
                                                                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

 

 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี 2560 

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

สำรบญั 
 

 หน้า 
ส่วนท่ี 1  กำรประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ      1 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ         9 
3. ปัจจยัความเสีย่ง        38 
4. ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ      43 
5. ขอ้พพิาททางกฎหมาย       47 
6. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น      48 

ส่วนท่ี 2  กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
7. ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้       51 
8. โครงสรา้งการจดัการ          54 
9. การก ากบัดแูลกจิการ       64 
10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม       99 
11. การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง     109 
12. รายการระหว่างกนั        112 

ส่วนท่ี 3  ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  
 13. ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั       131 
 14. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ       138 

กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมลู       147 

เอกสำรแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั 
เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน

ของบรษิทั (Compliance) 
เอกสารแนบ 4 รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 
เอกสารแนบ 5 เอกสารอื่นๆ 
 



    

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนท่ี 1 
กำรประกอบธรุกิจ 

 
1.  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 

1.1  วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมายและกลยทุธ ์

 วิสยัทศัน์  :  “มุ่งสูอ่งคก์รชัน้น ำ ในกลุ่มธุรกจิดำ้นพลงังำน ปิโตรเลยีม และปิโตรเคม ีทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ
อำเซยีน เพื่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื โดยบรหิำรตำมหลกัธรรมำภบิำล ดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย” 

พนัธกิจ  :    
1. ขยำยกำรลงทุนในกลุ่มธุรกจิดำ้นพลงังำน ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ี
2. ขยำยกลุ่มลกูคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 10% ในปี 2017 
3. มอีตัรำกำรขยำยตวัดำ้นรำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
4. พฒันำองคก์ร บุคลำกร และ สง่เสรมิคู่คำ้ ใหมุ้่งไปสูค่วำมเป็นมำตรฐำนสำกล ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนตำมหลกัธรรมำภบิำล 
5. สง่เสรมินโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
6. สนบัสนุนนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรปัชัน่ 
7. มุ่งเน้นกำรบรหิำรองคก์รอย่ำงยัง่ยนืโดยดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ 
บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิใหม้กีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื เพื่อเขำ้สูก่ำรเป็นองคก์รชัน้น ำดำ้นพลงังำน ปิโตรเลยีม 

ปิโตรเคม ีตลอดจนธุรกจิจดัหำวตัถุดบิ สนิค้ำ และให้บรกิำร ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงระบบกำร
บรหิำรจดักำรตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดยกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรมและโปร่งใส ค ำนึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
ฝ่ำยของกจิกำร ไม่ว่ำจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ หรอืบุคคลภำยนอกที่มสี่วนได้เสยี ภำยใต้ควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม มกีำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำยควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ นโยบำยคุณภำพ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงใหผู้บ้รหิำรและ
พนักงำนได้ปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน  เพื่อเป็นกรอบแนวทำงให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้ปฏิบัติไปในทิศทำง
เดยีวกนั  สบืเนื่องจำกผลกระทบทำงดำ้นเศรษฐกจิ ภำวะอุตสำหกรรม และสถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัทีย่งัคงผนัผวน สง่ผลใหผ้ล
ประกอบกำรโดยรวมของบรษิทัยงัไม่สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้  เนื่องจำกอุตสำหกรรมดำ้นกำรส ำรวจและผลติ
ปิโตรเลียมยงัคงชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่ธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆในอ่ำวไทยลดอตัรำกำรผลิตและกำร
ให้บรกิำร ท ำให้ปรมิำณกำรสัง่ซื้อน ้ำมนัจำกกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ดงักล่ำวลดลงด้วยเช่นกนั รวมถึงผลกระทบจำกภำวะกำร
แข่งขนัในตลำดจ ำหน่ำยน ้ำมนัทัง้ในและต่ำงประเทศทีส่งูขึน้มำก ส่งผลใหก้ ำไรจำกกำรขำยไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้
อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลง ทัง้ดำ้นเศรษฐกจิและสภำวะรำคำน ้ำมนัทีอ่ยู่ในระดบัต ่ำ บรษิทัฯพยำยำมมองหำโอกำสทำงธุรกจิใหม่ๆทีส่รำ้ง
มูลค่ำเพิม่ใหก้บัองคก์รและต่อยอดธุรกจิเดมิทีม่อียู่ เพื่อสรำ้งเสถยีรภำพและสำมำรถรกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำง
ธุรกจิได ้บรษิทัจงึไดม้กีำรก ำหนดกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิเพื่อกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืไว้ ดงันี้ 
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1. การเสริมสรา้งคณุภาพของสินค้าและพฒันามาตรฐานการให้บริการกบัลูกค้าเป็นส าคญั 
บรษิัทด ำเนินธุรกจิกำรจดัหำน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมันหล่อลื่นให้กบัเรอืเดนิทะเลมำนำนกว่ำ 20 ปี โดยบรษิัทมี

ผูบ้รหิำรและพนกังำนทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญดำ้นธุรกจิกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัมำยำวนำน บรษิทัเชื่อว่ำควำมส ำเรจ็
ของธุรกจิคำ้น ้ำมนัเกดิจำกควำมน่ำเชื่อถอืและควำมพงึพอใจทีไ่ดร้บัจำกลูกค้ำ โดยบรษิทัมกีำรควบคุมคุณภำพน ้ำมนัอย่ำง
เคร่งครดัเพื่อจดัหำและขนส่งสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ เพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บัสนิคำ้ทีม่คีุณสมบตัติรงตำมควำมต้องกำร ไดร้บัสนิคำ้ตรง
เวลำและจ ำนวนครบถ้วนตำมค ำสัง่ซือ้ มุ่งเน้นบรกิำรลูกคำ้ใหเ้กดิควำมพงึพอใจอย่ำงสงูสุด โดยตระหนักถงึดำ้นกำรจดักำร
ควำมปลอดภยั สขุอนำมยั สิง่แวดลอ้ม และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นส ำคญั  

2. การขยายธรุกิจและการให้บริการไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ทัง้ด้านผลิต จดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและ
จดัหาวตัถดิุบและบริการ ขยายฐานลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศเพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมขึน้  

ในกำรประกอบธุรกจิผ่ำนช่องทำงกำรใหบ้รกิำรทำงทะเล บรษิทัขยำยธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิใหค้รอบคลุมเรือ
ทุกประเภท โดยเฉพำะเรอืขนส่งสนิคำ้ทีม่ขีนำดใหญ่และมจี ำนวนเรอืในกองเรอืจ ำนวนมำก รวมไปถงึกำรใหบ้รกิำรอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น
กบัเรอืเดนิทะเล รวมถงึแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเลและบนบก เพื่อเป็นผู้ใหบ้รกิำรในทะเลแก่เรอืเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ และ
แท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตใินทะเลทีค่รบวงจร นอกจำกกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัภำยในประเทศ (Domestic) แลว้ บรษิทัยงั
เลง็เหน็ถึงศกัยภำพของกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัในต่ำงประเทศ (External) ซึ่งเป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัเรอืของลูกค้ำทีม่คีวำม
ตอ้งกำรน ้ำมนัระหว่ำงทีอ่ยู่ต่ำงประเทศ  รวมถงึกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัผูค้ำ้น ้ำมนัทีน่ ำน ้ำมนัไปจ ำหน่ำยต่อในต่ำงประเทศ โดย
บรษิทัจะจดัหำน ้ำมนัในต่ำงประเทศเพื่อจดัสง่ใหก้บัลูกคำ้ทีอ่ยู่ในต่ำงประเทศเช่นกนั บรษิทัฯ ไดม้กีำรขยำยตลำดต่ำงประเทศ โดย
กำรจดัตัง้บรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ เพื่อขยำยฐำนลกูคำ้และซพัพลำยเออร ์

 บริษัทมีแผนงำนเพิ่มกำรให้บริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง ในด้ำนธุรกิจจดัหำอำหำร 
วตัถุดบิ และให้บรกิำรอื่นๆ แก่ที่พกัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply 
Management) ทัง้ที่เป็นธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรีดให้แก่พนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ 
(Catering and Service) และธุรกจิจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบยีง และบรกิำรอื่นๆ    (General Supply) ซึง่
เป็นสิง่จ ำเป็นแก่เรอืเดนิทะเลและแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตใินทะเลใหม้ำกขึน้ อกีทัง้ยงัมุ่งเน้นบรกิำรลูกคำ้ใหม้คีวำมพงึ
พอใจอย่ำงสูงสุด โดยตระหนักถึงด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยัของลูกค้ำเป็นส ำคญั โดยยึดหลกักำรจดักำรด้ำนควำม
ปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มตำมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยคุณภำพของบรษิทั 

บรษิทัไดเ้ขำ้ลงทุนธุรกจิส ำรวจและผลติปิโตรเลยีมอนัเป็นธุรกจิทีต่่อเนื่อง และส่งเสรมิกบัธุรกจิกำรจ ำหน่ำยผลติภัณฑ์
ปิโตรเลยีมของบรษิทั ซึง่อำจเป็นธุรกจิหลกัทีจ่ะสรำ้งรำยไดจ้ ำนวนมำกใหแ้ก่บรษิทัในอนำคต โดยด ำเนินกำรจดัหำแหล่งพลงังำน
ปิโตรเลยีมดว้ยทกัษะและควำมรูข้องบุคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำนเป็นอย่ำงสงู หำกบรษิทัไดเ้รยีนรูแ้ละรบัประสบกำรณ์
จำกบรษิทัส ำรวจ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม บรษิทักอ็ำจเขำ้เป็นผูร้บัสมัปทำนระยะยำวในอนำคต 

บรษิทัไดเ้ขำ้ลงทุนในธุรกจิโรงแยกคอนเดนเสท ซึง่เป็นธุรกจิส ำหรบัผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม
เหลวทุกชนิด เพื่อเพิม่ยอดขำย และต่อยอดธุรกจิทีเ่สรมิกบัธุรกจิกำรเป็นผูจ้ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมของบรษิทัในปัจจุบนั    

3. การแสวงหาโอกาสเติบโตจากการขยายธุรกิจไปยงักลุ่มธุรกิจพลงังานอ่ืน ( Business Diversification) 
เพื่อลดความเส่ียงจากการด าเนินธรุกิจและสรา้งเสถียรภาพให้กบัองคก์ร 

บรษิทัไดข้ยำยธุรกจิไปยงัแหล่งพลงังำนดำ้นอื่น เพื่อลดผลกระทบจำกภำวะรำคำน ้ำมนัทีม่คีวำมผนัผวนและอยู่ในระดบั
ต ่ำและสรำ้งเสถยีรภำพใหก้บัองคก์ร ในปี 2560 บรษิทัไดเ้ขำ้ซือ้โครงกำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์(Solar 
Rooftop) จ ำนวน 10 โครงกำร ซึง่สรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรใหบ้รษิทัมำกขึน้ และเป็นกจิกำรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคมและชุมชน 
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4. การพฒันาองคก์ร บุคลากร และส่งเสริมคู่ค้าให้มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลดวัยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัยงัคงยดึมัน่กำรด ำเนินธุรกจิและกำรบรหิำรงำนตำมหลกัธรรมมำภบิำล  ตลอดจนกำรดูแลผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็น ผูถ้อืหุน้ พนกังำน คู่คำ้ ลกูคำ้ สงัคม ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม เพื่อสรำ้งควำมสมดุลและน ำไปสู่กำรเป็นองคก์ร
ทีม่กีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บริษัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทในกลุ่มนทลิน  จดทะเบยีนก่อตัง้บริษัทขึน้เมื่อวนัที่ 26 
พฤษภำคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่ 1,000,000 บำท ปัจจุบนับรษิทัมทีุนจดทะเบยีน จ ำนวน 691,867,135 บำท 
และมทีุนทีอ่อกและช ำระแลว้ จ ำนวน 553,538,208 บำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560) โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรประกอบธรุกจิ
จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืประเภทต่ำงๆ  เช่น  เรอืเดนิทะเล เรอืขนสง่น ้ำมนั  เรอืประมง และเรอื
ประเภทอื่นๆ โดยบรษิทัจะด ำเนินกำรจดัหำน ้ำมนัจำกผูผ้ลติน ้ำมนั/ผูค้ำ้น ้ำมนัรำยใหญ่และจ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ เช่น สงิคโปร ์ลำว กมัพชูำ พม่ำ เป็นตน้  ทัง้นี้ บรษิทัไม่มกีำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ
ดำ้นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ทัง้คลงักกัเกบ็น ้ำมนั และยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนสง่น ้ำมนั โดยบรษิทัจะด ำเนินกำรจดัหำผู้
ขนสง่อสิระเพื่อใหบ้รกิำรขนสง่ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำร  

ตุลำคม 2553 บรษิัทไดท้ ำกำรขยำยธุรกจิออกไปสู่กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบกใหก้บั
โรงงำนอุตสำหกรรม และธุรกจิอื่นๆ เช่น ธุรกจิรถขนส่งทำงบก ธุรกจิใหบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นต้น ซึ่งท ำใหบ้รษิทัสำมำรถ
ขยำยช่องทำงกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไดห้ลำกหลำยขึน้  
 กรกฎำคม 2554 บรษิทัไดเ้ริม่ธุรกจิบรกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) ใหแ้ก่เรอื
พกัอำศยั (Accomodation Barge) ส ำหรบัพนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในอ่ำวไทย  

กนัยำยน 2555 บรษิทัไดเ้ริม่ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบยีง และบรกิำร
อื่นๆ (General Supply) ใหก้บัเรอืเดนิทะเล เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service Boat) และเรอื
โดยสำรพนักงำนแท่นขดุเจำะ (Crew Boat) และแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล เช่น อำหำร น ้ำ เครื่องมอืต่ำงๆ เป็นตน้ 
เพื่อเป็นกำรต่อยอดจำกธุรกจิ Catering and Service และยงัเป็นกำรใชป้ระโยชน์จำกฐำนลูกคำ้ปัจจุบนัของบรษิทัทีม่อียู่ใน
ธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเลได ้ซึง่มคีวำมตอ้งกำรใชเ้สบยีงอำหำร และวสัดุสิน้เปลอืงอื่นๆ 
เพื่อใชใ้นกำรเดนิเรอือยู่แลว้เพื่อเพิม่รำยไดใ้หก้บับรษิทั 

เมื่อวนัที ่5 กนัยำยน 2556 บรษิทัไดก้ำ้วเขำ้สู่กำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ อย่ำงเป็น
ทำงกำร ซึ่งได้รบักำรอนุมตัิจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมกีำรเสนอขำยหุน้ใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO)  

ตุลำคม 2557 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยทีป่ระเทศเบอรม์วิดำ้ ชื่อว่ำ “Sea Oil Energy Limited” โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อรองรบักำรลงทุนและขยำยธุรกจิของบรษิทั  

เมื่อวนัที ่17 ธนัวำคม 2557 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 มมีตอินุมตัใิห้บรษิทัเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึง่หุน้
ของบรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยำม) ลมิเิตด็ (“POES”) ในสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 49.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและ
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่เป็นกำรลงทุนใน POES ทีส่่งเสรมิใหบ้รษิทักำ้วเขำ้สู่ธุรกจิกำรส ำรวจและผลติปิโตรเลยีมอนัเป็น
ธุรกจิที่ต่อเนื่อง และส่งเสรมิกบัธุรกจิกำรเป็นผูจ้ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมของบรษิทัในปัจจุบนั โดยจะได้เรยีนรู้และรบั
ประสบกำรณ์จำกบรษิทัส ำรวจ ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมอนัจะน ำไปสูก่ำรเขำ้เป็นผูร้บัสมัปทำนในอนำคต 
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มกรำคม 2558 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยทีด่นิแดนสหพนัธแ์ห่งลำบวน ประเทศมำเลเซยี ชื่อว่ำ “Sea Oil Offshore 
Limited” โดยมวีตัถุประสงคจ์ดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิระหว่ำงประเทศและขยำยกจิกำรไปยงัต่ำงประเทศ 

เมษำยน 2558 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยทีป่ระเทศสงิคโปร ์ชื่อว่ำ “Sea Oil Petroleum PTE. LTD.” โดยจดัจ ำหน่ำย
น ้ำมนัและผลติภณัฑเ์กีย่วกบัน ้ำมนัทีป่ระเทศสงิคโปร ์และขยำยฐำนลกูคำ้และซพัพลำยเออรใ์นต่ำงประเทศ 

พฤษภำคม 2558 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึง่หุน้ของบรษิทั 
นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ์ จ ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด และด ำเนินกำร
จดัสรรหุ้นเสรจ็สิน้เมื่อวนัที่ 11 เมษำยน 2559 โดยประกอบธุรกจิโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งผลติและจ ำหน่ำยโซลเว้นท์และ
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลวทุกชนิด (เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2560 บรษิัท นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ์ จ ำกดั เปลี่ยนชื่อนิติ
บุคคลเป็น “บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั”) 

มกรำคม 2560 ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 มีมติอนุมตัิให้บริษัทเข้ำลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำน
แสงอำทติย์ จ ำนวน 10 โครงกำร ขนำดรวม 7.825 เมกะวตัต์ ด้วยวธิกีำรโอนกจิกำรทัง้หมด และเมื่อวนัที่ 24 กุมภำพนัธ์ 
2560 บรษิทัไดซ้ือ้หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนแสงอำทติย ์

การเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนท่ีส าคญั 

กมุภาพนัธ ์2556 บรษิทัมกีำรลดทุนจดทะเบยีน จำกเดมิ 160,000,000 บำท เป็น 110,000,000 บำท และเพิม่ทุนจดทะเบียน
จำกเดมิ 110,000,000 บำท เป็น 180,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั
และบรษิทัในกลุ่มนทลนิ และประชำชน จ ำนวน 70,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท  
เมษายน 2557 บรษิัทมมีติจำกที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2557 เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น จำกเดมิ 180,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 210,000,000 
บำท และมทีุนช ำระแลว้เป็นเงนิ 209,998,052 บำท 
ธนัวาคม 2557 บริษัทมีมติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ลดทุนจดทะเบียนจำก 210,000,000 บำทเป็น 
209,998,052 บำท และมมีตเิพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 209,998,052 บำท เป็น 314,997,078 บำท เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในกำรเขำ้
ท ำรำยกำรไดม้ำซึง่หุน้ของบรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยำม) ลมิเิตด็  
มกราคม 2558 บรษิทัจดเพิม่ทุนช ำระแลว้ จำกเดมิ 209,998,052 บำท เป็น 314,996,857 บำท หลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้เพิม่
ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 
เมษายน 2558 บรษิัทมมีติจำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2558 เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 44,999,551 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำกเดิม จ ำนวน 314,996,857 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 
359,996,408 บำท และมทีุนช ำระแลว้เป็นเงนิ 359,993,848 บำท 
พฤษภาคม 2558 บริษัทมีมติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ลดทุนจดทะเบียนจำก 359,996,408 บำทเป็น 
359,993,848 บำท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนจำก 359,993,848 บำทเป็น 379,124,282 บำท เพื่อรองรบักำรท ำรำยกำรไดม้ำซึง่หุน้
บรษิทั นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ ์จ ำกดั  
เมษายน 2559 บรษิัทมมีติจำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2559 เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 37,912,428 หุน้ มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท จำกเดมิ จ ำนวน 379,124,282 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 417,036,710 บำท เพื่อรองรบักำรจ่ำยหุน้ปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
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มกราคม 2560 บรษิทัมมีตจิำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เพิม่ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 276,746,854 หุน้ มลูค่ำที่
ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท จำกเดมิ จ ำนวน 415,120,281 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 691,867,135 บำท เพื่อรองรบักำรลงทุนในกจิกำร
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์และรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั (SEAOIL-W)  

