58.08) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้/(ลดลง)-สทุธิ 447.73  (252.33) (162.14) 446.55  (204.93) (86.65) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 101.62  548.92  297.89  101.62  548.92  341.78  

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (0.43) 1.30  2.28  0.76  (2.21) (0.59) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 548.92  297.89  138.03  548.93  341.78  254.54  
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13.2 ตำรำงแสดงอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 

  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบการเงินรวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

 อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 8.22 13.82 0.64 8.21 8.59  0.71  

 อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 8.22 13.81 0.64 8.21 8.56  0.71  

 อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.02 2.01 0.47 0.01  1.87  (0.01) 

 อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 7.13 6.18 5.43 7.13  6.39  8.56  

 ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 50.48 58.22 66.29 50.48  56.33  42.08  

 อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 7.13 9.21 12.36 7.13 9.18  7.37  

 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (รอ้ยละ) 3.66 6.69 9.42 3.58 2.77  1.22  

 อตัราก าไรอื่น (รอ้ยละ) 0.28 3.16 4.50 0.25 1.32  0.12  

 อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 2.85 3.89 4.25 2.77 0.23  (0.61) 

 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 11.32 9.32 5.12 11.02 0.60  (2.09) 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(รอ้ยละ) 10.04 6.08 2.79 9.78 0.38  (1.03) 

 อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(เท่า) 3.52 1.56 0.66  3.53 1.65  1.68  

 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.14 0.9 0.77 0.14 1.01  1.04  

 อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เท่า) 33.99 3.4 2.43 33.29 1.49  0.83  

 อตัราจ่ายเงนิปันผล (รอ้ยละ) 41.41 56.97 37.99 41.41 58.52  615.27  

อตัราสว่นหนี้สนิสทุธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.09 0.86 0.76 0.09 0.95  0.89  
หมำยเหต ุ * ค านวณจากการจ่ายปันผล เป็นหุน้สามญั จ านวน 35.99 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในอตัรา 10 หุน้เดมิ
ต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงนิสด 4 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.0111112 บาท รวมการจ่าย
ปันผลทัง้ในรปูแบบหุน้ปันผลและเงนิสดปันผลเท่ากบัหุน้สามญัเท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.1111112 บาท เป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 39.997 ลา้นบาท 
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

บทสรปุผูบ้ริหาร 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2559 มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปี 2558 จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ของภาครฐั อาท ิการกระตุน้การบรโิภคภายในประเทศ โครงการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคม ภาคการท่องเทีย่วและ
การส่งออก ที่ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกด็เีศรษฐกจิไทยยงัต้องเผชญิกบัปัจจยัเสีย่งจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลก 
อาท ินโยบายเศรษฐกจิของสหรฐัฯภายหลงัจากการเลอืกตัง้ประธานาธบิด ีผลกระทบจากการทีส่หราชอาณาจกัรออกจากการ
เป็นสมาชกิสหภาพยุโรป (Brexit)  เป็นต้น  แต่ในส่วนของ สถานการณ์ราคาน ้ามนัโลกในปี 2559 ยงัคงมคีวามผนัผวนอย่าง
ต่อเนื่อง ราคาน ้ามนัดบิโดยเฉลีย่ยงัคงอยู่ในระดบัต ่า อนัเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศโอเปกตดัสนิใจคงก าลงัการผลติ และยงัมี
ผูผ้ลติน ้ามนัดบิจากชัน้หนิดนิดาน (Shale oil) ในสหรฐัฯ และแคนาดา จงึส่งผลใหอุ้ปทานน ้ามนัโลกยงัคงลน้ตลาด โดยราคา
น ้ามันดิบ (Brent) เฉลี่ยปี 2559 อยู่ที่ 43.55 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล จากสถานการณ์ราคาน ้ามนัในปี 2559 ที่ลดลงและ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ด้านการท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้า ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงาน
ภายในประเทศยงัคงสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง จากขอ้มลูปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยรวมของประเทศ ปี 2557-2559 ดงั
กราฟทีแ่สดง (แหล่งขอ้มลู :กรมธุรกจิพลงังาน )   

ส าหรบัภาวะราคาน ้ามนัทีป่รบัตวัลดลงอย่างมาก อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนั
เชื้อเพลิงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายได้หลกัของกจิการ แต่ไม่กระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน เนื่องจากบรษิัทฯได้มกีาร
ก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาน ้ามนั ดว้ยการก าหนดราคาขายจากการบวกก าไร
สว่นเพิม่จากราคาตน้ทุน ( Cost Plus Pricing Method)  รวมถงึบรษิทัฯ เป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 10  จงึไม่มกีารเกบ็ส ารอง
น ้ามนั ท าให้ไม่ได้รบัผลกระทบจากการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลือ  และในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรบักลยุทธ์การ
จ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ โดยการขยายตลาดต่างประเทศและขยายกลุ่มลูกคา้ไปยงัฝัง่อนัดามนัเพิม่ขึน้  ท าใหร้ายไดจ้ากการ
จ าหน่ายน ้ามนัโดยรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยในปี 2559 มสีดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2558 ถงึรอ้ยละ 41.09 อย่างไรกด็ ีภาวะ
ของราคาน ้ามนัทีอ่ยู่ในระดบัต ่า ยงัคงสง่ผลกระทบต่อโครงการลงทุนในธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม  ซึง่ในปี 2559 บรษิทั
ฯ ยงัรบัรูส้ว่นแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมคา้ในบรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี(่สยาม) ลมิเิตด็ (“POES ”) จ านวน 39.59 ลา้น
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บาท ขาดทุนลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 13.84 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 จากขอ้มูลจากส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม คาดว่าราคา
น ้ ามันดิบในปี 2560 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มโอเปกบรรลุข้อตกลงการลดก าลังการผลิตของกลุ่มในวันที่ 30 
พฤศจกิายน 2559 ขอ้ตกลงดงักล่าวจะมผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนมกราคม 2560 บรษิทัฯ คาดการณ์ว่าเมื่อสถานการณ์ราคาน ้ามนั
เพิ่มสูงขึน้ จะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไรเพิ่มขึน้ตามล าดบั นอกจากสถานการณ์ราคาน ้ามนัที่คาดว่าจะ
ปรบัตวัสงูขึน้มาแลว้นัน้ บรษิทัฯ ยงัมมีาตรการลดผลกระทบจากการผนัผวนของราคาน ้ามนั ร่วมกบับรษิทั   POES โดยการ
ปรบัแผนการผลติ เพื่อลดต้นทุนการผลติและค่าใชจ้่ายด าเนินงานโดยรวม ใหส้อดคลอ้งกบัราคาน ้ามนัในปัจจุบนั  ตลอดจน
ปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ เพื่อหาโอกาสในการสรา้งก าไรทีเ่พิม่ขึน้ โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารขยายธุรกจิไปยงัแหล่ง
พลงังานดา้นอื่นเพิม่เตมิ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มเีสถยีรภาพมากยิง่ขึน้  