ภาพรวมของการประกอบธรุกิจ 

บรษิัทเริม่ประกอบธุรกจิจำกกำรเป็นผู้ให้บรกิำรจดัหำน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นให้กบัเรือเดนิทะเล เช่น เรอื
ขนส่งสินค้ำ เรือบรรทุกน ้ ำมัน เรือประมง และเรือห้องเย็น เป็นต้น ซึ่งลูกค้ำของบริษัท ได้แก่ เรือเดินทะเลที่เดินทำง
ภำยในประเทศ ระหว่ำงประเทศ และยงัรวมไปถงึเรอืเดนิทะเลทีเ่ดนิทำงมำจำกต่ำงประเทศอกีดว้ย โดยผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัจดัหำ
ใหลู้กคำ้เหล่ำนี้ไดแ้ก่ น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นกำรขบัเคลื่อนเรอื เช่น น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ น ้ำมนัเตำชนิดต่ำงๆ และน ้ำมนัหล่อลื่น
เครื่องยนต ์โดยเรอืเดนิทะเลแต่ละประเภทจะมคีวำมตอ้งกำรน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนตท์ีต่่ำงกนัออกไป  

ในปัจจุบนั บรษิทัมกีำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัลูกคำ้ทำงทะเลเป็นหลกั และตัง้แต่ปี 2553 บรษิทั
ไดข้ยำยธุรกจิไปยงัธุรกจิกำรจดัหำน ้ำมนัใหก้บัลูกคำ้ทำงบก โดยมกีลุ่มลกูคำ้ ไดแ้ก่ โรงงำนอุตสำหกรรม และกลุ่มลกูคำ้ในธุรกจิ
ต่ำงๆ เช่น ธุรกจิขนส่งทำงบก ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นต้น นอกจำกนี้ บรษิทัยงัท ำหน้ำทีเ่ป็นผูจ้ดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
และน ้ำมนัหล่อลื่นตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในต่ำงประเทศ อำท ิสงิคโปร ์ลำว กมัพชูำ และ พม่ำ เป็นตน้  

โดยน ้ำมนัเชื้อเพลงิที่บรษิัทจดัหำ ได้แก่ น ้ำมนัเชื้อเพลงิประเภทต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรขบัเคลื่อนเรอื น ้ำมนัหล่อลื่น และ
น ้ำมนัเบนซนิ เป็นต้น ซึง่บรษิทัไม่มคีวำมจ ำเป็นในกำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรใดๆ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ ทัง้นี้ เมื่อบรษิัท
ได้รบัค ำสัง่ซื้อจำกลูกค้ำแล้ว บริษัทจะจดัหำสนิค้ำจำกผู้ผลิตน ้ำมนัรำยใหญ่ในประเทศหรือผู้ค้ำส่งน ้ำมนัทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ (“Supplier”) โดยในกรณีลูกคำ้มคีวำมตอ้งกำรใหบ้รษิทัเป็นผูข้นส่งน ้ำมนัให ้บรษิทัจะด ำเนินกำรจดัจำ้งผูข้นส่งอสิระ
เพื่อขนส่งน ้ำมนัไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ก ำหนด ส ำหรบัลูกคำ้ทีต่้องกำรรบัน ้ำมนักลำงทะเล   บรษิทัจะจดัจำ้งเรอืขนส่ง
น ้ำมนัเพื่อขนส่งสนิคำ้ไปยงัลูกคำ้ หำกลูกคำ้เป็นเรอืทีจ่อดเทยีบท่ำอยู่หรอืลูกคำ้ทำงบก  บรษิทัจะท ำกำรจดัจำ้งรถขนส่งน ้ำมนั
เพื่อขนส่งไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ก ำหนด โดยบรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะท ำกำรส่งผู้ควบคุมกำรจดัส่งของบรษิทั (Inspector)  
ขึน้ประจ ำกำรบนยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งตัง้แต่รบัน ้ำมนัที่คลงัต้นทำงไปจนถงึจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ต้องกำร   เพื่อให้
แน่ใจว่ำสนิคำ้มคีุณลกัษณะตำมทีลู่กคำ้ตอ้งกำร มปีรมิำณทีค่รบถว้น   และน ำสง่ถงึมอืลูกคำ้ตรงตำมเวลำทีก่ ำหนด เพื่อใหลู้กคำ้
เกดิควำมมัน่ใจและไวว้ำงใจในกำรสัง่ซือ้สนิคำ้กบับรษิทั ก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัมำจำกสว่นต่ำงระหว่ำงต้นทุนน ้ำมนั  
รวมถงึตน้ทุนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำคำทีจ่ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัลกูคำ้  

บรษิทัขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้ำ้น ้ำมนัตำมมำตรำ 10 ซึง่เป็นผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิ แต่ละชนิด
หรอืรวมกนัทุกชนิดปีละ 30,000 เมตรกิตนั (ประมำณ 36 ลำ้นลติร) ขึน้ไปแต่ยงัไม่ถงึ 100,000 เมตรกิตนั (ประมำณ 120 ลำ้น
ลติร)  หรอืกรณีเป็นผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ชนิดเดยีวมปีรมิำณไม่ถงึ 50,000 เมตรกิตนัต่อปี แต่เกนิ 30,000 เมตรกิตนั 
หรอืเป็นผู้ค้ำที่มขีนำดของถงัที่สำมำรถเกบ็น ้ำมนัเชื้อแพลงิแต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดได้เกนิ 200,000 ลติร  โดยปรมิำณ
กำรคำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิประจ ำปีดงักล่ำว หมำยถงึ ปรมิำณน ้ำมนัเชือ้เพลงิแต่ละชนิดทีน่ ำเขำ้มำในประเทศ ซื้อ กลัน่ ผลติหรอืไดม้ำ
ในปีหนึ่ง ทัง้นี้ ไม่รวมถงึปรมิำณทีจ่ดัหำมำเพื่อกำรส ำรองตำมกฎหมำย   

ทัง้นี้ บรษิทัยงัด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรในกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแหล่งขุด
เจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management)  เน่ืองจำกบรษิัทมกีลุ่มลูกค้ำที่เป็นเรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/
เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service Boat) และเรอืโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) บรษิทัจงึเลง็เหน็โอกำสในกำร
ใหบ้รกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) ใหแ้ก่พนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ เพื่อ
ใหบ้รกิำรทีค่รอบคลุมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้กลุ่มนี้มำกยิง่ขึน้  
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บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ (“POES”) ในสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 49.99 ของ
จ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ POES ซึ่งเป็นบรษิัทผลติและส ารวจปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติบนบกใน
ประเทศไทย และได้ครอบครองสมัปทานแปลงที่ L53/48 ตัง้อยู่ที่อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีระยะเวลาผลิต
ปิโตรเลียมนานถึง 20 ปี ส าหรบัการลงทุนในธุรกิจกบั POES นัน้ต่อยอดกบัธุรกิจของบริษัทในปัจจุบนั และท าให้บริษัทได้
ประสบการณ์และการเรยีนรูจ้ากบรษิัทส ารวจ ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ซึง่น าไปสู่สทิธกิารเขา้เป็นผู้รบัสมัปทาน
ต่อไปในระยะยาว 

นอกจำกนี้ บรษิทัเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั (“SOC”) หรอืเดมิชื่อ บรษิทั นครชยัปรำกำร 
เคมภีณัฑ์ จ ำกดั ซึ่งประกอบธุรกจิด้ำนกำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลว ได้แก่ ไวท์สปิรติ (white 
spirit) รับเบอร์ โซลเวนท์ (rubber solvent) น ้ำมันดีเซล และน ้ำมันเตำ โดยด ำเนินกระบวนกำรผลิตในโรงแยกคอนเดนเสท 
(condensate splitter) ของ SOC ซึง่ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ีมกี ำลงักำรผลติประมำณ 180,000 ลติรต่อ
วนั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 ยงัอยู่ระหว่ำงทดลองกำรผลติ 

ในปี 2560 บรษิัทเขำ้ลงทุนในกจิกำรทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ (Solar 
Rooftop) ซึง่เปิดด ำเนินกำรแลว้ โดยมบีรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั และบรษิทัย่อยในกลุ่มโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์รวม
จ ำนวน 10 โครงกำร ขนำดรวม 7.825 เมกะวตัต์ ดว้ยวธิกีำรรบัโอนกจิกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer) และบรษิทัรบัรู้
รำยไดห้ลงัท ำรำยกำรเสรจ็สิน้ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2560 

1.3   โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 
บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่คอื บรษิทั นทลนิ จ ำกดัซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 45.05  บรษิทัเป็นหนึ่งในบรษิทัในเครือของ

บรษิัท นทลนิ จ ำกดั (“นทลนิ”)  ซึ่งกจิกำรของกลุ่มนทลนิเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิกำรขนส่งน ้ำมนัทำงเรอื โดยกลุ่มบรษิัทนทลนิเป็นผู้
ใหบ้รกิำรขนส่งน ้ำมนัทำงทะเลมำนำนกว่ำ 30 ปี ซึง่บรษิทัฯเป็นเพยีงบรษิทัเดยีวในกลุ่มบรษิทันทลนิ ทีป่ระกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำย
น ้ำมนัเชือ้เพลงิ โดยนทลนิไดจ้ดัท ำขอ้ตกลงในกำรไม่ประกอบธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั ขึน้เพื่อเป็นกำรยนืยนัและรบัรองว่ำ นทลนิ ซึง่
มกีำรด ำเนินธุรกจิต่ำงๆ รวมถงึบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของนทลนิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยว์่ำด้วยกำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศที่เกีย่วกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์จะมกีำรก ำหนดขอบเขต
กำรด ำเนินธุรกจิ โดยตกลงทีจ่ะไม่ด ำเนินธุรกจิหรอืเขำ้มอี ำนำจควบคุมนิตบิุคคลใดๆ ทีด่ ำเนินธุรกจิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึ และ/หรอื 
ลกัษณะทีเ่ป็นกำรแข่งขนักบัธุรกจิปัจจุบนัของบรษิัท อนัไดแ้ก่ ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และธุรกจิใหบ้ริกำรในธุรกจิจดัหำอำหำร 
วตัถุดบิ และให้บรกิำรอื่นๆ แก่ที่พกัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล (Supply Management) 
รวมถึงธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะด ำเนินกำรในอนำคต โดยนทลินจะด ำเนินกำรแจ้งและดูแลให้บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งและผู้ที่
เกีย่วขอ้งของนทลนิ ทรำบและปฏบิตัติำมขอ้ตกลงนี้ ทัง้นี้ ในขอ้ตกลงดงักล่ำวไดม้กีำรระบุไวถ้งึบทลงโทษต่อ นทลนิ หำกมกีำรฝ่ำ
ฝืนขอ้ตกลงดงักล่ำว 

1.4   ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 
บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรใหก้บักลุ่มนทลนิ ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยสนิค้ำ

ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มนทลนิเช่นเดยีวกบักำรขำยสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ทัว่ไป อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัมแีนวทำงทีจ่ะลดกำรพึง่พงิรำยได้
จำกกำรขำยใหแ้ก่กลุ่มนทลนิโดยมแีผนทีจ่ะเพิ่มปรมิำณกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ทีเ่ป็นเรอืเดนิทะเลทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
เรือเดินทะเลที่ไม่ใช่สญัชำติไทยหรือเรือล ำเลียงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภคของแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซต่ำงๆ 
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รวมถงึกำรสรำ้งและรกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคำ้เดมิอย่ำงต่อเน่ืองนอกจำกนี้ บรษิทัยงัไดแ้สวงหำโอกำสทีจ่ะเพิม่จ ำนวน
ลกูคำ้รำยใหญ่เพื่อเพิม่รำยไดแ้ละก ำไรใหแ้ก่บรษิทัอย่ำงต่อเนื่องเช่นกนั  

บรษิทัมกีำรจดัจำ้งเรอืบรรทุกน ้ำมนัของกลุ่มนทลนิในกำรขนส่งน ้ำมนัทีจ่ดัหำจำกต่ำงประเทศเพื่อไปส่งยงัจุดหมำย
ปลำยทำงทีต่่ำงประเทศเนื่องจำกมขีนำดที่เหมำะสมต่อกำรขนส่งในลกัษณะกำรสัง่ซื้อน ้ำมนัครำวละมำกๆและเป็นเส้นทำง
ระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไดม้กีำรเปรยีบเทยีบค่ำขนส่งคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถอืของผูข้นส่งก่อนกำรจดัจ้ำง
เสมอหำกผูข้นส่งทีเ่ป็นบุคคลภำยนอกสำมำรถใหบ้รกิำรในคุณภำพทีใ่กลเ้คยีงกบัเรอืในกลุ่มนทลนิในรำคำทีส่มเหตุสมผลได้
บรษิทัสำมำรถจดัจำ้งผูข้นสง่รำยอื่นส ำหรบักำรขนสง่น ้ำมนัในลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ไดเ้ช่นกนั 

โครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิกลุ่มบรษิทั นทลนิ จ ำกดั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 แสดงเป็นแผนภำพได ้ดงันี้ 
 
    

 

 

 

 

 

 

เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้อง 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2560 บรษิทัไดจ้ ำหน่ำยเงนิลงทุนในหุน้สำมญั จ ำนวน 17.53 ลำ้นบำท รอ้ยละ 3.33 ของทุนที่
ออกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทั คุณนท ีจ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัใหแ้ก่บรษิทั นทลนิ จ ำกดั 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน จ ำนวน 
370,432,920 บำท ประกอบดว้ย  

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

เงนิลงทุนในบรษิัท Sea Oil Offshore Limited  ณ ดนิแดนสหพนัธ์แห่งลาบวน ประเทศมำเลเซยี เป็นเงนิจ ำนวน 
0.98 ลำ้นบำท (30,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อก และบรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุน
ดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ 

เงนิลงทุนในบรษิทั Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ณ ประเทศสงิคโปร ์เป็นเงนิจ ำนวน 26.97 ลำ้นบำท (750,000 ดอล
ล่ำรส์หรฐัอเมรกิำ) คดิเป็นรอ้ยละ 75 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและบรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนดงักลำ่วเตม็จ ำนวนแลว้  

กลุ่มบริษทันทลิน 

ถือหุ้น 45.05% 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)  

กลุ่มธรุกิจจ ำหน่ำยน ้ำมนั
เช้ือเพลิงและให้บริกำร และ

ธรุกิจพลงังำนทดแทน 

กลุ่มธรุกิจเรือขนส่งและ 
บริหำรจดักำรเรือ 

กลุ่มธรุกิจอ่ืน 

บริษทั พริมำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) 

ถือหุ้น 54.20% 
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เงนิลงทุนในบรษิัท ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั (เดมิชื่อบรษิัท นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ์ จ ำกดั) (“SOC”) จ ำนวน 
149.32 ลำ้นบำท เกดิจำกกำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ SOC ซึง่ประกอบธุรกจิโรงแยกคอนเดนเสท ผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ท์และ
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมเหลวทุกชนิด จ ำนวน 1.50 ลำ้นหุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของ
จ ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ SOC กำรซือ้หุน้ดงักล่ำวบรษิทัฯไดม้ำซึง่กลุ่มสนิทรพัยข์องธุรกจิโรงแยกคอนเดน
เสท ประกอบดว้ยทีด่นิ โรงแยกคอนเดนเสท เครื่องจกัรและอุปกรณ์ ตัง้อยู่ทีน่ิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ีบรษิทัฯได้
บนัทกึเงนิลงทุนตำมมลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีไ่ดม้ำ ณ วนัซือ้ บวกดว้ยตน้ทุนในกำรไดม้ำของเงนิลงทุนดงักล่ำว 

เมื่อวนัที ่22 พฤษภำคม 2560 SOC ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุน จ ำนวน 0.54 ลำ้นหุน้ เป็นทุนจดทะเบยีนรวม 2.04 ลำ้นหุน้ 
หุน้ละ 100 บำท โดยบรษิทัไดช้ ำระเงนิค่ำหุน้เพิม่ทุน มลูค่ำหุน้ละ 25 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 13.50 ลำ้นบำท 

เงนิลงทุนในบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั (“LIV”) เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2560 บรษิทัไดซ้ือ้หุน้ของ LIV ซึง่ผลติ
และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์(Solar Rooftop) จ ำนวน 0.75 ลำ้นหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 249.80 บำท คดิเป็นมลูค่ำรวม 188 
ล้ำนบำท จำกกจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั ซึ่งบรษิัทได้บนัทกึค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรซื้อเงินลงทุนอีก
จ ำนวน 5.16 ลำ้นบำท รวมเป็นตน้ทุนเงนิลงทุนในขอ้มลูทำงกำรเงนิทัง้สิน้ 193.16 ลำ้นบำท 

เงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ 

ณ  31 ธนัวำคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ ตำมบญัชวีธิสี่วนไดเ้สยี จ ำนวน 1,265.69 
ล้ำนบำท หรอืวธิคีดิรำคำทุน จ ำนวน 1,387.88 ล้ำนบำท ซึ่งเกดิจำกกำรทีบ่รษิัทย่อย Sea Oil Energy Limited ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้
ของ Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”) เมื่อเดอืนกุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2558 ซึง่ประกอบธุรกจิเกีย่วกบักำรส ำรวจ พฒันำ
และผลติน ้ำมนัปิโตรเลยีมและก๊ำซธรรมชำตใินประเทศไทย จ ำนวน 9,863 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 49.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อก
และจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ POES 

โครงสรำ้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 แสดงเป็นแผนภำพไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
ทุนจดทะเบียน 691.87 ล้ำนบำท 

Sea Oil Offshore 
ลำบวน ประเทศมำเลเซีย 

ทุนจดทะเบียน 
0.03 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั 

 

Sea Oil Energy 
ประเทศเบอรมิ์วด้ำ 

ทุนจดทะเบียน 
1 ดอลลำรส์หรฐั 

Sea Oil Petroleum 
ประเทศสิงคโปร ์
ทุนจดทะเบียน 

1 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั 

100% 100% 75% 

49.99% 

 
Pan Orient Energy (Siam) 

Limited 
ประเทศเบอรมิ์วด้ำ 

Sea Oil Petrochemical 
นิคอมฯอมตะนคร ชลบุรี 

ทุนจดทะเบียน  
204 ล้ำนบำท 

100% 

Living Energy 

ทุนจดทะเบียน  
75.26 ล้ำนบำท 

100% 

NW Green Power 
ทุนจดทะเบียน 
18 ล้านบาท 

NW Solar 
ทุนจดทะเบียน 
7.4 ล้านบาท 

NW Energy 
ทุนจดทะเบียน 
9 ล้านบาท 

Solar Town 
ทุนจดทะเบียน 
9 ล้านบาท 

Sunny Solar 
ทุนจดทะเบียน 
7.4 ล้านบาท 

Sun Link Power 
ทุนจดทะเบียน 
3.4 ล้านบาท 

Sky Solar Roof 
ทุนจดทะเบียน 
9 ล้านบาท 

Sky Solar Power 
ทุนจดทะเบียน 
10 ล้านบาท 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
  
โครงสรา้งธรุกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั  (มหำชน) 

กลุ่มธรุกิจ 
ปิโตรเลียม 

กลุ่มธรุกิจบริกำรจดัหำ
อำหำร วตัถดิุบ และอ่ืนๆ 

               
 
 
 - จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น 
• ทำงทะเล 
• ทำงบก 
 
 
- ธรุกจิส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม โดยร่วมลงทุนในบรษิทั 
แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอจ ี(สยำม) ลมิเิตด็ (“POES”) รอ้ยละ 
49.99 
    
 
 
- ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ำรตวัท ำละลำย
ไฮโดรคำรบ์อน (อยูร่ะหวำ่งทดลองกำรเดนิเครื่องจกัร) 
  

  
 
 
-  บริกำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซักรีด 
(Catering and Service) บนเรอืพกัอำศยัและแท่นพกั
อำศยัในทะเล แท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเลและ
บนบก 

- กำรบริกำรจดัหำวตัถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร 
จดัหำเสบยีง และบรกิำรอื่นๆ (General Supply) ใหก้บั
เรอืและแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำต ิ 

กลุ่มธรุกิจ 
พลงังำนทดแทนอ่ืนๆ 

               
 
 
 
 

- ผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์ 
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บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) ประกอบธุรกจิหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
และน ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่ลกูคำ้ทำงทะเลและลูกคำ้ทำงบก และธุรกจิใหบ้รกิำรในกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ 
ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) และในปี 2560 บรษิทัมี
รำยไดเ้พิม่จำกกำรประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย ์(Solar Rooftop) โดยกลุ่มบรษิทั ลฟี
วงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั  

  
โครงสรา้งรายได ้

รำยได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อย มำจำกรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ได้แก่ น ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่น ทำงทะเลและทำงบก ตลอดจนกำรจดัหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้ำภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
ส ำหรบัรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรนัน้มำจำกธุรกจิ Catering and Service ทีบ่รษิทัด ำเนินกำรใหบ้รกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำม
สะอำด และซกัรีด ให้แก่พนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ ที่พกัอำศยัอยู่บนเรือพกัอำศยั (Accommodation 
Barge) ซึง่เป็นธุรกจิทีบ่รษิทัเริม่ด ำเนินกำรในช่วงเดอืนกรกฎำคม 2554 และธุรกจิ General Supply ทีไ่ดเ้ริม่ด ำเนินกำรไป
ในเดอืนกนัยำยน 2555 และบรษิทัไดข้ยำยตลำดกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิไปยงัต่ำงประเทศ และในเดอืนมกรำคม 2560 
บรษิทัขยำยธุรกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำแสงอำทติย ์ซึง่บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีำยไดท้ีแ่สดงไดด้งันี้ 
 

 ปี 2558 ปี 2559  
(ปรบัปรงุใหม่) 

ปี 2560 
 

(หน่วย:ลา้นบาท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนั 2,552.17 91.08 3,600.96 93.34 3,569.84       93.27  
- ทางทะเล 2,451.33 87.48 3,438.46 89.13 3,507.00 91.63 
- ทางบก 100.84 3.60 162.50 4.21 62.84 1.64 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 217.11 7.75 186.49 4.83 105.68 2.76 
รำยไดจ้ำกจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ - - 67.24* 1.74 140.50 3.67 
รำยไดอ้ื่น 32.90 1.17 3.03 0.08 11.33 0.30 
รวม 2,802.18 100.0 3,857.72 100.0 3,827.35 100.0 

* รำยไดจ้ำกกำรจ ำำหน่ำยไฟฟ้ำในปี 2559 เกดิจำกกำรปรบัปรุงกำรน ำเสนองบกำรเงนิยอ้นหลงัเนื่องจำกกำรไดม้ำซึง่ธุรกจิใหมใ่นระหว่ำงปี 2560 
ซึง่เป็นธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
 

2.1  ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
1) ธรุกิจจดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

 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



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

11 
 

จุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ก ำหนด โดยจดัสง่น ้ำมนัทำงเรอืขนสง่น ้ำมนั (Barge) ใหแ้ก่เรอืของลกูคำ้ทีจ่อดอยู่กลำงทะเล และ
ในกรณีทีเ่รอืของลกูคำ้จอดเทยีบท่ำ บรษิทัอำจจะจดัสง่น ้ำมนัทำงรถบรรทุกน ้ำมนัหรอืทำงเรอืขนสง่น ้ำมนั ส ำหรบัลกูคำ้ทำง
บกบรษิทัจะจดัสง่น ้ำมนัทำงรถบรรทุกน ้ำมนั ทัง้นี้ ประเภทน ้ำมนัทีบ่รษิทัจดัจ ำหน่ำยมดีงัต่อไปนี้ 

ก. น ้ามนัเช้ือเพลิง  
บรษิทัจดัจ ำหน่ำยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 
1. น ้ ำมนัดีเซลหมุนเรว็ (High Speed Diesel) 
น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ เป็นน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยสงูทีสุ่ดในประเทศ โดยในปี 2558 – ปี 2560 มี

สดัส่วนประมำณร้อยละ 55.19 ร้อยละ 53.85 และร้อยละ 53.92 ของน ้ำมนัเชื้อเพลงิทัง้หมดที่จ ำหน่ำยภำยในประเทศ 
ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) เนื่องจำกมคีุณสมบตัเิหมำะส ำหรบัเครื่องยนต์ดเีซลทีม่รีอบหมุน
เรว็กว่ำ 1,000 รอบต่อนำท ีเช่น เรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืประมง เรอืโดยสำร รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสำร เครื่องยนตห์รือ
เครื่องจกัรทำงกำรเกษตร และเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นตน้  

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

เตำช่วยลดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จำกกำรเผำไหม้ที่ออกสู่บรรยำกำศ ทัง้นี้ ในบรรดำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำกน ้ำมนั
ปิโตรเลยีมน ้ำมนัเตำมรีำคำต ่ำที่สุดซึ่งน ้ำมนัเตำมคีุณสมบตัทิี่เหมำะสมแก่เครื่องยนต์เรอื หม้อไอน ้ำ (Boiler) ในโรงงำน
อุตสำหกรรม นอกจำกนี้น ้ำมนัเตำยงัอำจใช้ได้กบัเครื่องดีเซลขนำดใหญ่ที่มีรอบกำรหมุนต ่ำถึงปำนกลำ งที่ใช้ในกำร
ขบัเคลื่อนเรอืเดนิทะเลและเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ โดยในปี 2558 – ปี 2560 ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเตำมสีดัส่วนประมำณ 
รอ้ยละ 5.14 รอ้ยละ 5.37 และรอ้ยละ 4.87 ของน ้ำมนัเชือ้เพลงิทัง้หมดทีจ่ ำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรม
ธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

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

เหมำะสม และปรุงแต่งด้วยสำรเพิม่คุณภำพต่ำงๆ เพื่อใหไ้ด้คุณภำพของน ้ำมนัตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพลงังำน ซึ่ง
น ้ำมนัเบนซนิเป็นน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่หมำะส ำหรบัใชง้ำนกบัเครื่องยนต์เบนซนิชนิดสนัดำปภำยในโดยมหีวัเทยีนเป็นเครื่อง
จุดระเบดิ โดยประเภทของน ้ำมนัเบนซนิสำมำรถจ ำแนกไดต้ำมค่ำออกเทน ไดแ้ก่ ออกเทน 91 และออกเทน 95 เป็นตน้โดย
ในปี 2558 – ปี 2560 ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเบนซนิมสีดัส่วนประมำณรอ้ยละ 24.45 รอ้ยละ 25.38 และรอ้ยละ 25.56 
ของน ้ำมนัเชือ้เพลงิทัง้หมดทีจ่ ำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

ทัง้นี้ บรษิทัมกีำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเบนซนิตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ ซึง่เป็นผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิในต่ำงประเทศ  
โดยบรษิทัท ำกำรจดัหำน ้ำมนัเบนซนิจำกภำยนอกประเทศ เพื่อจดัสง่ใหก้บัลกูคำ้ต่ำงประเทศ 

บรษิัทได้ท ำกำรขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ค้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิ 
พ.ศ. 2543 ทัง้นี้ ผูค้ำ้น ้ำมนัตำมมำตรำ 10 หมำยถงึ ผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิำณกำรค้ำน ้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 
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โดยปรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิประจ ำปีดงักล่ำว หมำยถงึ ปรมิำณน ้ำมนัเชือ้เพลงิแต่ละชนิดทีน่ ำเขำ้มำในประเทศ ซือ้ 
กลัน่ ผลติหรอืไดม้ำในปีหนึ่ง ทัง้นี้ไม่รวมถงึปรมิำณทีจ่ดัหำมำเพื่อกำรส ำรองตำมกฎหมำย 

ข. น ้ามนัหล่อลื่น 

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 ้ำมนัไฮโดรลิ ค 
น ้ำมนัหล่อลื่นส ำหรบัเครื่องยนตห์ลกั (Main Engine) น ้ำมนัหล่อลื่นเทอรไ์บน์และน ้ำมนัหล่อลื่นคอมเพรสเซอร ์(Turbine & 
Compressor) เป็นตน้ 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2558 ปี 2559 

ผลิต จ าหน่าย ผลิต จ าหน่าย 
ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ 

น ้ำมนัดเีซล 27,129 51.32 21,929 55.19 25,690 48.74 22,656 53.85 
น ้ำมนัเบนซนิ 11,152 21.09 9,714 24.45 12,128 23.02 10,679 25.38 
น ้ำมนัอำกำศยำน 7,543 14.27 6,033 15.19 7,019 13.32 6,468 15.37 
น ้ำมนัเตำ 5,694 10.77 2,043 5.14 5,647 10.71 2,257 5.37 
น ้ำมนัก๊ำด 1,348 2.55 11 0.03 2,216 4.21 11 0.03 
รวมน ้ามนัเช้ือเพลิง 52,866 100.00 39,730 100.00 52,695 100.00 42,071 100.00 
     (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 
 

(หน่วย: ลา้นลติร) 

ปี 2560 
ผลิต จ าหน่าย 

ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ 
น ้ำมนัดเีซล 26,901 49.10 23,265 53.92 
น ้ำมนัเบนซนิ 12,629 23.05 11,030 25.56 
น ้ำมนัอำกำศยำน 7,434 13.57 6,743 15.63 
น ้ำมนัเตำ 5,859 10.69 2,103 4.87 
น ้ำมนัก๊ำด 1,964 3.58 8 0.02 
รวมน ้ามนัเช้ือเพลิง 54,787 100.00 43,149 100.00 

     (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้จากการจ าหน่าย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(หน่วย:ลำ้นบำท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 2,468.76 96.73 3,578.91 99.39 3,551.96 99.50 
- น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (HSD) 1,623.83 63.63 2,591.65 71.97 1,945.66 54.50 
- น ้ามนัเตา 560.81 21.97 790.88 21.96 1,346.72 37.73 
- น ้ามนัเบนซนิ 284.12 11.13 196.38 5.45 259.58 7.27 
น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ 83.41 3.27 22.05 0.61 17.88 0.50 

รวม 2,552.17 100.00 3,600.96 100.00 3,569.84 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

1,945.66
สดัสว่น 54.50% 

1,346.72
สดัสว่น 37.73%

259.58
สดัสว่น 7.27%

17.88
สดัสว่น 0.50%

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัแต่ละประเภท ปี 2560
(หน่วย : ล้านบาท)

น ้ามนัดีเซลหมุนเรว็

น ้ามนัเตา

น ้ามนัเบนซิน

น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ
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ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ ของบรษิทั แสดงไดด้งันี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณการจ าหน่าย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
หน่วย:ลำ้นลติร ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ 

น ้ามนัเช้ือเพลิง 133.00 96.99 270.25 99.84 202.92 99.50 
- น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (HSD) 77.21 56.30 171.38 63.32 117.64 54.50 
- น ้ามนัเตา 41.17 30.02 80.84 29.87 113.02 37.72 
- น ้ามนัเบนซนิ 14.62 10.66 18.03 6.66 18.12 7.27 
น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ 4.13 3.01 0.42 0.16 0.33 0.50 

รวม 137.13 100.00 270.67 100.00 249.11 100.00 
 

2) ธรุกิจบริการจดัหาอาหาร วตัถดิุบ และให้บริการอ่ืนๆ  
บรษิทัมกีำรประกอบธุรกจิบรกิำรโดยสำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 
ก.  ธุรกิจบริการด้านอาหาร ท าความสะอาด 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. การให้บริการด้านอาหาร จดัเตรียมอำหำรและเสริฟอำหำรให้แก่ผู้พกัอำศยัและผู้มำเยือน ตลอดจนกำร
เตรยีมอำหำรกล่องส ำหรบัผูท้ีต่อ้งออกไปท ำงำนนอกเรอืพกัอำศยั 

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

117.64
สดัสว่น 54.50%

113.02
สดัสว่น 37.72%

18.12
สดัสว่น 7.27%

0.33
สดัสว่น 0.50%

ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัแต่ละประเภท ปี 2560
(หน่วย : ล้านลิตร)

น ้ามนัดีเซลหมุนเรว็

น ้ามนัเตา

น ้ามนัเบนซิน

น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ
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3. การบริการด้าน ซกั อบ รีด ดูแลในด้ำนควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของผ้ำปูที่นอน ปลอก
หมอน ผำ้ห่ม ผำ้เชด็ตวั เตยีงนอน และซกัรดีเสือ้ผำ้ใหแ้ก่ผูพ้กัอำศยัและผูม้ำเยอืน 

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

ข. ธุรกิจให้บริการจดัหาวตัถดิุบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร จดัหาเสบียง และบริการอ่ืนๆ (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 

บริษัทได้รับกำรอนุมัติจำก ปตท.สผ. ส ำหรับกำรเป็นผู้ให้บริกำร  (Vender List) ในธุรกิจ Catering and 
Housekeeping Service ตำมพืน้ทีท่ีก่ ำหนด ท ำใหบ้รษิทัสำมำรถเขำ้ไปร่วมประมลูเพื่อด ำเนินกำรใหบ้รกิำรดำ้น Catering 
and Housekeeping Service ให้แก่ ปตท.สผ. ได้เอง ทัง้นี้ กำรให้บรกิำรในธุรกจิด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี 
(Catering and Housekeeping Service) บรษิทัไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้งผูจ้ดัเตรยีม/จดัหำอำหำรและซกัรดี ซึง่มปีระสบกำรณ์ใน
ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้นอำหำร กำรท ำควำมสะอำด และซกัรดี และมคีวำมพรอ้มดำ้นบุคลำกร ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมอื 
เครื่องจกัรต่ำงๆ เพื่อกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้อย่ำงมคีุณภำพ     

 
3) ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

ประกอบธุรกิจโดยบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จ ำกดั และบริษัทย่อยของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ 
(“กลุ่มบรษิทัลฟีวงิ”) เป็นธุรกจิพลงังำนทดแทนทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีหมำะสมและใหผ้ลตอบแทนทีม่ ัน่คงในระยะยำว รวมถงึกำร
ใหบ้รกิำรควบคุมดแูลงำนปฏบิตักิำรและบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ 

กลุ่มบรษิทัลฟีวงิมโีครงกำรประเภทกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคำอำคำร (Solar Rooftop) 
จ ำนวน 10 โครงกำร รวมก ำลงักำรผลติทัง้สิน้ 7.825 เมกะวตัต์ และด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชยใ์หแ้ก่ 
กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค (กฟภ.) และกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) แบ่งออกเป็น กฟภ. 7.600 เมกะวตัต ์และ กฟน. 0.225 เม
กะวตัต ์โครงกำรเปิดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชงิพำณิชยแ์ลว้ ซึง่เริม่ทยอยเปิดจ ำหน่ำยตัง้แต่ พฤศจกิำยน 2557 และเปิดจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำในเชงิพำณิชยค์รบทุกโครงกำรในเดอืนมนีำคม 2558 โดยมรีำยละเอยีดโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยแ์ต่ละ
โครงกำรย่อย ดงันี้ 
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 โครงการท่ี 1 โครงการท่ี 2 โครงการท่ี 3 โครงการท่ี 4 โครงการท่ี 5 
ผูด้ ำเนินกำร (operator) บรษิทั สกำย โซลำร ์รฟู 

จ ำกดั (SSR) 
บรษิทั สกำย โซลำร ์พำว
เวอร ์จ ำกดั (SSP) 

บรษิทั เอน็ ดบัเบลิยู กรนี 
พำวเวอร ์จ ำกดั (NGP) 

บรษิทั เอน็ ดบัเบิล้ยู กรนี 
พำวเวอร ์จ ำกดั (NGP) 

บรษิทั เอน็ดบัเบิล้ยู เอน็
เนอรย์ี ่จ ำกดั (NEG) 

ประเภทโครงกำร Solar PV rooftop  
ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 1.000 MW 1.000 MW 1.000 MW 1.000 MW 1.000 MW 
ทีต่ ัง้โครงกำร  จงัหวดัล ำปำง จงัหวดัล ำพนู จงัหวดัมกุดำหำร จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
พืน้ทีโ่ครงกำร ขนำด 10,000 ตำรำงเมตร เป็นพืน้ทีโ่ครงกำร และ50 ตำรำงเมตรเพือ่ตดิตัง้ แผงวงจรโซล่ำร ์อุปกรณ์ตูไ้ฟ High volt Low volt  

อุปกรณ์ควบคุม และหมอ้แปลงในโครงกำร 
ผูร้บัซื้อไฟฟ้ำ /  
อตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำ 

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค   
Feed-in-Tariff (FiT) หน่วยละ 6.16 บำทต่อกโิลวตัต์-ช.ม. คงทีต่ลอดอำยุสญัญำ 

ระยะเวลำสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำ 

สญัญำมกี ำหนด 25 ปี 
 

รปูแบบเทคโนโลย ี กำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยด์ว้ยวธิโีฟโตโวลตำอคิส ์(Photovoltaics PV Technology) 
วนัทีเ่ริม่ตน้ขำยไฟฟ้ำเชงิ
พำณชิย ์(Commercial  
Operation Date “COD”) 

12 มกรำคม 2558 13 กุมภำพนัธ ์2558 9 มนีำคม 2558 20 พฤศจกิำยน 2557 20 พฤศจกิำยน 2557 

 โครงการท่ี 6 โครงการท่ี 7 โครงการท่ี 8 โครงการท่ี 9 โครงการท่ี 10 
ผูด้ ำเนินกำร (operator) บรษิทั เอน็ ดบัเบิล้ยู โซ

ลำร ์จ ำกดั (NSL) 
บรษิทั ซนันี่ โซล่ำร ์จ ำกดั 
(SSL) 

บรษิทั ซนัลงิค ์พำวเวอร ์
จ ำกดั (SLP) 