สรปุผลการด าเนินงาน 

 
ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2559 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดร้วม 3,792.12 ลา้นบาท มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร รวมเป็นจ านวน 3,787.45 
ล้านบาท มกี าไรขัน้ต้นรวม 278.98 ล้านบาท EBITDA จ านวน 49.03 ล้านบาท มกี าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการ
ร่วมคา้และภาษเีงนิได ้จ านวน 29.89 ลา้นบาท มผีลขาดทุนสุทธสิ าหรบัปี 2559 รวมเป็นจ านวน 23.21 ลา้นบาท และเป็นผล
ขาดทุนสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ เท่ากบั 23.98 ลา้นบาท  

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานปี 2558 กบัปี 2559 
ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมผีลขาดทุนสุทธริวม 23.21 ลา้นบาทลดลงจากปี 2558 ทีม่กี าไรสุทธ ิ6.5 ลา้น

บาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการรบัรูส้่วนแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมคา้ในบรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี่ (สยาม) ลมิเิตด็ 
(“POES”) จ านวน 39.59 ลา้นบาท ซึง่เป็นธุรกจิส ารวจ พฒันาและผลติน ้ามนัปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตใินประเทศไทย โดย
บริษัทย่อย (Sea Oil Energy Ltd.) เข้าไปถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49.99 ผลขาดทุนดงักล่าว เกิดจากรายได้ของPOES ที่
ลดลงเนื่องจากภาวะราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกปรบัตวัลดลงค่อนขา้งมาก บรษิทัฯ มมีาตรการลดผลกระทบจากการผนัผวน
ของราคาน ้ามนั ร่วมกบับรษิทั  POES โดยการปรบัแผนการผลติในปี 2559 เพื่อลดต้นทุนการผลติและค่าใชจ้่ายด าเนินงาน
โดยรวมใหส้อดคลอ้งกบัราคาน ้ามนัในปัจจุบนั ส่งผลใหใ้นปี 2559 บรษิทัฯ รบัรูส้่วนแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมคา้ลดลงรอ้ย
ละ 13.84 เมื่อเทยีบกบัปี 2558 

งบก าไรขาดทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 2,617.94 1,444.43 2,769.29 3,787.45 

ก าไรขัน้ตน้ 241.03 178.53 254.09 278.98 

EBITDA 177.30 137.84 79.00 49.03 
ก าไรก่อนสว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการร่วมคา้
และภาษเีงนิได ้

123.78 80.15 71.11 29.89 

ก าไรสทุธ ิ 105.28 64.28 6.50 (23.21) 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.27 0.16 0.02 (0.06) 
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โครงสรา้งรายได ้ บริษทัฯ และบริษทัย่อย 
ปี 2558 ปี 2559 

(หน่วย:ลา้นบาท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ 2,552.17 90.94 3,600.96 94.96 
 ทางทะเล 2,451.33 87.35 3,438.65 90.68 

 ทางบก 100.84 3.59 162.31 4.28 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 217.11 7.74 186.49 4.92 
รายไดอ้ื่น*  37.03 1.32 4.67 0.12 
รวม 2,806.31 100.0 3,792.12 100.0 

* รายไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ รายไดเ้งนิปันผล รายไดจ้ากคา่ปรบัจากการช าระหนี้ลา่ชา้รายไดจ้ากดอกเบี้ย และรายไดอ้ืน่ๆ  

โครงสรา้งรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2559 
ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดร้วมจ านวน 3,792.12 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย เกดิ

จากการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น จ านวน 3,600.96 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการในธุรกิจ Supply 
Management  จ านวน 186.49 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น ดอกเบีย้รบั จ านวน 4.67 
ลา้นบาท 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  มรีายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยในปี 2559 จ านวน 3,600.96 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 41.09 จากการเปิดด าเนินงานในบรษิทัย่อยประเทศสงิคโปร์ และการขยายฐานลกูค้าใน
ประเทศไปยงักลุ่มลูกคา้ธุรกจิ Oil& Gas ฝัง่อนัดามนัเพิม่ขึน้ ท าให้ปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัโดยรวมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้
อย่างมาก 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มรีายได้
จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ธุ ร กิ จ Supply 
Management ในปี 2559 รวม 186.49 ลา้น
บาท ลดลงจากปี  2558  ร้อยละ 14.10 
สบืเนื่องจากภาวะราคาน ้ามนัในตลาดลดลง
อย่างมาก ส่งผลกระทบต่อลูกค้าในกลุ่ม
ธุรกจิผลติและส ารวจปิโตรเลยีมในอ่าวไทย 
มีนโยบายการลดอัตราการผลิต เพื่อลด
ต้นทุนการผลติโดยรวม ส่งผลให้ธุรกจิการ
ให้บริการต่างๆ บนแท่นขุดเจาะมีปริมาณ
ลดลงเช่นกนั  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้
อื่ น ร ว ม เ ป็ น จ า น ว น  4.67 ล้ า น บ า ท 
ประกอบด้วย ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
และดอกเบีย้รบั  
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รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนั ปี 2558 ปี 2559 

(หน่วย : ลา้นบาท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 
การจ าหน่ายทางทะเล 2,451.33 96.05 3,438.65 95.49 
 ในประเทศ 1,474.87 57.79 1,292.18 35.88 
 ระหว่างประเทศ 215.15 8.43 663.76 18.43 
 ต่างประเทศ 761.31 29.83 1,482.71 41.18 
การจ าหน่ายทางบก 100.84 3.95 162.31 4.51 
รวม 2,552.17 100.00 3,600.96 100.00 

 
  บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย มรีายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและหล่อลื่นในปี 2559 รวม 3,600.96 ล้านบาท 

ซึง่แบ่งตามช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงันี้  

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทางทะเล ในปี 2559 จ านวน 3,438.65  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 95.49ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.27  ซึง่สว่นใหญ่เกดิจากการจ าหน่ายน ้ามนั
ทางทะเลในกลุ่มลกูคา้ของบรษิทัย่อยในต่างประเทศและกลุ่มลกูคา้ในธุรกจิ Oil& Gasทีเ่พิม่ขึน้เป็นหลกั   

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทางบก ในปี 2559 จ านวน 162.31 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.51 ของรายได้
จากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 60.95  ซึง่เกดิจากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง
ภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้เป็นหลกั 
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รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัแยกตามประเภทของผลิตภณัฑ ์