บรษิทั สกำย โซลำร ์พำว
เวอร ์จ ำกดั (SSP) 

บรษิทั โซลำร ์ทำวน์ จ ำกดั 
(SLT) 

ประเภทโครงกำร Solar PV rooftop  
ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ 0.800 MW 0.800 MW 0.130 MW 0.095 MW 1.000 MW 
ทีต่ ัง้โครงกำร  จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดันครสวรรค ์ จงัหวดักรุงเทพฯ จงัหวดัสมทุรปรำกำร จงัหวดัแพร ่
พืน้ทีโ่ครงกำร ขนำด 8,000 ตำรำงเมตร เป็นพืน้ทีโ่ครงกำร และ 

50 ตำรำงเมตรเพือ่ตดิตัง้ แผงวงจรโซล่ำร ์อุปกรณ์
ตูไ้ฟ High volt Low volt อุปกรณ์ควบคุม และหมอ้
แปลงในโครงกำร 
 

ขนำด 881 ตำรำงเมตร 
เป็นพืน้ทีโ่ครงกำร และ 
50 ตำรำงเมตรเพือ่ตดิตัง้ 
แผงวงจรโซล่ำร ์อุปกรณ์
ตูไ้ฟ High volt Low volt 
อุปกรณ์ควบคุม และหมอ้
แปลงในโครงกำร 

ขนำด 648 ตำรำงเมตร 
เป็นพืน้ทีโ่ครงกำร และ
50 ตำรำงเมตรเพือ่ตดิตัง้ 
แผงวงจรโซล่ำร ์อุปกรณ์
ตูไ้ฟ High volt Low volt 
อุปกรณ์ควบคุม และหมอ้
แปลงในโครงกำร 

ขนำด 10,000 ตำรำง
เมตร เป็นพืน้ทีโ่ครงกำร 
และ50 ตำรำงเมตรเพือ่
ตดิตัง้ แผงวงจรโซล่ำร ์
อุปกรณ์ตูไ้ฟ High volt 
Low volt อุปกรณ์
ควบคุม และหมอ้แปลง
ในโครงกำร 

ผูร้บัซื้อไฟฟ้ำ / 
อตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำ 

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค 
Feed-in-Tariff (FiT) หน่วยละ 6.16 บำทต่อ
กโิลวตัต์-ช.ม. คงทีต่ลอดอำยุสญัญำ 
 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
Feed-in-Tariff (FiT) หน่วยละ 6.55 บำทต่อกโิลวตัต์- 
ช.ม. คงทีต่ลอดอำยุสญัญำ 
 

กำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค 
Feed-in-Tariff (FiT) 
หน่วยละ 6.16 บำทต่อ
กโิลวตัต์-ช.ม. คงทีต่ลอด
อำยุสญัญำ 

ระยะเวลำสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำ 

สญัญำมกี ำหนด 25 ปี  

รปูแบบเทคโนโลย ี กำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยด์ว้ยวธิโีฟโตโวลตำอคิส ์(Photovoltaics PV Technology) 
วนัทีเ่ริม่ตน้ขำยไฟฟ้ำเชงิ
พำณชิย ์(“COD”) 

26 ธนัวำคม 2558 21 มกรำคม 2558 13 กุมภำพนัธ ์2558 19 ธนัวำคม 2557 25 ธนัวำคม 2557 
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กระบวนกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยด์ว้ยระบบโฟโต้โวลตำอกิ (Photovoltaic – PV) หรอืโซล่ำรเ์ซลล์ 
เป็นกระบวนกำรเปลี่ยนพลงังำนแสงให้เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ โดยเริม่จำกกำรใชแ้ผงเซลล์แสงอำทติยเ์ป็นตวัรบัแสง ซึ่งจะ
ได้รบัได้ทัง้รงัสตีรง รงัสกีระจำย และรงัสรีวม แผงเซลล์แสงอำทิตย์จะประกอบไปด้วยสำรกึ่งตัวน ำที่สำมำรถดูดกลืน
แสงอำทติยไ์ดแ้ละท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัน ำไฟฟ้ำบวกและลบ เพื่อใหเ้กดิแรงดนัไฟฟ้ำทีข่ ัว้ทัง้สองของเซลแ์สงอำทติย ์และเกดิ
กำรผลติไฟฟ้ำออกมำจำกแผงเซลลแ์สงอำทิตย ์(PV Arrays) และถูกส่งไปรวมที ่String Combiner Box ก่อนทีจ่ะผ่ำนไปสู่
เครื่องแปลงไฟฟ้ำ (Inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ำกระแสตรง (Direct Current : DC) ที่ผลิตได้ ให้เป็นไฟฟ้ำกระแสสลบั 
(Alternative Current : AC) ต่อจำกนัน้ไฟฟ้ำกระแสสลบัดงักล่ำวจงึถูกสง่ผ่ำนไป Main Distribution Board เพื่อควบคุมและ
ป้องกนัระบบต่ำงๆ ก่อนที่จะส่งต่อไปยงัหม้อแปลง (Transformer) เพื่อเร่งแรงดนัไฟฟ้ำใหสู้งขึน้ตำมระดบัแรงดนัทีใ่ชใ้น
กำรจ่ำยไฟเขำ้ระบบส่งของกำรไฟฟ้ำตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ และถูกส่งเขำ้มเิตอร์วดัจ ำนวนหน่อยไฟฟ้ำก่อนที่จะถูก
สง่ผ่ำนไปยงัสำยสง่ไฟฟ้ำของ กฟน. หรอื กฟภ. ตำมจุดรบัซือ้ไฟฟ้ำทีก่ ำหนด เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไฟฟ้ำต่อไป 

 
ภาพกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด้์วยระบบ PV 

 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
(ก) การตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั 

1) จดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

นโยบายการขายสินค้า 
ในกำรก ำหนดรำคำขำยสนิคำ้ บรษิทัมนีโยบำยก ำหนดรำคำขำยสนิคำ้จำกรำคำต้นทุนขำยสนิคำ้และค่ำใชจ้่ำยที่

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนน ้ำมนัเชื้อเพลงิ และ/หรอื น ้ำมนัหล่อลื่น  ค่ำพธิกีำรและศุลกำกร ค่ำนำยหน้ำ ค่ำจ้ำง
ผูต้รวจสอบอสิระ (Surveyor) และค่ำขนสง่ เป็นตน้ แต่ไม่รวมตน้ทุนทำงกำรเงนิ บวกดว้ยก ำไรขัน้ตน้ (Gross Margin) หรอื
เรียกว่ำ วิธีกำรก ำหนดรำคำขำยแบบ Cost Plus Pricing Method ทัง้นี้ บริษัทได้มีกำรก ำหนดก ำไรขัน้ต้นไว้อตัรำหนึ่ง 
(“ก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุด”) ทัง้นี้ บรษิทัก ำหนดก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุดมำจำกต้นทุนทำงกำรเงนิในกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อและระยะเวลำ
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กำรใหส้นิเชื่อแก่ลกูคำ้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัมกีำรก ำหนดก ำไรขัน้ตน้ต ่ำสดุโดยจ ำแนกออกเป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
ใหแ้ก่กลุ่มเรอืขนส่งกลุ่มขนส่งทำงบก และกลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ  เนื่องจำกมกีำรใหว้งเงนิสนิเชื่อและระยะเวลำในกำรให้
สนิเชื่อทีแ่ตกต่ำงกนั และสภำวะกำรแขง่ขนัทีแ่ตกต่ำงกนั โดยในกำรตัง้รำคำขำยสนิคำ้ของบรษิทัจะก ำหนดใหเ้ป็นไปตำม
กลไกตลำด เพื่อให้สำมำรถแข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ได้และเพื่อให้มกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้สูงที่สุด 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 

 
โครงสรำ้งตน้ทุนรำคำจ ำหน่ำยสง่น ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

 
* แผนภำพดงักล่ำวเพื่อแสดงโครงสรำ้งรำคำเท่ำนัน้ 
 
หำกลูกค้ำมีควำมประสงค์ที่จะน ำน ้ำมนัออกไปใช้นอกประเทศ รำคำน ้ำมนัที่จ ำหน่ำยให้จะแตกต่ำงจำกรำคำ

ส ำหรบัลกูคำ้ทีใ่ชน้ ้ำมนัภำยในประเทศ โดยจะเป็นรำคำทีไ่ม่รวมภำษแีละเงนิเรยีกเกบ็เขำ้กองทุนน ้ำมนัและกองทุนเพื่อกำร
สง่เสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำน โครงสรำ้งรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ในแต่ละประเภท สำมำรถจ ำแนกได้
ดงันี้ 
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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 

  

 
 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บรษิทัประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น มชี่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลกั 2 ช่องทำงดงันี้ 
ก. การจดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหลอ่ลื่นทางทะเล 
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
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827.84
สดัสว่น 23.19%

2,679.16
สดัสว่น 75.05%

62.84
สดัสว่น 1.76%

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัตามช่องทางการจ าหน่าย ปี 2560
(หน่วย : ล้านบาท)

ทางทะเลในประเทศ

ทางทะเลระหว่างประเทศและต่างประเทศ

ทางบก

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 

ข.    การจดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่นทางบก  
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  
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รายได้จากการจ าหน่าย ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(หน่วย:ลำ้นบำท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

การจ าหน่ายทางทะเล 2,451.33 96.05 3,438.46 95.49 3,507.00 98.24 
- ในประเทศ 2,299.99 90.12 1,072.46 29.78 827.84 23.19 
- ระหว่างประเทศและต่างประเทศ 151.34 5.93 2,365.99 65.70 2,679.16 75.05 
การจ าหน่ายทางบก 100.84 3.95 162.50 4.51 62.84 1.76 

รวม 2,552.17 100.00 3,600.96 100.00 3,569.84 100.00 
 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการจดัหน่าย 
ก. การจดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่นทางทะเล 
ในกลุ่มของผลติภณัฑน์ ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทีจ่ดัจ ำหน่ำยทำงทะเล กลุ่มลูกคำ้หลกัของบรษิทั ไดแ้ก่ 

เรอืเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ เช่น เรอืขนสง่น ้ำมนั เรอืบรรทุกสนิคำ้ เรอืประมง และเรอืบรวิำรของแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ 
เช่น เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service Boat) และเรอืโดยสำรพนกังำนแท่นขดุเจำะ (Crew 
Boat) เป็นต้น และพ่อคำ้คนกลำง (Wholesaler) ซึง่เป็นผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่เรอืประเภทต่ำงๆ โดยบริษทัจะใหบ้รกิำรแก่
เรอืทีเ่ป็นผูใ้ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยตรง (End User) และเรอืทีเ่ป็นลูกคำ้ของพ่อคำ้คนกลำงเหล่ำนี้ซึง่ทอดสมออยู่กลำงทะเล
หรอืจอดอยู่ทีท่่ำเทยีบเรอื 

ข. การจดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่นทางบก 
กลุ่มลูกคำ้ของกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก ไดแ้ก่ โรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มลูกคำ้ใน

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

2) ธรุกิจบริการจดัหาอาหาร วตัถดิุบ และให้บริการอ่ืนๆ  

นโยบายการก าหนดราคาสินค้า 
ก. ธรุกิจ Catering and Service 
ส ำรบันโยบำยในกำรก ำหนดรำคำในส่วนของธุรกจิ Catering and Service นัน้ บรษิทัจะก ำหนดรำคำโดยท ำกำร

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่จะเกดิขึน้จำกกำรใหบ้รกิำรในธุรกจิดงักล่ำว และบวกด้วยอตัรำก ำไรขัน้ต้น (Cost plus Margin) 
โดยจะพจิำรณำให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นดงักล่ำวอยู่ในระดบัที่แข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ 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 ้โดยบรษิทัจะท ำกำรพจิำรณำเป็นรำยกรณี 

 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

22 
 

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 ้ 

 ช่องทางการให้บริการ 
ก.  ธุรกิจบริการด้านอาหาร ท าความสะอาด และซกัรีด (Catering and Service) ส าหรบัพนักงานประจ า

ในธุรกิจขุดเจาะน ้ ามันและก๊าซ บนเรือพักอาศัย  (Accommodation Barge)  บนแท่นพักอาศัยในทะเล 
(Accommodation Rig) และในแหล่งขดุเจาะน ้ามนัและกา๊ซบนบก  

บริษัทท ำสญัญำรบัจ้ำงให้บริกำรด้ำน Catering and Service กบับริษัท พริมำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) (เดมิชื่อ 
“บรษิทั นทลนิ ออฟชอร ์จ ำกดั”) ซึง่เป็นผูร้บัสมัปทำนในกำรจดัหำเรอืพกัอำศยั (Accommodation Barge) ส ำหรบัพนกังำน
ประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ รวมไปถงึบรกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) ใหแ้ก่
เรอืพกัอำศยัดงักล่ำว จำก บรษิทั ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) (“ปตท.สผ.”) โดยบรษิทัไดท้ ำสญัญำ
ว่ำจ้ำงบรษิทัผูจ้ดัเตรยีม/จดัหำอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี โดยว่ำจำ้งใหบ้รกิำร Catering and Service บนเรอืพกั
อำศยั ซึ่งอ้ำงองิตำมระยะเวลำสมัปทำนที่บรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั (มหำชน) ได้รบัจำก ปตท.สผ.โดยบรษิัทจะท ำกำร
ใหบ้รกิำร Catering and Service บนเรอืพกัอำศยัดงักล่ำวจนครบระยะเวลำของสญัญำจำ้ง  

ทัง้นี้ บรษิทัไดร้บักำรอนุมตัจิำก ปตท.สผ. ส ำหรบักำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรในธุรกจิ Catering and Service ตำมพืน้ทีท่ี่
ก ำหนด (Vendor List) ท ำใหบ้รษิทัจะสำมำรถเขำ้ไปร่วมประมลูเพื่อด ำเนินกำรใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Service ใหแ้ก่ 
ปตท.สผ. เอง หำกมกีำรเปิดประมูลด้ำน Catering and Service เพิม่เติมได้ในอนำคต ส ำหรบัปี 2556 บรษิัทได้เขำ้ร่วม
ประมูลเพื่อด ำเนินกำรใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Service ใหแ้ก่ ปตท.สผ.ทัง้ในแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซบนบก และ 
ในทะเล  จำกกำรประมูล บรษิทัไดร้บัสญัญำจำ้งใหบ้รกิำรดำ้น Catering and Service ในแหล่งน ้ำมนัสริกิติิ ์อ.ลำนกระบอื 
จ.ก ำแพงเพชร เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2556 และไดร้บักำรขยำยระยะเวลำใหบ้รกิำรเป็นหนังสอืและ
สิ้นสุดสญัญำให้บริกำรวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และบริษัทได้รับสญัญำให้บริกำรด้ำน Offshore Catering, Laundry, 
Cleaning and Housekeeping Services กบั ปตท.สผ. ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในอ่ำวไทย เป็น
ระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2557 และได้รบักำรขยำยระยะเวลำให้บริกำรเป็นหนังสือและสิ้นสุดสญัญำ
ให้บรกิำรวนัที ่30 มถุินำยน 2560 โดยบรษิทัได้ท ำสญัญำว่ำจำ้งบรษิทั หสัดนิ แคทเทอริง่ จ ำกดั เป็นผู้ใหบ้รกิำรทัง้สอง
โครงกำรของ ปตท.สผ. 

ในปัจจุบนับรษิทัมแีผนเขำ้หำลูกคำ้รำยใหม่และขยำยกำรลงทุนในธุรกจิด้ำน Catering and Service และหำคู่คำ้
ทำงธุรกจิทีม่ปีระสบกำรณ์และมคีวำมพรอ้มในกำรใหบ้รกิำรดำ้นอำหำร กำรท ำควำมสะอำด และซกัรดี เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้เป็นส ำคญั 
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ข. ธุรกิจให้บริการจดัหาวตัถดิุบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร จดัหาเสบียง และบริการอ่ืนๆ (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   

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการ Catering and Service & General Supply 
ก. การให้บริการ Catering and Service 
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทในธุรกิจนี้  คือ เรือพักอำศัย (Accommodation Barge) และแท่นพักอำศัย 

(Accommodation Rig) ทัง้ทีต่ัง้อยู่ในอ่ำวไทยและในทะเลอนัดำมนั รวมถงึบนบก ซึง่โดยสว่นใหญ่ทีพ่กัอำศยัในทะเลมทีัง้ใน
รปูแบบของเรอืพกัอำศยัและแท่นพกัอำศยั จะเป็นของผูร้บัสมัปทำนขดุเจำะน ้ำมนัเชือ้เพลงิและก๊ำซ 
 

ข. การให้บริการในธรุกิจ General Supply 
ธุรกจิ General Supply มกีลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเดยีวกนักบัธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมันหล่อลื่นทำง

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

 
3) ธรุกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
ช่องทางและกลุม่ลูกค้าเป้าหมายของการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ของกลุ่มบรษิัทลฟีวงิ จดัอยู่ในประเภทผู้ผลติไฟฟ้ำรำยเลก็มำก (Very 

Small Power Producer: VSPP) โดยผลติไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค โดยท ำ
สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement: PPA) ทัง้สิน้ 10 โครงกำร โดยช่องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยจงึเป็นกำร
เชื่อมต่อไฟฟ้ำจำกแต่ละโครงกำรเขำ้สู่สถำนีและระบบไฟฟ้ำของ กฟน. หรอื กฟภ. โดยปรมิำณไฟฟ้ำทีจ่ ำหน่ำย ค ำนวณ
จำกหน่วยไฟฟ้ำทีผ่่ำนมเิตอรว์ดัหน่อยไฟฟ้ำ ณ จุดจ่ำยไฟฟ้ำของแต่ละโครงกำร เพื่อให้ กฟน.และกฟภ. จ ำหน่ำย ใหแ้ก่
ประชำชนต่อไป ทัง้นี้ กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ป็นหน่วยงำนรฐั หรอืองคก์รรฐัวสิำหกจิ องคก์รเอกชน โรงงำนอุตสำหกรรมขนำด
ใหญ่ และกลุ่มประชำชนทีต่้องกำรใชไ้ฟฟ้ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หำกกลุ่มบรษิทัลฟีวงิมกีำรขยำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทติย ์หรอืเพิม่ธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัพลงังำนแสงอำทติยใ์นอนำคต 

 
(ข) สภาพการแข่งขนั 
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
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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 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ ปริมาณ รอ้ยละ 
กลุ่มลูกค้าท่ีจ าหน่ายทางทะเล 132.31 96.48 262.47 96.97 246.28 98.87 
- ในประเทศ 71.57 52.19 71.12 26.27 58.46 23.47 
- ระหว่างประเทศและต่างประเทศ 60.74 44.29 191.35 70.70 187.82 75.40 
กลุ่มลูกค้าจ าหน่ายทางบก 4.82 3.52 8.20 3.03 2.83 1.13 

รวม 137.13 100.00 270.67 100.00 249.11 100.00 
 

▪ อตุสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง 

ในปี 2558 – 2560 ประเทศไทยมปีรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ซึง่สำมำรถสรุป และเปรยีบเทยีบ
ไดด้งันี้ 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2558 ปี 2559 

ผลิต จ าหน่าย ผลิต จ าหน่าย 
ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ 

น ้ำมนัดเีซล 27,129 51.32 21,929 55.19 25,690 48.74 22,656 53.85 
น ้ำมนัเบนซนิ 11,152 21.09 9,714 24.45 12,128 23.02 10,679 25.38 
น ้ำมนัอำกำศยำน 7,543 14.27 6,033 15.19 7,019 13.32 6,468 15.37 
น ้ำมนัเตำ 5,694 10.77 2,043 5.14 5,647 10.71 2,257 5.37 
น ้ำมนัก๊ำด 1,348 2.55 11 0.03 2,216 4.21 11 0.03 
รวมน ้ามนัเช้ือเพลิง 52,866 100.00 39,730 100.00 52,695 100.00 42,071 100.00 
     (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน)  
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(หน่วย: ลา้นลติร) 

ปี 2560 
ผลิต จ าหน่าย 

ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ 
น ้ำมนัดเีซล 26,901 49.10 23,265 53.92 
น ้ำมนัเบนซนิ 12,629 23.05 11,030 25.56 
น ้ำมนัอำกำศยำน 7,434 13.57 6,743 15.63 
น ้ำมนัเตำ 5,859 10.69 2,103 4.87 
น ้ำมนัก๊ำด 1,964 3.58 8 0.02 
รวมน ้ามนัเช้ือเพลิง 54,787 100.00 43,149 100.00 

        (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ จะเหน็ไดว้่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิำณกำรผลติและกำรจ ำหน่ำยมำกทีส่ดุในประเทศ คอื น ้ำมนั
ดเีซล ซึง่มปีรมิำณกำรผลติ เท่ำกบั รอ้ยละ 51.32 รอ้ยละ 48.74 และรอ้ยละ 49.10 ของปรมิำณกำรผลติในประเทศทัง้หมด
ในปี 2558 – ปี 2560 ตำมล ำดบั และมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำย เท่ำกับ ร้อยละ 55.19 ร้อยละ 53.85 และร้อยละ 53.92 ของ
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด ในปี 2558 – ปี 2560 ตำมล ำดบั 

ปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัเบนซนิ ในปี 2558 – ปี 2560 เท่ำกบั รอ้ยละ 21.09 รอ้ยละ 23.02 และรอ้ยละ 23.05 ของ
ปริมำณกำรผลิตในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั ในขณะที่ปริมำณกำรจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเบนซิน ในปี 2557 – ปี 2560  
เท่ำกบั รอ้ยละ 24.45 รอ้ยละ 25.38 และรอ้ยละ 25.56 ของปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั  

ปริมำณกำรผลิตน ้ำมนัเตำ ในปี 2558 – ปี 2560 เท่ำกบั ร้อยละ 10.77 ร้อยละ 10.71 และร้อยละ 10.69 ของ
ปรมิำณกำรผลติในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั ในขณะทีป่รมิำณกำรจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเตำ ในปี 2558 – ปี 2560 เท่ำกบั 
รอ้ยละ 5.14 รอ้ยละ 5.37 และรอ้ยละ 4.87 ของปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั  

ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิำณกำรผลติในปี 2559 กบัปี 2560 พบว่ำ ปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิในปี 2560 จะ
เพิม่ขึน้มำกกว่ำปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 3.97 โดยปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัทุกประเภทเพิม่ขึน้ ยกเวน้น ้ำมนัก๊ำด ส่วนปรมิำณ
กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิปี 2560 เพิม่ขึน้เพิม่ขึน้มำกกว่ำปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 2.56 โดยน ้ำมนัเชือ้เพลงิประเภทน ้ำมนั
ดเีซล น ้ำมนัเบนซนิ และน ้ำมนัอำกำศยำนมปีรมิำณจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้  

ส่วนรำคำเฉลีย่น ้ำมนัดบิ Europe Brent ปี 2560 รำคำ 54.25 ดอลลำรส์หรฐัฯต่อบำรเ์รล ปรบัตวัเพิม่ขึน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 24.57 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรำคำเฉลีย่น ้ำมนัดบิ Europe Brent ปี 2559 รำคำ 43.55 ดอลลำรส์หรฐัฯต่อบำรเ์รล 

ดงันัน้ หำกเปรยีบเทยีบปรมิำณรวมกำรผลติและจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเชื้อเพลงิทุกประเภท จงึคำดกำรณ์ไดว้่ำธุรกจิ
น ้ำมนัเชื้อเพลงิมแีนวโน้มทีจ่ะขยำยตวัเพิม่ขึน้ และรำคำน ้ำมนัในตลำดโลกอำจท ำใหก้ลไกรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิกลบัมำสู่
ภำวะปกตใินอนำคต 

หำกสภำวะรำคำน ้ำมนัทรงตวัหรอืลดลง แต่กำรน ำเขำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิมำภำยในประเทศจะมปีรมิำณเพิม่ขึน้ เพรำะ
ต้นทุนกำรผลติกบักำรน ำเขำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิต่ำงกนัไม่มำก ซึ่งควำมต้องกำรบรโิภคน ้ำมนัเชือ้เพลงิในประเทศยงัเพิม่ขึน้
ต่อเนื่องทุกปี แสดงถงึกำรขยำยตวัของภำคธุรกจิอุตสำหกรรมต่ำงๆ และควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิของภำคประชำชน
กเ็ตบิโตขึน้ จงึสง่ผลใหม้ปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ตำมกลไกของตลำดซือ้ขำยน ้ำมนัภำยในประเทศ 

จำกข้อมูลข้ำงต้น บริษัทเชื่อมัน่ว่ำ ในปี 2560 - 2561 ปริมำณกำรผลิตและจ ำหน่ำยของน ้ ำมันเชื้อเพลิง
ภำยในประเทศยงัมโีอกำสและแนวโน้มเพิม่ขึน้มำกกว่ำจำกปี 2559 อกีทัง้ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้อย่ำง
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ต่อเนื่องทุกปีนับตัง้แต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลำ 9 ปีติดต่อกนั แม้ประสบปัญหำรำคำน ้ำมนัผนัผวนก็ไม่มี
ผลกระทบต่อปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ แสดงถงึแนวโน้มและโอกำสกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิของบรษิทัทีจ่ะ
เพิม่ขึน้ในอนำคต โดยเฉพำะกำรจ ำหน่ำยให้กบักลุ่มเรอืเดนิทะเล เรอืบรวิำรแท่นขุดเจำะ หรอืกลุ่มเรอืต่ำงๆที่ใ ช้น ้ำมนั
เชือ้เพลงิประเภทน ้ำมนัดเีซล ตลอดจนกำรจ ำหน่ำยใหก้บัเรอืขนส่งน ้ำมนัระหว่ำงโรงกลัน่และ/หรอืคลงัต้นทำง ไปยงัคลงั
ปลำยทำง ทีจ่ะขนส่งเพิม่ขึน้ตำมปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวโน้มปรมิำณกำรใช้
น ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้ของภำคธุรกจิและภำคประชำชน  

 
▪ อตุสาหกรรมการขดุเจาะน ้ามนัและกา๊ซในทะเล 

ส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซของไทย ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 มสีมัปทำนขุดเจำะน ้ำมนัและ
ก๊ำซ จ ำนวน 40 สมัปทำน แบ่งออกเป็น 50 แปลง (Block) มพีืน้ทีร่วม 63,177.8950 ตร.กม.โดยแบ่งออกเป็นพืน้ทีข่ดุเจำะ
บนบก จ ำนวน 18 สมัปทำน แบ่งออกเป็น 21 แปลง บนพื้นที่ 10,893.7979 ตร.กม. พื้นที่ขุดเจำะในทะเลฝัง่อ่ำวไทย 
จ ำนวน 22 สมัปทำน โดยแบ่งออกเป็น 29 แปลง มพีื้นที่ 52,284.0971 ตร.กม. ทัง้นี้ ยงัไม่นับรวมพื้นทีพ่ฒันำร่วมไทย-
มำเลเซยี ซึง่มพีืน้ทีป่ระมำณ 7,250 ตร.กม. ส ำหรบัพืน้ทีร่่วมไทย-มำเลเซยีในปี 2559 แบ่งออกเป็นแปลงส ำรวจหมำยเลข 
A-18 (พืน้ทีป่ระมำณ 3,000 ตร.กม.) สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำตริวม 291.11 พนัลำ้นลูกบำศกฟุ์ต และก๊ำซธรรมชำติ
เหลว 3.06 ลำ้นบำรเ์รล และแปลงส ำรวจหมำยเลข B-17&C-19 และ B-17-01 (พืน้ทีป่ระมำณ 4,250 ตร.กม.) สำมำรถส่ง
มอบก๊ำซธรรมชำติรวม 110.59 พนัล้ำนลูกบำศกฟุ์ต และก๊ำซธรรมชำตเิหลว 3.05 ล้ำนบำร์เรล (ที่มำ: รำยงำนประจ ำปี 
กรมเชือ้เพลงิธรรมชำต)ิ 

สว่นสมัปทำนแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตทิัง้หมดของไทย มจี ำนวนแท่นผลติปิโตรเลยีมรวมถงึแทน่ผลติ
ชัว่ครำว ทัง้หมด 331 แท่น และมจี ำนวนเรอืผลติและเรอืกกัเกบ็ปิโตรเลยีม จ ำนวน 16 ล ำ และมกีำรเจำะหลุมรวมทัง้หมด 
10,538 หลุม แบ่งเป็นพืน้ทีบ่นบก 1,629 หลุม ในอ่ำวไทย 8,890 หลุม และในทะเลอนัดำมนั 19 หลุม (ทีม่ำ: กรมเชือ้เพลงิ
ธรรมชำต ิกระทรวงพลงังำน) โดยในปี 2558 - ปี 2560 มกีำรผลติปิโตรเลยีม (ประกอบดว้ย ก๊ำซธรรมชำต ิก๊ำซธรรมชำติ
เหลวหรอืคอนเดนเสท และน ้ำมนัดบิ) เทยีบเท่ำน ้ำมนัดบิ เฉลีย่เท่ำกบั 802,557.7 บำรเ์รลต่อวนั เทยีบเท่ำน ้ำมนัดบิ เฉลีย่
เท่ำกับ 814,284.1 บำร์เรลต่อวนั และเทียบเท่ำน ้ำมนัดิบ เฉลี่ยเท่ำกบั 779,739.83 บำร์เรลต่อวนั ตำมล ำดับ หำก
เปรยีบเทยีบปรมิำณเฉลีย่ของกำรผลติปิโตรเลยีมระหว่ำงปี 2559 และปี 2560  ผลปรำกฏว่ำมกีำรผลติปิโตรเลยีมปี 2560 
ลดลงคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.35 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 แมป้ระเทศไทยมกีำรขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเลและบนบก 
และผลติปิโตรเลยีมอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยงัมปัีญหำภำวะรำคำน ้ำมนัดบิของตลำดโลกผนัผวนทีส่่งผลกระทบต่อตน้ทุนกำรผลติ
ปิโตรเลยีม และจ ำนวนผูร้บัสมัปทำนกล็ดลง หำกมกีำรประกำศใหเ้ปิดยื่นขอสมัปทำนปิโตรเลยีม ครัง้ที ่21 กจ็ะส่งผลใหม้ี
กำรผลติปิโตรเลยีมในประเทศเพิม่สงูขึน้ 

จำกขอ้มูลขำ้งต้น ท ำใหบ้รษิทัเชื่อมัน่ว่ำ ปรมิำณควำมต้องกำรใชน้ ้ำมนัส ำหรบัเรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืบรวิำรแท่น
ขุดเจำะ และเรอืที่เกี่ยวขอ้งประเภทอื่นๆ มแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ตำมปรมิำณกำรเพิม่ขึน้ของพื้นทีขุ่ดเจำะน ้ำมนั และก๊ำซใน
ทะเล แมใ้นช่วงปี 2557 - 2559 จะประสบปัญหำสภำวะรำคำน ้ำมนัดบิแต่ปรมิำณควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมนัยงัทรงตวัและยงัมี
ควำมต้องกำรเพิม่ขึน้ตำมล ำดบั หำกสภำวะรำคำน ้ำมนักลบัมำสู่สภำวะปกตจิะช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิทัมโีอกำสเพิม่ปรมิำณ
กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บักลุ่มลกูคำ้ดงักล่ำวไดใ้นอนำคต 
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▪ 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 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 เดือนมิถุนำยน 2560 มีกองเรือพำณิชย์ไทย
ทัง้หมด 480 ล ำ และบรเิวณเมอืงท่ำชำยทะเล ในปี 2558 มจี ำนวนเทีย่วเรอืทีม่กีำรขนส่งสนิคำ้ จ ำนวน 149,450 เทีย่วล ำ 
(ที่มำ: กรมเจ้ำท่ำ) และสมัปทำนแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำติทัง้หมดของไทย มีจ ำนวนแท่นผลิตปิโตรเลยีม
รวมถึงแท่นผลติชัว่ครำว ทัง้หมด 331 แท่น และมจี ำนวนเรอืผลติและเรอืกกัเกบ็ปิโตรเลยีม จ ำนวน 16 ล ำ (ที่มำ: กรม
เชือ้เพลงิธรรมชำต ิกระทรวงพลงังำน)  

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

 
▪ อตุสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทยมกีำรใชพ้ลงังำนปี 2560 ทีย่งัคงเพิม่ขึน้ตำมกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิ โดยทีน่ ้ำมนัส ำเรจ็รูปยงัคงเป็น
พลงังำนที่ใช้มำกที่สุดคดิเป็นรอ้ยละ 50.1 ของกำรใช้พลงังำนขัน้สุดท้ำยทัง้หมด รองลงมำประกอบด้วยไฟฟ้ำ พลงังำน
หมุนเวยีน ก๊ำซธรรมชำต ิพลงังำนหมุนเวยีนดัง้เดมิ และถ่ำนหนิ/ลกิไนต ์คดิเป็นรอ้ยละ 20.4 รอ้ยละ 9.1 รอ้ยละ 7.1 รอ้ย
ละ 6.6 และรอ้ยละ 6.7 ตำมล ำดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่ำ : กลุ่มสถติขิอ้มลูพลงังำน ศนูยส์ำรสนเทศขอ้มลูพลงังำนทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน 
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  ทีม่ำ : กองสำรสนเทศ ฝ่ำยสือ่สำรองคก์ำร กฟผ. www.egat.co.th 

ทัง้นี้ ควำมตอ้งกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำยงัเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนื่อง และโครงกำรกำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำกเ็พิม่ขึน้
เช่นกนั สอดคลอ้งกบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัลฟีวงิ จดัอยู่ในประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ำรำยเลก็มำก 
(Very Small Power Producer: VSPP) โดยมปีรมิำณพลงัไฟฟ้ำขำยเขำ้ระบบไม่เกนิ 1 MW หำกเปรยีบเทยีบจ ำนวน
โครงกำรของโรงไฟฟ้ำทีข่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณชิยแ์ลว้ในปี 2560 พบว่ำ มโีครงกำรเพิม่ขึน้ 390 โครงกำร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
76.32 ในปี 2560 จำกจ ำนวนโครงกำรทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่ำว หำกกลุ่มบรษิทัลฟีวงิขยำยธุรกจิกำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทติย ์ หรอืจ ำหน่ำยวสัดุอุปกรณ์เกีย่วกบัดำ้นพลงังำนทดแทน กส็ำมำรถเพิม่กำรรบัรูร้ำยไดร้ะยะยำวไดใ้น
อนำคต 

ข้อมูลสถานะการรบัซ้ือไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 
ทีม่ำ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน www.erc.or.th 

 

ควำมตอ้งกำร
พลงัไฟฟ้ำ 

ควำมตอ้งกำร
พลงัไฟฟ้ำ 

http://www.egat.co.th/
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การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
ก. ธรุกิจจดัจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

ในตลำดผูจ้ดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืเดนิทะเลมผีูป้ระกอบกำรอยู่หลำยรำยดว้ยกนั 
โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก ่ 

1. กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูผ้ลิตน ้ามนั 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. กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูค้้าน ้ามนั  

โดยบรษิทัเป็นคู่คำ้ของผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูผ้ลติน ้ำมนัขำ้งตน้ ซึง่บรษิทัจะรบัค ำสัง่ซือ้จำกลูกคำ้รำยย่อยหลำยๆ 
รำย ท ำใหป้รมิำณกำรสัง่ซือ้ของบรษิทักบัผูผ้ลติน ้ำมนัมปีรมิำณสงูเพยีงพอทีจ่ะสัง่ซือ้น ้ำมนัจำกผูผ้ลติน ้ำมนัได ้ซึง่จะช่วยให้
บรษิทัสำมำรถจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิไดใ้นรำคำทีต่ ่ำ และสำมำรถท ำก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัได้ 

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 ำให้ปรมิำณกำรสัง่ซื้อของบรษิัทกบัผู้ผลติน ้ำมนัมปีรมิำณสูงเพยีงพอทีจ่ ะสัง่ซื้อน ้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 การจดัหาผลิตภณัฑห์รอืบริการ 
 
1) การจดัหาสินค้าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

ในกำรจดัหำผลติภณัฑน์ัน้ เมื่อบรษิทัไดร้บัค ำสัง่ซือ้สนิคำ้จำกลูกคำ้แลว้ บรษิทัจะด ำเนินกำรตดิต่อผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้
น ้ำมนัเชือ้เพลงิรำยใหญ่ (“Supplier”) เพื่อจดัหำสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ โดยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัจดัหำตอ้งเป็นน ้ำมนัเชือ้เพลงิที่
ไดคุ้ณลกัษณะและมำตรฐำนตรงตำมทีไ่ดต้กลงไวก้บัลกูคำ้ ซึง่บรษิทัจะท ำกำรสัง่ซือ้น ้ำมนัจำกผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิ
รำยใหญ่ในประเทศ ไดแ้ก่ บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั บรษิทั เชฟรอน (ไทย) จ ำกดั 
บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) เป็นต้น โดยบรษิทัผูผ้ลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
แต่ละรำย เป็นบรษิทัทีม่ขีนำดใหญ่ มกี ำลงักำรผลติสงูและต่อเนื่อง อกีทัง้ยงัผลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิดว้ยเครื่องมอืและเทคโนโลยี
ในกำรผลติที่ทนัสมยั ท ำให้ได้คุณภำพของสนิค้ำที่ได้มำตรฐำนสำกล ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ  นอกจำกนี้ บรษิัทสำมำรถจดัหำสนิคำ้จำกผูค้้ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิรำยใหญ่ เนื่องจำกผูค้ำ้เหล่ำนี้ส ัง่ซื้อสนิคำ้จำก
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ผูผ้ลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิในปรมิำณทีส่งู ท ำใหใ้นบำงกรณี ผูค้ำ้เหล่ำนี้สำมำรถจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิไดใ้นรำคำทีต่ ่ำกว่ำรำคำที่
บรษิัทจะจดัหำได้จำกผู้ผลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยตรง โดยในกรณีเช่นนี้ บรษิัทอำจท ำกำรจดัซื้อน ้ำมนัเชื้อเพลงิต่อจำกผูค้ำ้
น ้ำมนัเชือ้เพลงิเหล่ำนี้เพื่อใหไ้ดร้ำคำทีด่ทีีส่ดุส ำหรบัลกูคำ้ซึง่เป็นหนึ่งในกลยุทธใ์นกำรเพิม่ควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัด้ำน
รำคำของบรษิทั 