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยแยกตามประเภทผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายในปี 2559 บรษิทัฯมี
รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว(High Speed Diesel) จ านวน 2,591.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.97 ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด    และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ในปี 2559 จ านวน 171.38 ลา้นลติร 
ซึง่เกดิจากการจ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลใหลู้กคา้ต่างประเทศ  รวมถงึการขยายตลาดไปยงัลูกคา้ในธุรกจิ Oil & Gas ฝัง่อนัดา
มนัเพิม่ขึน้ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเตา(Fuel Oil)ในปี 2559 จ านวน 790.88 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 21.96 ของรายไดจ้าก
การจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเตาในปี 2559 จ านวน 80.84 ลา้นลติร  เกดิจาการจ าหน่ายน ้ามนั
ทางทะเลใหก้บัลกูคา้กลุ่มเรอืต่างประเทศ เรอืเทกองและเรอืขนสง่เป็นหลกั 

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิ (Gasoline ) ในปี 2559  จ านวน 196.23 ล้านบาทคดิเป็นร้อยละ 5.45 ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิในปี2559 จ านวน 18.03 ลา้นลติร เกดิจากการ
จ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศ 

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

   บรษิัทฯ มรีายได้จากการให้บรกิารในธุรกจิด้านการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และให้บรกิารอื่นๆ ส าหรบัพนักงาน
ประจ าแหล่งขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) ประกอบดว้ย 1) รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
จดัหาอาหาร ท าความสะอาด และซกัรดีให้แก่พนักงานประจ าแท่นขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซในอ่าวไทย บนเรอืพกัอาศยั และ
แหล่งขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซบนบก (Catering and  Housekeeping Service) และ 2) รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัหาวตัถุดบิ 
เพื่อใชใ้นการเตรยีมอาหาร จดัหาเสบยีงและบรกิารอื่นๆ (General Supply)  

  ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจ Supply Management จ านวน 186.49 ล้านบาท คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 4.92 ของรายไดร้วมของบรษิทั ซึง่ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 14.10  เนื่องจากสภาวะราคาน ้ามนัในตลาดโลก
ปรบัลดลงอย่างมาก ท าใหล้กูคา้ทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิารดา้น Catering & Housekeeping กบัพนกังานประจ าแท่นขดุเจาะซึง่อยูใ่น
ธุรกจิผลติและส ารวจปิโตรเลยีม ได้รบัผลกระทบจากภาวะราคาน ้ามนัโดยตรง ต้องปรบักลยุทธ์ในการลดต้นทุนการผลิต
โดยรวมทุกส่วน ดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของลูกค้า บรษิัทฯ จงึได้เขา้ร่วมโครงการปรบัลดต้นทุน
บรกิารใหก้บัลูกคา้ รวมถงึอตัราการใหบ้รกิารทีล่ดลงตามการลดก าลงัการผลติของลูกคา้ จงึส่งผลใหบ้รษิทัฯมรีายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารในธุรกจิ Supply Management ลดลง  

ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขายและบรกิารของบรษิทั ประกอบดว้ย ต้นทุนขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น และต้นทุนบรกิารของ
ธุรกจิ Supply Management  

โดยในปี 2559 บรษิัทฯและบรษิทัย่อย มตี้นทุนการขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น เท่ากบั  3,331.72 ล้าน
บาท คดิเป็น รอ้ยละ 92.52 ของรายไดจ้ากการขายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นทัง้หมด สง่ผลใหบ้รษิทัฯและบรษิทัย่อยมี
ก าไรขัน้ตน้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นในปี 2559 เท่ากบั 269.24 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 
27.85 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.54 ก าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ สว่นใหญ่เกดิจากการจ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลใหก้บักลุ่มลกูคา้
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ต่างประเทศ และลูกค้าในกลุ่มธุรกจิ Oil& Gas โดยในปี 2559 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มอีตัราก าไรขัน้ต้นของการจ าหน่าย
น ้ามนัเชื้อเพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 7.48 ลดลงจากปี 2558 ที่มอีตัราก าไรขัน้ต้น เท่ากบัร้อยละ 9.46 
เน่ืองจากการก าหนดราคาขายน ้ามนัเชือ้เพลงิของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ มกีารแขง่ขนัสงูท าใหไ้ม่สามารถก าหนดสว่นต่าง
ของราคาไดเ้ท่ากบัการขายภายในประเทศจงึเป็นผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้โดยรวมลดลง 

บรษิทัฯ มตี้นทุนบรกิารของธุรกจิ Supply Management ในปี 2559 เท่ากบั 176.75 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 94.77 
ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม สง่ผลใหม้กี าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารในปี 2559 เท่ากบั 9.75 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 
รอ้ยละ 23.28 เน่ืองจากการลดลงของอตัราการใหบ้รกิารในธุรกจิ Catering& Housekeeping Service   

บรษิัทฯมอีตัราก าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารในธุรกจิ Supply Management ในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 5.22 ลดลง
จากปี 2558 ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 5.85 สบืเนื่องจากภาวะสถานการณ์ราคาน ้ามนัทีต่กต ่า สง่ผลใหล้กูคา้ในธุรกจิ 
Supply Management ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและส ารวจปิโตรเลยีมทัง้ในทะเลและบนบก ตลอดจนธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัแท่น
ขุดเจาะ อาทเิช่น เรอืบรวิารแท่นขุดเจาะต่างๆ ต้องลดต้นทุนการผลติโดยรวม  ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามร่วมมอืและสนับสนุน
โครงการในการลดต้นทุนใหก้บัลูกคา้ โดยการยกระดบัมาตรฐาน คุณภาพ และเพิม่ความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร  เพื่อลด
ความเสยีหายและความสญูเสยีต่างๆใหไ้ดม้ากทีส่ดุ สง่ผลใหล้กูคา้สามารถลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานได ้เพื่อให้
สามารถด าเนินธุรกจิไปดว้ยกนัอย่างยัง่ยนื    

อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธนัวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 7.37 ลดลงจากปี 2558 
รอ้ยละ 19.72 เน่ืองจากการก าหนดราคาขายน ้ามนัเช้ือเพลิงของบริษทัย่อยในต่างประเทศ นัน้มีการแข่งขนัสูงท าให้
ไม่สามารถก าหนดส่วนต่างของราคาได้เท่ากบัการขายภายในประเทศจึงเป็นผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นโดยรวมลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายพนกังานฝ่ายขาย ค่าขนสง่ ค่าประกนัภยัสนิคา้ รวมทัง้ค่าการตลาด  

ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายในการขาย เท่ากบั 88.32  ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปี 2558 รอ้ยละ 5.63   
สบืเนื่องจาก ค่าขนส่ง และค่าการตลาดทีเ่พิม่ขึน้จากการขยายตลาดต่างประเทศ รวมถงึค่าใชจ้่ายพนกังานขายทีเ่พิม่ขึน้จาก
การเพิม่จ านวนบุคลากรในการรองรบัการขยายตวัของธุรกจิในต่างประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ในปี 2559  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมเท่ากบั 109.50 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 รอ้ย
ละ 28.93 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการขยายธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศ อาท ิค่าทีป่รกึษาในการวเิคราะห์
และศกึษาโครงการลงทุนต่างๆ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการจดัตัง้บรษิทัย่อยในต่างประเทศ  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัพนักงานและ
ผูบ้รหิาร เนื่องจากการเพิม่จ านวนบุคคลากรเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิทีเ่ขา้ไปลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ และการ
ปรบัโครงสรา้งค่าตอบแทนพนกังานใหเ้หมาะสมตามโครงสรา้งงานในปัจจุบนัใหอ้ยู่ในระดบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั  
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ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงนิ ในปี 2559  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 55.94 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี
ก่อนจ านวน 4.46 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.67 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากการกูย้มืเงนิจาก
การออกหุน้กู ้เพื่อใชใ้นการลงทุนในธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม รวมถงึเพื่อใชใ้นการขยายธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศ  

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้ จ านวน 13.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 27.60  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัก าไรสทุธโิดยรวมทีล่ดลง  

ฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

รวมสนิทรพัย ์ 2,236.72 2,364.04 2,167.44 2,342.17 

รวมหนี้สนิ 1,056.96 1,030.45 1,088.75 1,188.34 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,179.76 1,333.59 1,078.69 1,153.83 

ทุนจดทะเบยีน 379.12 417.04 379.12 417.04 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 359.99 415.12 359.99 415.12 

สินทรพัย ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 2,342.17 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 
2558  174.73 ล้านบาท หรอืเพิม่รอ้ยละ 8.06  เกดิจากสนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้ 67.36 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ8.76  
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 107.37 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.68  

(1) สินทรพัยห์มุนเวียน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม จ านวน 836.25 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปีก่อนจ านวนรอ้ยละ 8.76 สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้และลกูคา้อื่นทีเ่พิม่ขึน้ 

  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิจ านวน  563.64 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จาก ณ สิน้ปี 2558 รอ้ยละ 37.61 ส าหรบัลกูหนี้การคา้ทีเ่พิม่ขึน้  เกดิจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้จากกลุ่มลกูคา้ต่างประเทศ 
และลกูหนี้อื่นเพิม่ขึน้เนื่องจากเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้และบรกิาร  อย่างไรกด็ลีกูหนี้การคา้ ณ  31 ธนัวาคม 2559 สว่นใหญ่
เป็นหนี้ทีย่งัไม่ครบก าหนดช าระและลกูหนี้ทีค่า้งช าระไม่เกนิกว่า 3 เดอืน 

(2) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน จ านวน 1,505.92  ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปีก่อนรอ้ยละ 7.68  ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของ ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปซือ้หุน้
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ของบรษิทั นครชยัปราการเคมภีณัฑ ์จ ากดั(“NPC”) เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2559 บรษิทัฯ จะไดม้าซึง่กลุ่มสนิทรพัยข์องธุรกจิ
โรงแยกคอนเดนเสทของ NPC ซึง่ประกอบดว้ย ทีด่นิ โรงแยกคอนเดนเสท เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ตลอดจนการเพิม่ขึน้ของ
สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งเนื่องจากมกีารปรบัปรุงโรงแยกคอนเดนเสทเพื่อใหใ้ชง้านได้ 

เงินลงทุนในการรว่มค้า 

ณ  31  ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนในการร่วมคา้ จ านวน 1,302.34 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการ
ทีบ่รษิทัย่อย Sea Oil Energy Limited ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของ Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”)  เมื่อเดอืน กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2558 ซึง่ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการส ารวจ พฒันาและผลติน ้ามนัปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตใินประเทศไทย จ านวน 
9,863 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ POES ซึ่งได้รบัรู้ส่วนแบ่งผล
ขาดทุนในปี 2559 ไวจ้ านวน 39.59 ลา้นบาท ซึง่ ณ สิน้ปี 2558 บรษิทัฯ ไดท้ าการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละ
หนี้สนิที่ได้มาจากการลงทุนในบริษัทร่วมค้า POES และได้ปรบัปรุงผลกระทบที่เกิดขึ้น ณ วนัที่มีส่วนได้เสียใน POES 
เรยีบรอ้ยแลว้ ณ สิน้ปี 2559 บรษิทัฯไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ โดยใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดที่
คาดว่าจะได้รบัตลอดอายุสมัปทานปิโตรเลยีม จาการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า พบว่าผลรวมมูลค่า
ปัจจุบนักระแสเงนิสดของโครงการมคี่าสงูกว่ามลูค่าเงนิลงทุนทีบ่นัทกึบญัชไีว ้ดงันัน้ในปี 2559 บรษิทัฯ จงึไม่มกีารบนัทกึการ
ดอ้ยค่าของเงนิลงทุนดงักล่าว 

หน้ีสิน 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สนิรวม จ านวน  1,188.34 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 
จ านวน99.59 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิระยะยาว จากการออกหุ้นกู ้เมื่อเดอืน กนัยายน 2558 
จ านวน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบนัหรอืผู้ลงทุนรายใหญ่  หุ้นกู้ดงักล่าวครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560 โดยมอีตัรา
ดอกเบี้ยคงที่เท่ากบัร้อยละ 5.35  ต่อปี  ซึ่งบริษัทฯ ได้น าเงินจากการออกหุ้นกู้ ไปช าระหนี้เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิเพื่อลดภาระตน้ทุนทางการเงนิ รวมถงึเพื่อใชใ้นการขยายธุรกจิต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

  ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย เท่ากบั 1,153.83 ลา้นบาท เป็นส่วน
ของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ เท่ากบั 1,146.34  เพิม่ขึน้จากปี2558 จ านวน  67.65 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุของการเพิม่ขึน้  
ดงันี้ 

(1) บรษิทัฯ มกีารออกหุน้สามญัจ านวน 19.13 ลา้นหุน้มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นเงนิ 19.13  ลา้น
บาท ส าหรบัช าระค่าหุน้ของบรษิัท นครชยัปราการเคมภีณัฑ ์จ ากดั (“NPC”)จ านวน 1.5 ล้านหุ้นมูลค่าหุน้ละ 100 บาท ใน
สดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ NPC และได้บนัทกึส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 
74.42 ลา้นบาท ซึง่เป็นผลต่างของมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้กบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ีไ่ดร้บัจากการซือ้หุน้ดงักล่าว 

(2) จดัสรรก าไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลรวมจ านวน 40 ลา้นบาทโดยการออกหุน้สามญัเพื่อจ่ายปันผลจ านวน 36 
ลา้นหุน้ และจ่ายเงนิสดปันผลจ านวน  4 ลา้นบาท  

(3) บรษิทัฯ มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ส าหรบัปีเท่ากบั 24.16 ลา้นบาท  
(4) ปรบัปรุงสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 2.26 ลา้นบาท 
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กระแสเงินสด 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรบัปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงินรวม 

2558 2559 2558 2559 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 169.26 238.91 184.32 (20.90) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (1,283.33) (342.96) (1,259.99) (7.67) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 861.74 (58.08) 870.73 (58.08) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ (252.33) (162.13) (204.93) (86.65) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 548.92 297.89 548.92 341.78 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1.30 2.28 (2.21) (0.59) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 297.89 138.04 341.78 254.54 

 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

ในปี 2559 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมด าเนินงานจ านวน  20.90 ล้านบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลกูหนี้การคา้ และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้และบรกิารของบรษิทัย่อยในต่างประเทศ 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  
ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จ านวน 7.67 ลา้นบาทโดยส่วนใหญ่เกดิจาก

การจ่ายเงนิซือ้อุปกรณ์และปรบัปรุงโรงแยกคอนเดนเสทของบรษิทัย่อย 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  
ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 58.08 ลา้นบาท สว่นใหญ่เกดิจาก

ดอกเบีย้หุน้กูแ้ละการจ่ายปันผล 

จากรายการกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งต้น ท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมเีงินสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด ลดลงสุทธ ิรวมเป็นจ านวน 87.24 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2558 ท าให ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ สิน้ปี 2559 เท่ากบั 254.54 ลา้นบาท   

ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงินในอนาคต 

ความผนัผวนของราคาน ้ามนัและการชะลอตวัของเศรษฐกจิภูมภิาคเอเซยี  

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิโลกและราคาน ้ามนัยงัมคีวามผนัผวนตามปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปรมิาณการผลติ ปรมิาณ
ความตอ้งการใชน้ ้ามนั ซึง่รายไดห้ลกัของบรษิทัมาจากการจดัจ าหน่ายน ้ามนัเป็นหลกั ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของราคาน ้ามนั
อาจส่งผลต่อผลประกอบการของบรษิทัโดยรวมได ้ หากราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลงอย่างมาก ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการจ าหน่าย
น ้ามนัของกจิการลดลงด้วยเช่นกนั อย่างไรกต็าม บรษิัทมนีโยบายในการก าหนดราคาขายโดยใช้วธิรีาคาต้นทุนบวกก าไร
ขัน้ต้น (Cost Plus Pricing Method) เพื่อรกัษาระดบัก าไรไว ้ รวมถงึนโยบายการกระจายความเสีย่งไปยงัธุรกจิอื่นๆ ทีไ่ม่ผนั
ผวนตามราคาน ้ามนั เช่น ธุรกจิพลงังานทดแทนอื่นๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัได้   อย่างไรก็
ตาม บรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตามสถานการณ์ และเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ดิ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
และสามารถปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั  



138 
 

การรบัรองความถกูต้องของขอ้มูล 

  บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอ
รบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําใหผู้้อื่นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั  นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองวา่ 

  (1)  งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี ไดแ้สดงขอ้มูล
อย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยแลว้  

(2)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ด ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่
เป็นสาระสําคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติาม
ระบบดงักล่าว 

(3)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีด่ ี และควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัแล้ว ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้การกระทาํทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บรษิทัได้รบัรองความ
ถูกตอ้งแลว้ บรษิทัไดม้อบหมายให ้นางเสาวณีย ์ สุทธธิรรม เป็นผูล้งลายมอืชื่อกํากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของนางเสาวณีย์  สุทธธิรรม กํากบัไว้ บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิทัได้รบัรองความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

              ช่ือ                   ตาํแหน่ง                    ลายมือช่ือ 
 

1.  นางสาวนีรชา  ปานบุญหอ้ม ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ            นีรชา   ปานบญุหอ้ม       . 
     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 

     กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั  
 

2.  นางสธุดิา  คฤเดชโกศล           กรรรมการ และ                 สธุดิา   คฤเดชโกศล      1        
   ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ   
                  กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั  

                  ช่ือ                  ตาํแหน่ง                   ลายมือช่ือ 

 
ผูร้บัมอบอาํนาจ   นางเสาวณีย ์  สทุธธิรรม         เลขานุการบรษิทั                      เสาวณยี ์  สทุธธิรรม        2                    
             



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559)       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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 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 

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

รอ้ยละ 2.70 

11,223,300 
หุน้ 

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

2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ด ีท ีซ ีเอน็เตอรไ์พรส ์ ธุรกจิบรกิารระบบ GPS 

2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.โอ พ ีจ ีเทค ผลติและจ าหน่ายน ้ามนั
ปาลม์ 

2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.สยามโกลบอลเฮา้ส ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

ธุรกจิลงทุน 

2551-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งและ
อุปกรณ์ตกแต่งบา้น 

2557-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.เอเชยี ไบโอแมส จ าหน่ายเชือ้เพลงิชวีมวล 

2557-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ 
 

บมจ. เอเชยี กรนี เอนเนอจ ี น าเขา้และจ าหน่ายถ่าน
หนิคุณภาพจาก
ต่างประเทศ 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร 
(ต่อ) 

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

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่27/2004 

2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.อโีค่ไลทต์ิ้ง จ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและ
ไฟสอ่งสว่าง 

2554 - 2557 กรรมการอสิระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยออยล ์ ธุรกจิกลัน่น ้ามนั 

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 - 2556 กรรมการ บมจ. ไทยลูบ้เบส ผลติภณัฑห์ล่อลืน่และ
ยางมะตอย 

2549 - 2555 กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้ ผลติและจ าหน่ายชิน้สว่น
อะไหล่รถยนต ์



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

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 / 
กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กจิการ 
 

66 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร์
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 

หลกัสตูร Role of the 
Compensation Committee 
(RCC) รุ่น 20/2015 

 

- 

 

- 2554-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / 
กรรมการอสิระ /
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
/ ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2535 - 2553 ผูจ้ดัการ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารพาณชิย ์



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายสรุพล มเีสถยีร 
กรรมการ / 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน /  
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 

63 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์
บณัฑติ โรงเรยีนนายเรอื 

ประกาศนียบตัร วทิยาลยัการ
ทพัเรอื 

หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่155/2012 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่92/2011 

หลกัสตูร Role of the 
Compensation Committee 
(RCC) รุ่น 20/2015 

 