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

2) การจดัจ าหน่ายสินค้าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

บรษิทัจะไดร้บัรำคำขำยสนิคำ้จำกผูผ้ลติและผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัตดิต่อซือ้ขำยดว้ยแต่ละรำยเป็นรำยวนั โดย
รำคำที่ได้จำกผู้ผลติและผู้ค้ำแต่ละรำยจะมคีวำมแตกต่ำงกนัไปตำมปรมิำณกำรสัง่ซื้อ  นอกจำกนี้ บรษิัทยงัต้องค ำนึงถึง
ระยะทำงในกำรรบัและส่งมอบสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกค้ำอกีดว้ย เน่ืองจำกต้นทุนกำรขนส่งจะผนัแปรไปตำมระยะทำงทีแ่ตกต่ำงกนั 
บรษิัทจงึต้องพจิำรณำเลือกซื้อสนิค้ำจำกผู้ผลติหรอืผู้ค้ำน ้ำมนัที่เสนอรำคำที่เหมำะสมและมจีุดจ่ำยน ้ำมนัที่ตัง้อยู่ ใกล้กบั
จุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ตอ้งกำร เพื่อใหส้ำมำรถท ำกำรเสนอรำคำจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ใหไ้ดใ้นรำคำทีส่ำมำรถแข่งขนั
ดำ้นรำคำกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นไดแ้ละเพื่อใหบ้รษิทัมกี ำไรสงูทีส่ดุ  

ในกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัของบรษิทันัน้ จะมทีัง้ลกัษณะจ ำหน่ำยใหก้บัผูใ้ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิ (End User) โดยตรง และ 
จ ำหน่ำยใหก้บัพ่อคำ้คนกลำง (Wholesaler) เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อใหก้บัผูใ้ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิอกีทอดหนึ่ง รวมไปถงึตวัแทน
ของเรอืต่ำงประเทศ (Ship Agent) ต่ำงๆ ซึ่งดูแลอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนระหว่ำงเรอืต่ำงประเทศซึ่งเขำ้มำใน
น่ำนน ้ำไทย กบัหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้รำชกำรและเอกชนของไทย ซึง่กลุ่มลกูคำ้ทีบ่รษิทัมกีำรจ ำหน่ำยใหก้บัผูใ้ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิ
โดยตรง คอื กลุ่มเรอืบรรทุกน ้ำมนั ส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ รวมถงึเรอืเดนิทะเลประเภท
อื่นๆ บรษิทัจะมกีำรจดัจ ำหน่ำยทัง้ใหก้บัผูใ้ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยตรงและจดัจ ำหน่ำยผ่ำนพ่อคำ้คนกลำง เช่นเดยีวกนักบักำร
จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทำงบก  

นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมสีญัญำซือ้ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมทุกชนิดกบับรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) ในกำรซือ้
ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมทุกชนิด ตำมรำคำทีต่กลงกนั  

3) การขนส่งและการป้องกนัความเส่ียงขณะขนส่งสินค้าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

ส ำหรบัในกรณีทีลู่กคำ้มคีวำมต้องกำรทีจ่ะใหบ้รษิทัท ำกำรขนส่งสนิค้ำไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กค้ำก ำหนดนัน้ 
หำก Supplier ไม่มบีรกิำรขนส่งสนิค้ำให้แก่ลูกค้ำตำมสถำนที่ที่ก ำหนดได้ หรอืมตี้นทุนค่ำขนส่งที่สูงกว่ำที่บรษิัทสำมำรถ
จดัหำเองได ้บรษิทัจะว่ำจำ้งผูใ้หบ้รกิำรขนส่งท ำกำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีไ่ดต้กลงไวก้บัลูกค้ำ ส ำหรบักำร
ขนส่งน ้ำมนัทำงทะเล บรษิทัไดจ้ดัจำ้งเรอืบรรทุกน ้ำมนัจำกบุคคลภำยนอก ซึง่มขีนำดประมำณ 30,000 ลติร ถงึ 1 ลำ้นลติร 
ซึง่เหมำะสมกบัปรมิำณกำรสัง่ซือ้น ้ำมนัของลูกคำ้ของบรษิทั อนึ่ง บรษิทัมกีำรจดัจำ้งเรอืจำกกลุ่มนทลนิส ำหรบัขนส่งน ้ำมนั
ให้กบัลูกค้ำเพยีงรำยเดยีวซึ่งอยู่ต่ำงประเทศและมปีรมิำณกำรสัง่ซื้อต่อครัง้สูง  เพรำะเรอืขนส่งของกลุ่มนทลนินัน้เป็นเรือ
ขนสง่น ้ำมนัทีม่ขีนำดใหญ่ (ขนำด 2.5 ลำ้นลติร ถงึ 300 ลำ้นลติร) ซึง่วตัถุประสงคข์องกำรใชเ้รอืของกลุ่มนทลนินัน้ ใชส้ ำหรบั
กำรขนส่งน ้ำมนัปรมิำณมำก เช่น กำรขนส่งน ้ำมนัจำกคลงัหนึ่งสู่อกีคลงัหนึ่ง หรอืจำกแท่นขุดเจำะมำยงัคลงั รวมไปถงึกำร
ขนสง่น ้ำมนัขำ้มประเทศ  
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ทัง้นี้ ตลอดระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร ฝ่ำยบรกิำรลกูคำ้ของบรษิทัจะรบัผดิชอบในกำรเป็นผูต้ดิต่อและประสำนงำนกบั
ลูกค้ำและผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ อีกทัง้ บริษัทมีนโยบำยที่จะท ำกำรส่งผู้ควบคุมกำรจดัส่งของบริษัท (Inspector) ขึ้น
ประจ ำกำรบนยำนพำหนะที่ใชใ้นกำรขนส่งตัง้แต่รบัน ้ำมนัทีค่ลงัต้นทำงไปจนถงึจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำต้องกำร เพื่อให้
แน่ใจว่ำสนิค้ำมคีุณลกัษณะตำมทีลู่กคำ้ต้องกำร มปีรมิำณที่ครบถ้วน และน ำส่งถึงมอืลูกคำ้ตรงตำมเวลำทีก่ ำหนด เพื่อให้
ลูกค้ำเกดิควำมมัน่ใจและไวว้ำงใจในกำรสัง่ซื้อสนิคำ้กบับรษิทั อนึ่ง บรษิัทอำจพจิำรณำจดัจำ้งผูค้วบคุมและตรวจสอบกำร
ขนส่งน ้ำมนัอสิระ (Surveyor) เพื่อด ำเนินกำรแทนผู้ควบคุมกำรจดัส่งของบรษิัท ในกรณีที่ลูกค้ำร้องขอหรือกรณีที่บริษัท
พจิำรณำแลว้เหน็สมควรใหจ้ดัจำ้งผูค้วบคุมและตรวจสอบกำรขนสง่น ้ำมนัอสิระ 

บรษิทัจดัส่งน ้ำมนัใหก้บัลูกคำ้ผ่ำน 2 ช่องทำง ไดแ้ก่ ทำงเรอืขนส่งน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ส ำหรบัลูกคำ้ทีจ่อดเรอือยู่กลำง
ทะเลหรอืเรอืทีเ่ทยีบท่ำอยู่ และทำงรถบรรทุกน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ส ำหรบัลกูคำ้ทีจ่อดเรอืเทยีบท่ำ และลกูคำ้ทีจ่ ำหน่ำยน ้ำมนัทำง
บก ไดแ้ก่ โรงงำนอุตสำหกรรมและธุรกจิต่ำงๆ  

ในกำรว่ำจำ้งผูใ้หบ้รกิำรขนส่งนัน้ บรษิทัไดท้ ำสญัญำจำ้งขนส่งกบัผูใ้หบ้รกิำรขนส่งทุกรำยทัง้ทำงทะเลและทำงบก 
ซึง่ผูข้นสง่แต่ละรำยจะตอ้งมกีำรท ำประกนัภยัเพื่อคุม้ครองควำมเสีย่งทุกประเภท (All Risks) และหำกมกีำรสญูหำยของสนิคำ้ 
กำรปลอมปนหรอืกำรเสื่อมคุณภำพของสนิคำ้ระหว่ำงกำรขนส่ง และหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ กบัสนิคำ้ รวมถงึบุคคลที ่3 
และสภำพแวดลอ้ม ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำเสยีหำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบั
บรษิัท นอกจำกนี้ ในสญัญำจ้ำงขนส่งยงัมกีำรระบุค่ำขนส่งไปยงัจุดหมำยปลำยทำงต่ำงๆ ไว้อย่ำงชดัเจน จงึท ำให้บรษิทั
สำมำรถบรหิำรต้นทุนในกำรขนส่งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ทีท่ำงบรษิทัว่ำจำ้งนัน้ มปีระวตัใินกำรจดัส่ง
สนิคำ้ทีด่ตีลอดกำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำรขนสง่ทีผ่่ำนมำ 

ทัง้นี้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลกูคำ้ บรษิทัมฝ่ีำยบรกิำรลกูคำ้ (Customer Service) คอยตดิต่อประสำนงำนกบั
ลกูคำ้ตลอดเวลำภำยหลงัจำกทีล่กูคำ้ไดส้ง่ค ำสัง่ซือ้เขำ้มำยงับรษิทัจนลกูคำ้ไดร้บัสนิคำ้ทีส่ ัง่ซือ้ไว ้และในกรณีทีม่กีำรจ ำหน่ำย
น ้ำมนัระหว่ำงประเทศ (International) ใหก้บัเรอืในประเทศทีเ่ดนิทำงออกนอกประเทศหรอืเรอืต่ำงประเทศทีเ่ขำ้มำเตมิน ้ำมนั
ในประเทศก่อนจะเดนิทำงต่อไปยงัประเทศอื่นๆ บรษิทัจะต้องด ำเนินกำรเกีย่วกบัพธิกีำรศุลกำกรรวมถงึกำรแจง้กำรส่งออก
น ้ำมนั เพื่อขอคนืภำษมีลูค่ำเพิม่จำกกรมสรรพำกรในภำยหลงัจำกทีเ่รอืทีท่ ำกำรจดัสง่น ้ำมนัใหเ้ดนิทำงออกนอกประเทศแลว้  

4) การควบคมุคณุภาพสินค้าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

บรษิทัมมีำตรกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพสนิคำ้ทีร่ดักุม เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัสนิคำ้ตรงกบัคุณลกัษณะทีไ่ดก้ ำหนดไว้ 
โดยก่อนที่น ้ำมนัจะถูกบรรจุลงในถังเก็บน ้ำมนัของยำนพำหนะ เจ้ำหน้ำที่ของผู้ผลิตหรือผู้ค้ำน ้ำมันเชื้อเพลิงจะท ำกำร
ตรวจสอบคุณลกัษณะ และระดบัของน ้ำมนัเชือ้เพลงิร่วมกบั Inspector และเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบของผูข้นสง่ทุกครัง้ จำกนัน้จะ
ท ำกำรปิดผนึกดว้ยตรำตะกัว่ทีฝ่ำถงั รวมถงึวำลว์เปิดปิดตำมจุดต่ำงๆ ทีก่ ำหนด โดยตรำตะกัว่นี้จะถูกท ำลำยโดยเจำ้หน้ำที่
ของลูกคำ้ ณ ปลำยทำงเท่ำนัน้ ซึง่เมื่อท ำลำยตรำตะกัว่ออกแลว้ เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัสนิคำ้ของลูกคำ้ ร่วมกบัเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบ
ของพำหนะทีข่นสง่และ Inspector จะท ำกำรตรวจสอบคุณลกัษณะและระดบัของน ้ำมนัเชือ้เพลงิในยำนพำหนะทีใ่ชข้นสง่ หำก
พบว่ำประเภทของน ้ำมนัทีส่่งมอบไม่ถูกต้อง หรอืมปีรมิำณไม่ครบถ้วนตำมค ำสัง่ซือ้ เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัสนิคำ้จะด ำเนินกำรแจ้ง 
Inspector และหำกสนิค้ำที่จดัส่งไม่เป็นไปตำมค ำสัง่ซื้อ ลูกค้ำสำมำรถส่งคืนสนิค้ำ พร้อมทัง้เรยีกเงนิชดเชยต่อบริษัทได้ 
อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจะสำมำรถเรยีกค่ำเสยีหำยนัน้คนืไดท้ัง้จ ำนวนจำก Supplier หรอืผูใ้หบ้รกิำรขนส่ง แลว้แต่ผูใ้ดจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดทีเ่กดิขึน้ ในกรณีทีป่รมิำณของสนิคำ้ไม่ครบถว้น Inspector ของบรษิทัจะท ำกำรตรวจสอบหำ
สำเหตุควำมคลำดเคลื่อนของปรมิำณของสนิคำ้ และด ำเนินกำรเจรจำกบัลกูคำ้ หรอืหำผูร้บัผดิชอบในควำมผดิพลำดดงักล่ำว  
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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 กรณีทีลู่กคำ้รอ้งขอใหม้ ีSurveyor  กรณีทีม่กีำรสัง่ซือ้ปรมิำณสงูเพื่อป้องกนักำรสญูหำย  
กรณีสง่ใหล้กูคำ้รำยใหม่ หรอืลกูคำ้ทีเ่คยมปัีญหำในกำรจดัสง่ เป็นตน้ 

จำกกำรทวนสอบกระบวนกำรภำยในภำยใต้ระบบกำรจดักำรคุณภำพ ISO บรษิัทได้ท ำกำรเพิม่เติมกำรบนัทกึ
ขอ้มูลทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ โดยสำมำรถแสดงผลกำรควบคุมคุณภำพของสนิคำ้ไดช้ดัเจน เพื่อเพิม่ควำมเชื่อมัน่ให้กบั
ลูกคำ้ว่ำไดร้บัน ้ำมนัทีม่คีุณภำพปรำศจำกกำรปลอมปน บรษิทัไดม้กีำรสุ่มเกบ็ตวัอย่ำงน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีท่ ำกำรจดัส่งใหก้บั
ลูกค้ำ เพื่อท ำกำรตรวจสอบคุณสมบตัิของน ้ำมนั ในกรณีที่ลูกค้ำมีกำรร้องขอหรือมีกำรทกัท้วงจำกลูกค้ำในเรื่องของ
คุณภำพน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัท ำกำรจดัหำและจดัส่งให ้โดยในกำรเกบ็ตวัอย่ำงน ้ำมนัเชือ้เพลงินัน้ บรษิทัจะท ำกำรเกบ็
รกัษำไว ้1 ชุด และจะใหล้กูคำ้และผูข้นสง่ท ำกำรเกบ็รกัษำตวัอย่ำงไวอ้กีฝ่ำยละ 1 ชุดเช่นกนั 

แผนภำพสรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยสงัเขป 

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ สำมำรถอธบิำยไดด้งันี้  

1. ผูผ้ลติและผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิจะท ำกำรสง่รำคำของผลติภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ ใหก้บับรษิทัทุกวนั  
2. ลูกคำ้แจง้ควำมต้องกำรในกำรสัง่ซือ้น ้ำมนัเชื้อเพลงิ ทัง้ประเภทของสนิค้ำและปรมิำณน ้ำมนัเชือ้เพลงิในกำร

สัง่ซือ้ ใหบ้รษิทัทรำบ 
3. บรษิัทจะท ำกำรเสนอรำคำสนิค้ำให้กบัลูกค้ำ รวมถึงเงื่อนไขในกำรสัง่ซื้ออื่นๆ เช่น สถำนที่และเวลำในกำร

จดัสง่ เป็นตน้  ซึง่บรษิทัจะเสนอรำคำขำยใหก้บัลกูคำ้ โดยพจิำรณำจำกรำคำตน้ทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีไ่ดร้บัจำก
ผู้ผลิตหรือผู้ค้ำน ้ำมนัเชื้อเพลิงที่เสนอรำคำของผลิตภณัฑ์ที่ลูกค้ำต้องกำรที่ต ่ำที่สุด และต้นทุนต่ำงๆ  ของ
บรกิำรตำมเงื่อนไขในกำรสัง่ซือ้ของลกูคำ้  
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4. ภำยหลงัจำกลกูคำ้รบัรำคำขำยแลว้และตกลงจะท ำกำรสัง่ซือ้ ลกูคำ้จะท ำกำรสง่ค ำสัง่ซือ้สนิคำ้มำยงับรษิทั  
5. บรษิทัจะด ำเนินกำรส่งค ำสัง่ซือ้ไปยงัผูผ้ลติหรอืผูค้้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิทีเ่สนอรำคำต ่ำสุดทีใ่ชเ้ป็นรำคำอำ้งองิใน

กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยใหก้บัลกูคำ้ รวมถงึระบุเงื่อนไขในกำรจดัสง่ไปพรอ้มกบัค ำสัง่ซือ้  
6. กำรขนสง่น ้ำมนัเชือ้เพลงิใหก้บัลกูคำ้ 

6.1 ในกรณีที่ลูกค้ำรบัสนิค้ำเอง ลูกค้ำจะต้องแจ้งชื่อผู้ไปรบัสนิค้ำและทะเบยีนยำนพำหนะที่จะใช้ในกำรรบั
สนิคำ้มำพรอ้มกบัค ำสัง่ซือ้สนิคำ้ เพื่อบรษิทัจะไดแ้จง้ใหค้ลงัสนิคำ้ทรำบ 

6.2 ในกรณีที่บรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรขนส่งสนิค้ำ บรษิัทจะท ำกำรแจ้งรำยละเอยีดกำรรบัสนิค้ำ ได้แก่ 
ประเภทของสนิคำ้ ปรมิำณสนิคำ้ สถำนทีร่บั วนั เวลำ และสถำนทีจ่ดัส่งสนิคำ้ไปยงัผูข้นส่งทีบ่รษิทัไดท้ ำ
สญัญำจำ้งไว ้เพื่อใหผู้ข้นสง่จดัหำยำนพำหนะทีจ่ะใชใ้นกำรขนสง่สนิคำ้ 

7. ในขัน้ตอนกำรจดัสง่นัน้ บรษิทัมกีำรจดัสง่ Inspector ซึง่เป็นตวัแทนจำกบรษิทั ขึน้ประจ ำกำรบนยำนพำหนะที่
จะใช้ในกำรขนส่งสินค้ำ ตัง้แต่คลังน ้ำมนัต้นทำง จนถึงจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก ำหนดไว้ และท ำกำร
ตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำลกูคำ้จะไดร้บัน ้ำมนัทีค่รบถว้น ถูกตอ้งและมคีุณภำพ 

8. ผู้ขนส่งสนิค้ำไปยงัจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก ำหนด จำกนัน้ ลูกค้ำ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบของผู้ขนส่ง 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) การจดัหาและให้บริการ Catering and Service & General Supply 