รอ้ยละ 0.53 

2,199,997
หุน้ 

- 2554-ปัจจุบนั กรรมการ / 
กรรมการสรรหาฯ /
กรรมการก ากบัดแูล
กจิการ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2557-2559 กรรมการ บจก.เอน็.ท.ีแอล. มารนี ขนส่งทางน ้า 

2552-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ สมาคมเจา้ของเรอืไทย ขนส่งทางน ้า 

2550-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.นทลนิ ออฟชอร ์
(บจก.พรมิา มารนี) 

ขนส่งทางน ้า 

2550-2559 กรรมการ บจก.บทด ขนส่งทางน ้า 

2550-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นทลนิ ขนส่งทางน ้า 

2549- 2559 กรรมการ บจก.โกลเดน้ชพิ ซพัพลาย ธุรกจิจดัซื้อและจดั
จ าหน่ายอะไหล่เรอื 

2548-ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คุณนท ี ขนส่งทางน ้า 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

50 ปรญิญาโท การเงนิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีวศิวกรรม ศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่97/2012 

รอ้ยละ 0.53 

2,199,997 
หุน้ 

- 2548-ปัจจุบนั กรรมการ/
กรรมการบรหิาร 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2555-2559 กรรมการ Top-NTL PTE Ltd. (จด
ทะเบยีนในประเทศสงิคโปร)์ 

บรหิารจดัการกองทุน 
(Trustee Manager) 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.นทลนิ ขนส่งทางน ้า 

2554-ปัจจุบนั 

 

กรรมการ Nathalin Offshore PTE 
Ltd. (จดทะเบยีนในประเทศ
สงิคโปร)์ 

บรหิารจดัการเรอื 

 

2548 - 2557 กรรมการ บจก. คุณนท ี ขนส่งทางน ้า 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นทลนิ ออฟชอร ์
(บจก.พรมิา มารนี) 

ขนส่งทางน ้า 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ว่าทีเ่รอืตร ีชาญวทิย ์ อนคักุล 
กรรมการ 
(ม.ค. 2559 - พ.ค. 2559) 

58 วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 
วศิวกรรมไฟฟ้า           
โรงเรยีนนายเรอื 

- - 2558 –ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

  หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่120/2015 

  2557-ปัจจุบนั 

2557-2559 

กรรมการ 

กรรมการ 

บจก.นทลนิ 

บจก.เอน็.ท.ีแอล.มารนี 

ขนส่งทางน ้า 

เจา้ของเรอื 

     2557-2559 กรรมการ บจก.คุณนท ี ขนส่งทางน ้า 

     2557-2559 กรรมการ บจก.สงิหา แทง็เกอร ์ ขนส่งทางน ้า 

     2557-2559 กรรมการ บจก.ไทยมารนี แทงเกอร ์ เจา้ของเรอื 

     2556-2559 กรรมการ บจก.กาญจนามารนี โบรกเกอร ์

     2556-ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

บจก.พรมิา มารนี (เดมิชือ่ 
“บจก.นทลนิ ออฟชอร”์) 

ขนส่งทางน ้า 

     2556-2559 กรรมการ บจก.เอน็ ดบัเบิล้ย ูรซีอรส์
เซส โฮลดิง้ 

พลงังานทางเลอืก 

     2555-2559 กรรมการ บจก.ซบัพุด เอน็เนอรย์ี ่วนั พลงังานทางเลอืก 

     2555-2559 กรรมการ บจก.วนิชยั พลงังานทางเลอืก 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ว่าทีเ่รอืตร ีชาญวทิย ์ อนคักุล     2555-2559 กรรมการ บจก.ซบัพุด เอน็เนอรย์ี ่ท ู พลงังานทางเลอืก 

(ต่อ)     2553-2559 กรรมการ บจก.นทลนิ เวลสตาร ์เอน็
เนอรจ์ ิ

พลงังานทางเลอืก 

น.ส. นีรชา ปานบุญหอ้ม 
ประธานกรรมการบรหิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 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 

หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู 
ดา้นการพฒันาธุรกจิ
อุตสาหกรรมและการลงทุน 
(วธอ.รุน่ที ่2/2558) 

รอ้ยละ 0.79 

3,300,000 
หุน้ 

- 2554-ปัจจุบนั ประธาน
กรรมการบรหิาร 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั Sea Oil Petroleum 
PTE. LTD. (บรษิทัจด
ทะเบยีนทีป่ระเทศสงิคโปร)์ 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั Sea Oil Offshore 
Limited (บรษิทัจดทะเบยีน
ทีป่ระเทศมาเลเซยี) 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2557-ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั Sea Oil Energy 
Limited (บรษิทัจดทะเบยีน
ทีป่ระเทศเบอรม์วิดา้) 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

2555-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.นทลนิ ขนส่งทางน ้า 

2555 - 2558 กรรมการ บจก.ยไูนเตด็ ออฟชอร ์   
เอวเิอชัน่ 

บรกิารขนส่งบุคคลทาง
อากาศ 

2555 - 2556 กรรมการ บจก.นทลนิออฟชอร ์ ขนส่งทางน ้า 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

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 
(ต่อ) 

หลกัสตูร Corporate 
Governance for Executives 
(CGE) รุน่ที ่6 / 2016 

2552 - 2556 กรรมการ บจก.เนลลอ์ะโฮลคิ สปามอืและสปาเทา้ 

2555 - 2556 กรรมการ บจก.นทลนิ แมนเนจเมนท ์ บรหิารจดัการเรอื 

รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์
กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 ปรญิญาเอก โลจสิตกิสร์ะหว่าง
ประเทศ,Cardiff University, 
Wales, United Kingdom 

ประกาศนียบตัรระเบยีบวธิวีจิยั
ทางสงัคมศาสตร,์ Cardiff 
University, Wales, United 
Kingdom 

ปรญิญาโท กฏหมายธุรกจิ
ระหว่างประเทศ Universite de 
Paris I, Pantheon-Sorbonne, 
France 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
ในการแปลค าศพัท์
ภาษาองักฤษและภาษา
ฝรัง่เศษทางกฎหมาย  

Paris Institute of 
Comparative Law, France 

- - 2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /   
กรรมการอสิระ 

บมจ.ไวส ์โลจสิตกิส ์ ธุรกจิรบัจดัการขนส่ง
สนิคา้ 

2539-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลฟีวิง่ เฮดควอเตอร ์ ธุรกจิรบัออกแบบภายใน 

2536-ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ สถาบนัการศกึษา 

2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
อสิระ 

บรษิทั ซ.ีพ.ีแอล.กรุ๊พ จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลติและจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑห์นงัส าเรจ็รปู 

2556-2558 

 

กรรมการ 

 

บจก.ไวสเ์ฟรทเซอรว์สิเซส 
(ประเทศไทย) 

ธุรกจิรบัจดัการขนส่ง
สนิคา้ 

2554 - 2556 กรรมการ บจก.เจรญิสนิพรอ็พเพอรต์ี้ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

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 ์
(ต่อ) 
 

ปรญิญาตร ีกฎหมายระหว่าง
ประเทศ, 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 

    



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

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 / 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน /  
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 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 

- - 2554-ปัจจุบนั 

 

 

 

2552-ปัจจุบนั 

กรรมการอสิระ /
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการก ากบัดแูล
กจิการ 
 
 
ประธานโครงการ
พฒันาผูบ้รหิาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศกึษา  
หลกัสตูรศกึษาศาสตร์
มหาบณัฑติ 

บมจ.ซอีอยล ์

 

 

 

สถาบนัรชัต์ภาคย ์

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั

เชือ้เพลงิ 

 

 

สถาบนัการศกึษา 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู 
(ต่อ) 

หลกัสตูร Financial 
Statements for Directors 
(FSD) รุ่น 23/2014 

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

หลกัสตูร Role of the 
Compensation Committee 
(RCC) รุ่น 20/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสธุดิา  คฤเดชโกศล 
กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบรหิาร  
(พ.ค. 2559 - ปัจจบุนั) 

35 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ
ระหว่างประเทศ London 
South Bank University, 
London, UK 

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

หลกัสตูร Corporate 
Governance for Executives 
(CGE) รุน่ที ่6 / 2016 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่132 / 2016 
 
 

รอ้ยละ 0.02  

75,428 หุน้ 

 2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบรหิาร  
 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ Sea Oil Petroleum PTE. 
LTD. (บรษิทัจดทะเบยีนที่
ประเทศสงิคโปร)์ 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ Sea Oil Offshore Ltd.  
(บรษิทัจดทะเบยีนที่
ประเทศมาเลเซยี) 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ Sea Oil Energy Ltd. 
(บรษิทัจดทะเบยีนที่
ประเทศเบอรม์วิดา้) 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั นครชยัปราการ 
เคมภีณัฑ ์จ ากดั  

ธุรกจิโรงแยกคอนเดน
เสท 

2557 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ศรไีทย แคปปิตอล 
จ ากดั 

ธุรกจิขนส่งน ้ามนัทางเรอื 

2557 - 2559 ผูอ้ านวยการฝ่าย
พฒันาธุรกจิ 

บรษิทั นทลนิ จ ากดั ธุรกจิขนส่งน ้ามนัทางเรอื 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสริาณี โกมนิทรชาต ิ
ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ 

42 ปรญิญาโท  
สงัคมสงเคราะห ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
ปรญิญาตร ี 
บรหิารธุรกจิ/การจดัการ   
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

รอ้ยละ 0.08 

334,000 หุน้ 

- 2553 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2558 - 2559 กรรมการ บรษิทั Sea Oil Offshore 
(จดทะเบยีนทีป่ระเทศ
มาเลเซยี) 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2549 - 2553 ผู้แทนขาย บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

    

นายวชัระ วุฒพิุทนนัท ์
ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุคุณภาพ
และลกูคา้สมัพนัธ ์
 

51 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขา
การตลาด,  
Assumption Business 
Administration College 
(ABAC) 

- - ก.ย.2558 - 
ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุม
คุณภาพและลกูคา้
สมัพนัธ ์

บมจ.ซอีอยล ์

 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

 

2540 - 2557 Area Manager, 
Business Consultant,   
OE/HES Specialist,   
Asset Transaction 
Specialist, 
Maintenance&Constr
uction Specialist 

บจก. เชฟรอน (ไทย) ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

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 

46 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ/
การตลาด  
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

รอ้ยละ 0.03 

109,250 หุน้ 

- 2555-ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร /  
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2558-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั Sea Oil Offshore 
Limited (บรษิทัจดทะเบยีน
ทีป่ระเทศมาเลเซยี) 

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 

49 ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร/์
บรหิารรฐักจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

รอ้ยละ 0.05 

219,997 หุน้ 

- 2556 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร /  
ผูอ้ านวยการสายงาน
การเงนิ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ 
(MBA Executive) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั Sea Oil Offshore 
Limited (บรษิทัจดทะเบยีน
ทีป่ระเทศมาเลเซยี) 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางกุสมุา วรรณพฤกษ ์
(ต่อ) 

 หลกัสตูร CFO Certification 
Program 
รุ่นที ่17/2013 

  2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั นครชยัปราการ 
เคมภีณัฑ ์จ ากดั 

ธุรกจิโรงแยกคอนเดน
เสท 

     2550 - 2555 ผูจ้ดัการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

สถาบนัการเงนิ 

นางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม 
เลขานุการบรษิทั 

41 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ / 
การบญัช ีมหาวทิยาลยั
รามค 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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รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

รายช่ือกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
จ านวนหุ้น 

สดัส่วนหุ้น (%) 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 

จ านวนหุ้นและสดัส่วนการ
ถือหุ้นของคู่สมรส และบุตร

ท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ 31 ธนัวาคม 2558 

การเปล่ียนแปลงระหว่างปี 2559 
(ได้มา / จ าหน่าย) 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 

1. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร 10,020,000 1,203,300 11,223,300 2.70 ไม่มี 
2. นายทวปี สนุทรสงิห ์ - - - - ไม่มี 
3. รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค ์ - - - - ไม่มี 
4. ดร.เฉลมิวทิย ์ฉมิตระกลู - - - - ไม่มี 
5. นายสรุพล มเีสถยีร 1,999,998 199,999 2,199,997 0.53 ไม่มี 
6. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 1,999,998 199,999 2,199,997 0.53 ไม่มี 
7. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม 3,000,000 300,000 3,300,000 0.79 ไม่มี 
8. นางสธุดิา  คฤเดชโกศล 68,571 6,857 75,428 0.02 ไม่มี 
9. นางกุสมุา วรรณพฤกษ ์ 199,998 19,999 219,997 0.05 ไม่มี 
10. นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี 140,228 (30,978) 109,250 0.03 ไม่มี 
11. นายวชัระ วุฒพิุทนนัท ์ - - - - ไม่มี 
12. นางสริาณี โกมนิทรชาต ิ 302,000 32,000 334,000 0.08 ไม่มี 
13. นางเสาวณยี ์ สทุธธิรรม - - - - ไม่มี 
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 เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทัย่อย 

รำยช่ือกรรมกำร 
Sea Oil Energy 

Ltd. 
(ประเทศเบอรม์วิดา้) 

Sea Oil Offshore 
Ltd. 

(ประเทศมาเลเซยี) 

Sea Oil Petroleum 
PTE. LTD. 