บรษิัทจะท ำกำรจดัหำบรกิำรในส่วนของธุรกจิ Catering and Service จะต้องเป็นผู้จดัเตรยีม/จดัหำอำหำร ท ำ
ควำมสะอำด และซกัรดี เป็นผูป้ระกอบกำรทีด่ ำเนินธุรกจิ Catering and Service และธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองมำนำน และมคีวำม
พรอ้มในดำ้นสถำนทีแ่ละอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ เช่น  หอ้งเยน็ สถำนทีเ่กบ็สนิคำ้ ตู้ขนส่งชนิดหอ้งเยน็ ตู้ขนส่ง
ทัว่ไป รถขนสง่ รวมถงึตอ้งมบีุคลำกรทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมตำมควำมตอ้งกำรและมำตรฐำนของผูใ้ชบ้รกิำรและมคีวำมช ำนำญ
เฉพำะทำงในกำรใหบ้รกิำรตลอด 24 ชัว่โมง โดยในกำรร่วมมอืทำงธุรกจิกบัคู่คำ้ทำงธุรกจิทีเ่ป็นผูจ้ดัเตรยีม/จดัหำอำหำร 
ท ำควำมสะอำดและซกัรดีเสือ้ผำ้ จะท ำใหบ้รษิทัสำมำรถเขำ้ด ำเนินกำรธุรกจิบรกิำรดำ้น Catering and Service ไดท้นัท ีแม้
บรษิทัจะไม่มปีระสบกำรณ์และควำมพรอ้มในกำรด ำเนินธุรกจิดงักล่ำว อกีทัง้ บรษิทัยงัไม่มภีำระในกำรลงทุนในสถำนทีแ่ละ
อุปกรณ์ทีต่อ้งใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิอกีดว้ย  

โดยในส่วนของธุรกจิ Catering and Service บรษิทัไดล้งนำมในสญัญำรบัจำ้งใหบ้รกิำร Catering and Service 
บนเรอืพกัอำศยั กบับรษิัท พรมิำ มำรนี จ ำกดั (มหำชน) (เดมิชื่อ บรษิัท นทลนิ ออฟชอร์ จ ำกดั) ซึ่งเป็นผู้รบัสมัปทำน
ด ำเนินกำรเรอืพกัอำศยัรวมถงึบรกิำร Catering and Service บนเรอืพกัอำศยั จำก ปตท.สผ.ในขณะเดยีวกนั บรษิทัไดท้ ำ
สญัญำว่ำจ้ำงผู้ให้บรกิำรจดัเตรียมอำหำร ท ำควำมสะอำดและซกัรีดเสื้อผ้ำ  เพื่อให้ด ำเนินกำรให้บรกิำร Catering and 
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Service บนเรือพกัอำศยัทัง้หมด โดยทัง้สญัญำรบัจ้ำงและสญัญำว่ำจ้ำงจะมีระยะเวลำของสญัญำตำมระยะเวลำของ
สมัปทำนทีบ่รษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั (มหำชน) ไดร้บั  

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 ้ำมันและก๊ำซบนบก และ ในทะเล  จำกกำรประมูล บรษิัทได้รบัสญัญำจำ้งใหบ้รกิำร
ด้ำน Catering and Service ในแหล่งน ้ำมนัสริิกิติ ์อ.ลำนกระบือ จ.ก ำแพงเพชร และสญัญำให้บริกำรด้ำน Offshore 
Catering, Laundry, Cleaning and Housekeeping Services กบั ปตท.สผ. ส ำหรบัพนกังำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและ
ก๊ำซในอ่ำวไทย ซึ่งในปัจจุบนัสิ้นสุดสญัญำกำรให้บริกำร และบริษัทพร้อมจะขยำยธุรกิจกำรให้บริกำร 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) การควบคมุคณุภาพในการให้บริการ 

กำรควบคุมคุณภำพในกำรให้บริกำรนัน้ บริษัทคู่ค้ำด้ำนกำรให้บริกำร Catering and Service และเป็นผู้
จดัเตรียม/จดัหำอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรีด ได้จดัให้มกีระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Control) ด้วย
ขัน้ตอนตำมหลกักำรควบคุมคุณภำพสำกลและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทีลู่กค้ำต้องกำร และเนื่องจำกเป็นผู้ประกอบกำรที่
ด ำเนินกจิกำรอยู่ในธุรกจิบรกิำรด้วยบุคลำกรทีม่คีวำมพร้อมรวมถงึเครื่ องมอืเครื่องจกัรต่ำงๆ  จงึท ำให้สำมำรถมัน่ใจใน
คุณภำพของกำรให้บริกำรได้ ซึ่งคู่ค้ำมีกำรด ำเนินกำรภำยใต้คู่มือและขัน้ตอนกำรปฎิบตัิงำนที่ชดัเจนมีมำตรฐำนและ
สอดคลอ้งกบันโยบำยคุณภำพของบรษิทั รวมถงึบรษิทัมกีระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Control) ดว้ยขัน้ตอน
ตำมหลกักำรควบคุมคุณภำพสำกลและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทีล่กูคำ้ตอ้งกำร ผ่ำนกำรตรวจตดิตำมคุณภำพทัง้ภำยใน และ
ภำยนอกโดยผู้รบัรองระบบกำรจดักำรคุณภำพในทุกปี ซึ่งบรษิัทใหค้วำมส ำคญักบัทุกกจิกรรมกำรส่งมอบกำรใหบ้รกิำร, 
กำรรำยงำนผลกำรให้บรกิำรต่อลูกค้ำ และได้มีกำรทบทวนกำรให้บริกำรโดยกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อกำรพฒันำดำ้นกำรใหบ้รกิำรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

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

ทัง้นี้ ก่อนทีบ่รษิทัจะเขำ้ร่วมประมลูงำนใหบ้รกิำร Catering and Service บรษิทัจะตอ้งประเมนิควำมพรอ้มและมี
กำรเตรยีมควำมพรอ้มทัง้ในส่วนของสนิทรพัย ์และบุคลำกรทีต่้องใชใ้นกำรใหบ้รกิำร เพื่อใหส้ำมำรถรองรบักำรใหบ้รกิำร 
ซึง่โดยปกตบิรษิทัจะมเีวลำเตรยีมควำมพรอ้มพอสมควรก่อนลงนำมในสญัญำจำ้งงำนหนึ่งๆ 
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แผนภำพสรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิ General Supply โดยสงัเขป 

 
ลกัษณะและขัน้ตอนในกำรด ำเนินธุรกจิ General Supply มคีวำมคล้ำยคลงึกบัธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

โดยเริ่มจำกลูกค้ำแจ้งควำมต้องกำรสนิค้ำมำยงับริษัท จำกนัน้บริษัทจะจดัหำผู้จดัจ ำหน่ำยตำมประเภทสนิค้ำที่ลูกค้ำ
ต้องกำร และท ำกำรสอบรำคำไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บักำรคดัเลอืกจำกบรษิทัแลว้ว่ำ มสีนิคำ้ทีคุ่ณภำพและมคีวำมพรอ้ม
ในกำรจดัหำและจดัจ ำหน่ำย เมื่อไดร้บัรำคำเสนอขำยจำกทำงผูจ้ดัจ ำหน่ำยแลว้ จะท ำกำรเสนอรำคำไปยงัลูกคำ้ หำกลกูคำ้
มคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะสัง่ซือ้สนิคำ้กบัทำงบรษิทั ลูกคำ้จะท ำกำรส่งค ำสัง่ซือ้สนิคำ้เขำ้มำยงับรษิทั ซึง่บรษิทัจะท ำกำรส่งค ำสัง่
ซือ้ไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยในทนัท ีเมื่อผูจ้ดัจ ำหน่ำยท ำกำรจดัเตรยีมและจดัหำสนิคำ้ตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้เรยีบรอ้ยแลว้ 
บรษิทัจะด ำเนินกำรใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยท ำกำรจดัสง่ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีล่กูคำ้ตอ้งกำรโดยตรง 

7) การขอประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า การจดัหาสถานท่ีตัง้ และการจดัจ้างผู้รบัเหมาและผู้บริหารจดัการ
และบ ารงุรกัษา 

ในกำรประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ผูป้ระกอบธุรกจิตอ้งมคีุณสมบตัติำมทีห่น่วยงำนกำรไฟฟ้ำและ
กระทรวงพลงังำนไดก้ ำหนดไวใ้นกำรยื่นค ำรอ้งขอขำย และเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำ โดยตอ้งมคีวำมพรอ้ม 4 ดำ้น คอื 

1. ควำมพรอ้มดำ้นทีต่ัง้โครงกำรและจุดเชื่อมโยง โดยต้องมสีญัญำจะซือ้จะขำยทีด่นิหรอืสญัญำเช่ำพืน้ที ่ซึง่ระบุ
จุดรบัซือ้ไฟฟ้ำ อ ำเภอ ต ำบล ทีจ่ะด ำเนินกำรของโครงกำร 

2. ข้อมูลด้ำนเทคนิค เช่น คุณสมบตัิของแผงโซล่ำร์เซลล์ หม้อแปลง หรือ คุณสมบตัิของเครื่องแปลงไฟฟ้ำ 
(Inverter) ตำมทีก่ำรไฟฟ้ำก ำหนดไว ้หำกไม่เป็นไปตำมคุณสมบตั ิมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งท ำกำรทดสอบประสทิธภิำพของ
ของเครื่องแปลงไฟฟ้ำ (Inverter) 

3. ควำมสำมำรถในกำรจดัหำเงนิลงทุน โดยตอ้งมหีนงัสอืรบัรองฐำนะทำงกำรเงนิจำกธนำคำร 
4. ใบผ่ำนประชำพจิำรณ์จำกชุมชนทีจ่ะด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 
ส ำหรบัโครงกำรกำรบวนกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตำอกิ (PV) หรอืโซลำรเ์ซลล ์

ประเภท Commercial Rooftop ไม่จ ำเป็นตอ้งแสดงควำมสำมำรถในกำรจดัหำเงนิลงทุนและใบผ่ำนประชำพจิำรณ์ 
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กำรจดัหำทีต่ัง้โครงกำร โครงสรำ้งอำคำรตอ้งมคีวำมมัน่คงและแขง็แรง เพื่อใหร้บัน ้ำหนกัของแผงโซล่ำรเ์ซลล ์ขนำด
พื้นที่หลงัคำทีม่คีวำมเหมำะสมในกำรตดิตัง้อุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้มคีวำมสอดคล้องกบัก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำทีไ่ด้วำงแผนไว ้
อำยุกำรใช้งำนของหลงัคำ มลีกัษณะทำงวศิวกรรมที่เหมำะสม เพื่อลดควำมเสีย่งในกำรเสื่อมสภำพของหลงัคำในอนำคต 
เพรำะอำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำมอีำยุ 25 ปี เนื่องจำกกำรเช่ำหลงัคำเป็นกำรท ำสญัญำระยะยำว 25 ปี กลุ่มบรษิัทลฟีวงิมี
พนัธมติรทีเ่ขม้แขง็ในกำรประกอบธุรกจิ เช่น บรษิทั สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) โดยพนัธมติรดงักล่ำวมกีำรขยำย
ธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง และไม่มแีผนทีจ่ะเขำ้มำด ำเนินธุรกจิผลติไฟฟ้ำซึง่ไม่ใช่ธุรกจิหลกั ดงันัน้ ต้องจดัหำผูใ้หเ้ช่ำหลงัคำที่มี
อตัรำค่ำเช่ำหลงัคำทีม่คีวำมเหมำะสม ต่อระยะเวลำกำรคนืทุนของโครงกำร และระยะเวลำในกำรเช่ำหลงัคำต้องไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำในสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำสำมำรถด ำเนินโครงกำรไดค้รบตำมระยะเวลำของสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 

กำรจดัจ้ำงผู้รบัเหมำ กลุ่มบรษิัทลฟีวงิด ำเนินกำรจดัหำวตัถุดบิหลกัเอง และจดัจ้ำงผู้รบัเหมำก่อสร้ำง (Sub – 
contractor) ทีม่คีวำมช ำนำญ และควำมพรอ้มในกำรด ำเนินกำรในแต่ละโครงกำร และว่ำจำ้งทีป่รกึษำทำงเทคนิค เพื่อให้
ค ำปรกึษำตัง้แต่กำรออกแบบโครงสรำ้งทำงวศิวกรรมของผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง กำรตรวจสอบคุณภำพงำนจนกระทัง่ผูร้บัเหมำ
สง่มอบงำนตรงตำมสญัญำทีก่ ำหนดไว ้

ในกรณีจดัจำ้งผูบ้รหิำรจดักำรและบ ำรุงรกัษำ (O&M Contractors) กลุ่มบรษิทัลฟีวงิจะด ำเนินกำรบรหิำรจดักำร
และบ ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำโรงไฟฟ้ำดงักล่ำวโดยพนักงำนและผู้รบัจ้ำงช่วงที่มปีระสบกำรณ์และควำมช ำนำญ โดยรบักำร
ถ่ำยทอดควำมรูเ้กีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรและบ ำรุงรกัษำจำกทมีงำนผูร้บัเหมำ และน ำมำใชด้ ำเนินกำรไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและ
เหมำะสม เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพและประสทิธผิลมำกทีส่ดุ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากด าเนินธรุกิจ 

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 ำหนดใหผู้ข้นส่งมมีำตรกำรป้องกนัสภำวะแวดลอ้ม และจดัเตรยีมอุปกรณ์และ
เคมภีณัฑ์ส ำหรบัท ำลำยครำบน ้ำมนัเชือ้เพลงิใหพ้ร้อมบนยำนพำหนะที่ใช้ขนส่ง โดยในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยัที่เกดิกำร
รัว่ไหลของน ้ำมนัเชือ้เพลงิออกสูส่ภำพแวดลอ้ม ผูข้นสง่จะเป็นผูร้บัผดิชอบต่อมลภำวะและค่ำใชจ้่ำยในกำรแกไ้ขหรอืชดเชย
มลภำวะนัน้ๆ  นอกจำกนี้ บรษิทัมคีวำมพยำยำมเป็นอย่ำงยิง่ในกำรควบคุมยำนพำหนะ รวมถงึเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
บนยำนพำหนะของผูข้นสง่ใหไ้ดม้ำตรฐำนเพื่อไม่ใหเ้กดิกำรรัว่ไหลของน ้ำมนัเชือ้เพลงิออกสูส่ภำวะแวดลอ้มได ้ 

บรษิทัไดจ้ดัท ำกจิกรรมปรบัปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง (CQI) เรื่อง กำรท ำลำยน ้ำมนัตวัอย่ำงและขวดบรรจุภณัฑ ์
ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท ำวธิปีฏบิตังิำน (Work Instruction) กำรจดัเกบ็และท ำลำยตวัอย่ำงสนิคำ้น ้ำมนั เป็นไปตำมระบบมำตรฐำน 
ISO 9001:2015 โดยสรำ้งกำรก ำจดัน ้ำมนัอย่ำงเป็นระบบและคดัเลอืกผูก้ ำจดัน ้ำมนัทีม่มีำตรฐำนระดบัสงู เพื่อป้องกนัน ้ำมนั
กลบัมำสร้ำงมลภำวะสู่สิง่แวดล้อมได้ อีกทัง้ขวดบรรจุภัณฑ์ได้น ำไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธทีี่ถูกต้องตำมหลกัมำตรฐำน
อุตสำหกรรม จงึไม่เพิม่ปรมิำณมลูขยะใหแ้ก่สงัคมและชุมชน ซึง่ทุกขัน้ตอนของกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัจะตระหนกัถงึผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย และสิง่แวดลอ้มเป็นส ำคญัเสมอ 
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ส่วนธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัลฟีวงิ อยู่ในขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรจดัท ำระบบบรหิำรคุณภำพ (ISO 9001) ตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อใหม้วีธิกีำรและระเบยีบปฏบิตังิำนทีม่คีวำม
เป็นมำตรำฐำนตำมกฎหมำย โดยกระบวนกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ของบรษิัทฯ จะไม่ก่อให้เกดิ
ผลกระทบทำงสิง่แวดลอ้มโดยรวมของประเทศ 

2.4 งานท่ียงัไมส่่งมอบ 

– ไมม่ ี– 
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3. ปัจจยัความเส่ียง  

(1) ความเส่ียงด้านแผนกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

1.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั 

ราคาน ้ามนัมีความผนัผวนไปตามปัจจยัต่างๆ อาทิ อุปสงค์และอุปทานของตลาด  ปริมาณน ้ามนัส ารองแต่ละ
ประเทศ  สภาพภูมอิากาศแต่ละฤดูกาล หรอืนโยบายการผลติน ้ามนัของประเทศกลุ่มโอเปค เป็นต้น  การเปลีย่นแปลงของ
ราคาน ้ามนัในตลาดโลกในปี 2559 และ 2560 มคีวามผนัผวนอย่างต่อเน่ือง ซึง่ส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนั
โดยรวมของบรษิทัทีล่ดลงตามสถานการณ์ราคาน ้ามนัในตลาด แต่ไม่สง่กระทบต่อก าไรอย่างมสีาระส าคญั เนื่องจากนโยบาย
ดา้นการก าหนดราคาขาย ไดบ้วกก าไรสว่นเพิม่จากราคาตน้ทุน (Cost Plus Pricing Method) อกีทัง้บรษิทัไม่มกีารเกบ็ส ารอง
น ้ามนั จงึไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั นอกจากนี้ ลูกคา้ของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นเรอืเดนิทะเลทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการในธุรกจิต่างๆ ซึง่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิในการ
ด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง บรษิัทจงึเชื่อมัน่ว่าความผนัผวนของราคาน ้ามนัจงึไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณการใช้
น ้ามนัเชือ้เพลงิของกลุ่มลกูคา้ของบรษิทั  

การเปลีย่นแปลงของราคาน ้ามนัในตลาดโลกมคีวามผนัผวนอย่างต่อเนื่อง สง่ผลกระทบต่อโครงการลงทุนในกจิการ
ร่วมคา้บรษิทั แพน โอเรยีน เอน็เนอรย์ี ่(สยาม) ลมิเิตด็ (“POES”) ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและส ารวจปิโตรเลยีม  บรษิทัจงึได้
บรหิารจดัการความเสีย่งด้านราคาร่วมกบั POES โดยวเิคราะห์ผลกระทบของราคาน ้ามนัทีร่ะดบัราคาต่างๆต่อรายไดแ้ละ
ก าไรของบรษิทั และหาแนวทางในการบรหิารตน้ทุนการผลติและค่าใชจ้่ายด าเนินการต่างๆ ใหม้ีประสทิธภิาพสงูสุดและผลติ
น ้ามนัไดอ้ย่างปลอดภยั ตลอดจนการปรบัแผนการผลติใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ราคาน ้ามนัมากทีส่ดุ 

1.2 ความเส่ียงในเรือ่งการแข่งขนัและการเข้ามาท าธรุกิจได้ง่ายของผูป้ระกอบการรายใหม่ 

ธุรกิจการจ าหน่ายน ้ามันเชื้อเพลิงส าหรับเรือเดินทะเลมีผู้ประกอบการหลายราย จึงท าให้เกิดการแข่งขนัสูง
โดยเฉพาะการแข่งขนัด้านราคา นอกจากนี้ การท าธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัส าหรบัเรอืเดนิทะเลไม่จ าเป็นต้องใช้เงนิลงทุนใน
สนิทรพัยถ์าวรสงู ท าใหก้ารเขา้มาด าเนินธุรกจิสามารถท าไดง้่าย ซึง่ปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกจิการจดัหาน ้ามนัเชือ้เพลงิ
เรอื ไดแ้ก่ พนักงานขายทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในผลติภณัฑ์, มาตรฐานการจดัส่งน ้ามนัใหต้รงเวลาในปรมิาณทีค่รบถว้น
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และการพฒันามาตรฐานการให้บรกิารในระดบัสากล บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบับุคลากร
ของบรษิทั ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัในการด าเนินธุรกจิ โดยจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและมกีารฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ 
ทัง้ยงัพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหต้ระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