(ประเทศสงิคโปร)์ 

บริษทั นครชยัปรำกำร 
เคมีภณัฑ ์จ ำกดั 

(จ.ชลบุร ีประเทศไทย) 

1. นางสาวนีรชา   
ปานบุญหอ้ม 

MD / D D MD / D D 

2. นางสธุดิา 
คฤเดชโกศล 

D D D MD / D 

3. นายชญาน์วตั 
ทฆีไมตร ี

 MD / D   

4. นางกุสมุา   
วรรณพฤกษ ์

D D  D 

5. นางสาวสธุาสนิี  
หมื่นละมา้ย 

  D  

6. MR. KOH 
KUAN HUA 

  D  

 
หมายเหต ุ: 
D  คอื กรรมการ 
MD คอื กรรมการผูจ้ดัการ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

1. ช่ือบริษทัตรวจสอบภายใน

บรษิทั เวล แพลนนิ่ง  โซลชูัน่ จ ำกดั

2. ช่ือหวัหน้างานตรวจสอบภายใน

นำงสำววรลกัษณ์  ลิม้สขุประเสรฐิ

ต ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำร

3. คณุวฒิุทางการศึกษา / วฒิุบตัร

ปรญิญำตรบีญัช ีเกยีรตนิิยมอนัดบัสอง มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย

ปรญิญำโทบญัช ีมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ประเทศไทย

4. ประสบการณ์ท างาน

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. การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง

 วธิกีำรประเมนิควำมเสีย่งเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน

 กำ้วทนัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

 กำรตรวจสอบภำยในแบบบรูณำกำรส ำหรบัระบบจดัซือ้ทีใ่ชค้อมพวิเตอร์

 กำรตรวจสอบภำยในแบบบรูณำกำรส ำหรบัระบบขำยและลกูหนี้

 IT Audit for Non IT Audit

 สมัมนำเชงิปฏบิตักิำร TSQC1 แบบเจำะลกึ ดำ้น Monitoring และ EQCR ส ำหรบัส ำนกังำนสอบบญัชี

ตลำดทุน

 กำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพฉบบั ที ่1(TSQC1)

 แนวปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพฉบบั ที ่1(TSQC1) ส ำหรบัส ำนกังำนสอบบญัชี

 COSO - 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยในใหม่ล่ำสดุ
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เอกสารแนบ 3 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ย   กรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ซึง่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการบริหารจดัการ และมีคุณสมบตัิ
ครบถว้นตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด   คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏบิตัิหน้าทีต่ามขอบเขต และความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

ในปี 2559 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
ซึ่งในการประชุมแต่ละครัง้ เป็นการประชุมร่วมกบั ผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน กรรมการผูจ้ดัการ ผู้บรหิาร

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และผู้บรหิารฝ่ายอื่นๆ ตามวาระทีเ่กี่ยวขอ้ง และได้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มผีู้บรหิารเขา้
ร่วม 1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอือย่างเป็นอสิระในประเดน็ส าคญัต่างๆ รวมถงึ รบัทราบผลการปฏบิตังิาน ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบ 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบตัิงาน  ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน แสดงความเห็น และให้
ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นอสิระ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานขอ้มูลที่ส าคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 

2559 ตลอดจนรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยได้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพื่อพจิารณางบ
การเงินของบริษัทฯ  และได้สอบถามและรับฟังค าชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบญัชี จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี่า งบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2559 ได้จดัท าขึน้โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมกีารเปิดเผย
ขอ้มลูอย่างเพยีงพอ  

การสอบทานระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีของบรษิัท 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั  โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏบิตังิานหลกัทีส่ าคญัของบรษิทัฯ การ
สอบถามจากผูส้อบบญัช ีรวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รเป็นประจ า
ทุกปี   และรบัทราบรายงานการบรหิารความเสีย่งของคณะท างานบรหิารความเสีย่งในทุกไตรมาส  เพื่อให้มัน่ใจว่าการ
บรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมทุกปัจจยัเสีย่งและอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

ด้านก ากบัดูแลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา คดัเลือก แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบรษิทั โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรูค้วามสามารถใน
วชิาชพี รวมทัง้พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี โดยใชว้ธิกีารประเมนิความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO    คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ก ากบัดูแลและติดตามการปรบัปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบในทุกไตรมาส 
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ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของการปฏบิตัติามแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบั
มาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของโครงการแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ และรายงานความถูกตอ้ง
และเพยีงพอต่อขอ้มูลในแบบประเมนิฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมมีาตรการและระบบการควบคุม
ภายในทีเ่พยีงพอในการต่อตา้นและตรวจพบการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างมปีระสทิธภิาพ 

สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัิงานของบรษิทัฯผ่านหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อใหก้ารปฏบิตัิงาน

ของบรษิัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในดา้นการปฏบิตัติาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอและมปีระสทิธผิล  

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ฝ่ายจดัการได้
เขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ตามธุรกจิปกตทิีม่เีงื่อนไขทางการคา้ และราคาทีส่มเหตุสมผลดงัเช่นทีท่ ากบับุคคลภายนอก
ทัว่ไป และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัท ทัง้นี้บรษิัทฯได้ปฏบิตัิตามนโยบายและเปิดเผยขอ้มูลตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไวอ้ย่างครบถว้น 

พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และพจิารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณา

จากคุณสมบัติ คุณภาพของงานตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนักบัธุรกจิของบรษิทั ส าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
นัน้ ได้พจิารณาถงึขอบเขตความรบัผดิชอบของผู้สอบบญัช ีและความเหมาะสมโดยเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนจาก
ผูส้อบบญัชอีื่นทีเ่ทยีบได ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2560  รวมทัง้พจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 

 

 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอในการแสดงความคิดเห็นและให้ค าแนะน าเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทอย่างครบถ้วน  ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็โดยรวมว่า บรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจ มีการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ความเชื่อมัน่ว่า การจดัท ารายงานข้อมูลทางการเงนิของบริษัทมคีวาม
ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถอืได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง  มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้ผูกพนัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของ
บรษิัท รวมทัง้บรษิัทฯมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาปรบัปรุงระบบการปฏบิตัิงาน และพฒันาบุคคลากรใหม้คีุณภาพที่ดอีย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใหอ้งคก์รมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

                            
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ( รศ.ดร.รุธริ ์ พนมยงค ์) 

    ประธานกรรมการตรวจสอบ 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

  

 

 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

 
 

เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินทรพัยสิ์น 
 

- ไมม่ ี   - 
 
 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

 

 
 

เอกสำรแนบ 5 

เอกสำรอ่ืนๆ 
 

- ไมม่ ี   - 
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