1.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูจ้  าหน่ายน ้ามนั (Supplier) รายใหญ่ 

บรษิทัจะสัง่ซือ้น ้ามนัจากผูผ้ลติน ้ามนัและผูค้า้น ้ามนัทีม่อียู่หลายรายในตลาดโดยราคาสนิคา้ของผูผ้ลติแต่ละรายจะ
มรีาคาใกลเ้คยีงกนัโดยอา้งองิกบัราคาตลาด ทัง้นี้ บรษิทัสัง่ซือ้น ้ามนัจากผูจ้ าหน่ายน ้ามนัรายใหญ่รายหนึ่ง ซึง่การสัง่ซือ้จาก
ผูจ้ าหน่ายน ้ามนัรายใหญ่ในปรมิาณทีม่ากจะช่วยใหบ้รษิทัซือ้น ้ามนัไดใ้นราคาทีแ่ข่งขนัได ้และช่วยใหบ้รษิทัมคีวามมัน่ใจใน
คุณภาพของน ้ามนัทีจ่ดัสง่ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถงึความสามารถในการจดัสรรน ้ามนัในสถานการณ์ทีม่ปีรมิาณน ้ามนัไม่เพยีงพอ 

อย่างไรกต็าม บรษิัทมกีารกระจายการสัง่ซื้อน ้ามนัจากผู้ผลติน ้ามนัและผู้ค้าน ้ามนัรายอื่นๆ โดยก่อนการสัง่ซื้อ
น ้ามนัแต่ละครัง้ พนกังานขายจะเปรยีบเทยีบราคาขายน ้ามนัรายวนัจากผูผ้ลติน ้ามนัและผูค้า้น ้ามนัอย่างน้อย 2 ราย บรษิทัจะ
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สัง่ซือ้น ้ามนัโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ อาท ิลกัษณะของสนิคา้ ราคา และระยะทางการขนสง่สนิคา้ไปยงัจุดหมายปลายทางทีไ่ด้
ตกลงไวก้บัลกูคา้ของบรษิทั เป็นตน้ 

1.4 ความเส่ียงจากผลกระทบจากการถกูจดัอยู่ในกลุ่มบริษทัผูค้้าน ้ามนัตามมาตรา 7 

ปัจจุบนับรษิัทจดทะเบยีนอยู่ในกลุ่มบรษิัทผู้ค้าน ้ามนัตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัิการค้าน ้ามนัเชื้อเพลิง 
พ.ศ.2543 ซึง่เป็นผูค้า้น ้ามนัทีม่ปีรมิาณการคา้แต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดปีละไม่ถงึ 100,000 เมตรกิตนั (ประมาณ 120 
ล้านลติร) แต่เป็นผูค้้าทีม่ปีรมิาณการค้าแต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดเกนิปีละ 30,000 เมตรกิตนั (ประมาณ 36 ล้านลติร)
โดยปรมิาณการคา้ดงักล่าวจะไม่นับรวมปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีจ่ดัหาจากต่างประเทศใหก้บัลูกคา้เพื่อใชใ้นต่างประเทศ 
(External)  

ในปี 2558 – ปี 2560 บริษัทมียอดจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่นในประเทศรวมกนัทุกชนิดจ านวน 
91.95 ลา้นลติร 62.26 ลา้นลติร และ 44.59 ลา้นลติร (ไม่รวมปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัทีจ่ดัหาจากภายนอกประเทศให้กบั
ลกูคา้เพื่อใชภ้ายนอกประเทศ(External)) หากในอนาคตบรษิทัมกีารขยายปรมิาณการคา้น ้ามนัเกนิกว่า 120 ลา้นลติร  บรษิทั
จะตอ้งจดทะเบยีนเป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 7 ซึง่จะตอ้งส ารองน ้ามนัเชือ้เพลงิไว ้ในอตัรารอ้ยละ 1  ของปรมิาณการคา้น ้ามนั
เชือ้เพลงิประจ าปีซึง่จะไม่รวมจ านวนทีจ่ าหน่ายนอกประเทศซึง่จดัซือ้ในต่างประเทศโดยในการส ารองน ้ามนัเชือ้เพลงินี้บรษิทั
จะตอ้งมกีารลงทุนในการจดัหาสถานทีเ่พื่อจดัเกบ็ส ารองน ้ามนัเชือ้เพลงิหรอืว่าจา้งใหบุ้คคลอื่นเกบ็ส ารองน ้ามนัเชือ้เพลงิแทน
ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อกระแสเงนิสดและผลประกอบการของบรษิทั  

อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ มนีโยบายในการขยายการจ าหน่ายน ้ามนัใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ทีร่บัน ้ามนัจากผูผ้ลติในต่างประเทศ 
เพื่อใชใ้นต่างประเทศ (External) ซึง่ปรมิาณการขายน ้ามนัในลกูคา้กลุ่มนี้จะไม่ถูกนบัรวมเป็นปรมิาณการคา้น ้ามนัตามมาตรา 
10 จากนโยบายดงักล่าว บรษิทัไดท้ าการขยายตลาดในกลุ่มลูกคา้ทีม่กีารซือ้ขายน ้ามนัในต่างประเทศ ใหด้ าเนินการซือ้ขาย
กบับรษิทัย่อยในต่างประเทศ จงึท าใหส้ดัสว่นของปรมิาณการขายภายในประเทศยงัคงอยู่ในเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

1.5 ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหม่ 

บรษิทัมกีารลงทุนในโครงการใหม่ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกจิทีม่อียู่ในปัจจุบนั อาจมคีวามไม่แน่นอน
เกดิขึน้ทัง้ทีเ่ป็นความเสีย่งและโอกาส ซึง่ในแต่ละโครงการทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทุนนัน้ ไดผ้่านการพจิารณาแลว้ว่าเป็นโครงการที่
มศีกัยภาพ สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและแผนกลยุทธท์างธุรกจิขององคก์ร สามารถสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมในความเสีย่งที่
ยอมรบัได้ และผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และการประเมินความเสี่ยงต่างๆก่อนการเข้าลงทุน  ทัง้นี้บริษัทจึงมี
มาตรการป้องกนัและบรหิารจดัการความเสีย่งในการลงทุนต่างๆ เพื่อควบคุมการลงทุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ตัง้แต่ การ
ก าหนดนโยบายการลงทุน กระบวนการพจิารณาการลงทุนของบรษิทัตามขัน้ตอน การจดัจา้งทีป่รกึษาหรอืสรรหาบุคลากรทีม่ี
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นเขา้มาดูแลหรอืบรหิารจดัการโครงการ  การน าระบบงาน/ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) เขา้มา
ช่วยสนับสนุนธุรกิจหรือโครงการให้เกิดผลสมัฤทธิแ์ละมีประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน การติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการลงทุนอย่างใกลช้ดิ  

บริษัทได้ปรบัโครงสร้างขององค์กร เพื่อรองรบัการขยายการลงทุน โดยเพิ่มฝ่ายบริหารโครงการลงทุน  และ
ก าหนดใหผู้บ้รหิารของบรษิทัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย รวมถงึมกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งร่วมกบัทีป่รกึษาผูม้ี
ความเชีย่วชาญในดา้นการบรหิารจดัการโครงการและบรหิารความเสีย่ง 

อย่างไรกด็ ีหากพบว่าโครงการลงทุนใดจะมคีวามเสีย่งทีผ่ลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่
ว่าเกดิจากปัจจยัภายในหรอืภายนอก บรษิทัจะด าเนินการหามาตรการเพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ดงักล่าว 
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1.6 ความเส่ียงด้านความปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber Security Risk) 
เนื่องจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทั อาศยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั และในปัจจุบนัภยัอาชญากรรมทาง

คอมพวิเตอร ์(Cyber Criminal) เป็นภยัคุกคามทีก่ าลงัพฒันาขึน้ และเกดิเป็นภยัคุกคามของทุกองคก์ร ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบ
กบัความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมัน่ของนักลงทุน บรษิัทจงึได้น ามาพจิารณาเป็นความเสีย่งและหามาตรการจดัการเพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว โดย สรา้งความตระหนักดา้นความปลอดภยัสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัภยัคุกคามในปัจจุบนัใหก้บั
บุคคลากรในองคก์รอย่างต่อเนื่อง การก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแนวทาง
ปฏบิตัใินการใชง้านเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตอย่างถูกต้องและปลอดภยั  พฒันาระบบหรอืโปรแกรมในการเฝ้าระวงั
พฤตกิรรมและจดัการภยัคุกคามทีเ่ขา้มาโจมต ีท าการทดสอบและประเมนิระบบป้องกนัอย่างสม ่าเสมอ  ตลอดจนมกีารจดัท า
แผนรบัมอืกบัภยัคุกคามกรณีถูกโจมต ีและทดสอบแผนอย่างสม ่าเสมอ 

 
(2) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

2.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย 

บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัตวัสงูขึน้ ซึง่มผีลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงนิ ฐานะทางการเงนิและ
ผลการด าเนินงานของบรษิทั ในปัจจุบนับรษิทัมแีหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนทัง้หนี้สนิระยะสัน้และหนี้สนิระยะยาว และบรษิทัมี
นโยบายการบรหิารความเสีย่งโดยการเพิม่เครื่องมอืทางการเงนิ อาท ิการออกหุน้กู ้เพื่อการบรหิารตน้ทุนอตัราดอกเบีย้ใหม้ี
ความเหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกจิ ก าหนดอตัราก าไรขัน้ต้นในการจ าหน่ายสนิคา้ ซึง่อา้งองิจากต้นทุนทางการเงนิ
ของบรษิทั ดงันัน้ ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จงึถูกชดเชยดว้ยก าไรขัน้ต้นจากการขายสนิคา้ ท าใหบ้ริษทัไม่ไดร้บัผลกระทบโดยตรง
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

2.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิทัมตี้นทุนการสัง่ซือ้น ้ามนัจากผูผ้ลติหรอืผูค้า้น ้ามนัในต่างประเทศ และการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายน ้ามนัเป็น
สกุลเงนิต่างประเทศ ซึง่บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งโดยท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 
กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแลว้ทัง้จ านวน เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบรษิทั  

2.3 ความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องของบริษทั 

 บรษิทัไดข้ยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทัง้การขยายธุรกจิดา้นปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและดา้นพลงังานต่างๆ ท าให้
บรษิทัต้องใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจ านวนมาก ซึง่อาจเกดิผลกระทบต่อเงนิทุนหมุนเวยีนและสภาพคล่องทางการเงนิได ้ดงันัน้ 
บรษิทัจงึมกีารวางแผนบรหิารจดัการลงทุนอย่างระมดัระวงัรอบคอบ  การเพิม่เครื่องมอืทางการเงนิทีห่ลากหลายในการระดม
ทุนจากผูถ้อืหุน้ และนักลงทุน  การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนใหม้คีวามเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนบรษิทัมรีะบบ
การบรหิารจดัเกบ็หนี้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหล้กูหนี้สามารถช าระเงนิใหต้รงตามก าหนดเวลา   ทัง้นี้บรษิทัฯ ยงัคงด าเนิน
ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้และสถาบนัการเงนิตลอดมา ทัง้ในเรื่อง การปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาซือ้ขาย หรอืสญัญา
กูย้มืเงนิ โดยมปีระวตักิารช าระเงนิทีด่ ีตรงตามก าหนดเวลาทุกครัง้  เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลใหส้ถาบนัการเงนิต่างๆพจิารณาวงเงนิ
สนิเชื่อ หรอืเพิม่วงเงนิใหก้บับรษิัท เพื่อใช้ในการขยายธุรกจิหรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ  ท าให้บรษิทัได้รบัวงเงนิ
สนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิอย่างเพยีงพอ 
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(3) ความเส่ียงจากการด าเนินงาน (Operational & Compliance Risk) 

3.1 ความเส่ียงจากการเรียกเกบ็เงินจากลูกค้าหรอืได้รบัช าระหน้ีล่าช้า 

บรษิทัมนีโยบายการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นโดยการใหเ้ครดติแก่ลกูคา้ ซึง่บรษิทัอาจมคีวามเสีย่ง
จากการผดินัดช าระค่าสนิค้าและบรกิารจากลูกค้าหรือได้รบัช าระหนี้ล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลา ทัง้นี้ บรษิัทมกีารจดัตัง้
คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อ (Credit Committee) ซึง่ประกอบดว้ย ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิ 
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลูกคา้ เพื่อพจิารณาการอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อและระยะเวลาการใหส้นิเชื่อของลูกคา้ที่
เปิดบญัชใีหม่ การทบทวนวงเงนิสนิเชื่อและระยะเวลาการใหส้นิเชื่อ นอกจากนี้ คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อยงัดูแลดา้นการ
เร่งรดัตดิตามลูกหนี้ทีค่า้งช าระ ตลอดจนการตดัสนิใจด าเนินกระบวนการตามกฎหมายฟ้องรอ้งเมื่อลูกคา้ผดินดัช าระหนี้ตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดอกีทัง้คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อก าหนดใหม้กีารพจิารณารายงานลกูหนี้คงคา้ง (Aging Report) ในทุกเดอืน 
เพื่อตดิตามการช าระหนี้ของลกูหนี้แต่ละรายอย่างใกลช้ดิ 

3.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบริษทัแม่ในการจ าหน่ายสินค้าและบริการ 

บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่คอื บรษิทั นทลนิ จ ากดั ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 45.05 โดยในปี 2558 - ปี 2560  บรษิทั
และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารใหก้บักลุ่มนทลนิจ านวน 326.46 ลา้นบาท 255.14 ลา้นบาท และ 272.36 
ลา้นบาท ตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.79 รอ้ยละ 6.73 และรอ้ยละ 7.14 ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารทัง้หมด 
ตามล าดบั ทัง้นี้ บรษิัทมนีโยบายในการก าหนดราคาขายสนิคา้ให้แก่บรษิทัในกลุ่มนทลนิเช่นเดยีวกบัการขายสนิคา้ใหแ้ก่
ลูกค้าทัว่ไปอย่างไรก็ดี บริษัทมีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอื่นๆเพิ่มมากขึ้น อาทิ เรือเดินทะเลทัง้ในประเทศแ ละ
ต่างประเทศ เรอืเดนิทะเลทีไ่ม่ใช่สญัชาติไทยหรอืเรอืล าเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภคของแท่นขุดเจาะน ้ามนัและ
ก๊าซต่างๆ แต่ยงัคงใหค้วามส าคญัในการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้เดมิอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดห้าโอกาส
ทีจ่ะเพิม่จ านวนลกูคา้รายใหม่ เพื่อเพิม่รายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษิทัอย่างต่อเนื่องเช่นกนั 

3.3 ความเส่ียงจากการท าสญัญาว่าจ้างผูป้ระกอบการขนส่งน้อยรายในการขนส่งน ้ามนัทางทะเล 

เน่ืองจากมกีฎหมายก าหนดใหเ้รอืขนส่งน ้ามนัเตาทีข่นาดใหญ่กว่า 500 ตนัต้องเป็นเรอืถงั 2 ชัน้ (Double Hall) ซึง่
ผูป้ระกอบการขนส่งยงัมเีรอืประเภททีก่ าหนดจ านวนน้อยราย ไม่เพยีงพอกบัความต้องการของตลาด อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯได้
พยายามจดัหาเรอืขนส่งจากผู้ประกอบการขนส่งรายอื่นเพิม่จากที่มอียู่เดมิ เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว  รวมถึง เพิม่
มาตรฐานในการคดัเลอืกผูป้ระกอบการขนส่งทีม่เีรอืทีไ่ดคุ้ณภาพ และมกีารตรวจสอบคุณภาพเรอืขนส่งทีใ่หบ้รกิาร โดยการ
ประเมนิคุณภาพการจดัสง่เป็นรายเทีย่ว 

 
3.4 ความเส่ียงด้านความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม 

 ความเสีย่งด้านการขนส่งน ้ามนัทางรถ ทางเรอื ความเสีย่งที่สามารถเกดิขึน้ได้ อาท ิการเกดิอุบตัิเหตุขณะขนส่ง  
น ้ามนัไม่มีคุณภาพ ปริมาณน ้ามนัไม่ครบ น ้ามนัหกรัว่ไหล ไฟใหม้จากไฟฟ้าสถิตย์และอื่นๆ เป็นต้น บริษัทได้ก าหนด
มาตราการ การท างานและขัน้ตอนการปฎิบตัิการ การฝึกอบรม การตรวจสอบปรมิาณและคุณภาพน ้ามนั พร้อมทัง้แผน
ฉุกเฉิน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัและหลกัสากล  
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  ความเสีย่งดา้นการใหบ้รกิารดา้น Catering and Housekeeping ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการบรกิารต่อลูกคา้ ซึง่
อาจมโีอกาสสรา้งความไม่ถูกสุขลกัษณะอนามยั การปนเป้ือน การควบคุมอุณหภูมขิองวตัถุดบิ อาหารปรุงแลว้ ระยะเวลาใน
การจดัเกบ็ และการปฎบิตังิานใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนตัง้แต่วตัถุดบิจนถงึอาหารพรอ้มเสรฟิ บรษิทัไดจ้ดัท าคู่มอืมาตรฐานและ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การฝึกอบรม ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้และคู่มอืดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนา
มยัและสิง่แวดลอ้ม และไดป้ฎบิตัติามมาตรฐาน GMP, HACCP and Food Safety hygiene Practice, ISO 9001:2015  
 ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิานในโรงแยกคอนเดนเสท ความเสีย่งทีส่ามารถเกดิขึน้ อาท ิน ้ามนัรัว่ไหล  คุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ อุบตัิเหตุระหว่างการขนส่ง และอื่นๆ เป็นต้น บรษิัทได้ก าหนดวธิปีฎิบตัิงานตามนโยบายด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของราชการ  รวมถึงระเบียบข้อก าหนดของ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลติและการ
ตรวจประเมนิความปลอดภยักระบวนการผลติในนิคมอุตสาหกรรม (Process Safety Management) และด าเนินการปฎบิตัิ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 
 บรษิทัไดว้างแผนบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัจจยัความเสีย่งซึง่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั ชุมชน และสงัคม นอกจากนี้บรษิทั สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาและปรบัปรุงแนวทางการท างานใหท้นัสมยั
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีกฎหมาย  สถานะการณ์สิง่แวดลอ้มและสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 
รวมถงึการสรา้งจติส านึกแก่พนักงาน ใหต้ระหนกัถงึความส าคญัของการปฎบิตังิานตาม นโยบายดา้นคุณภาพ อาชวีอนามยั 
ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั  โดยสือ่สารแนวทางการปฎบิตัใิหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจทัว่ทัง้องคก์ร 

3.5 ความเส่ียงจากผูถื้อหุ้นหลกัท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นรายย่อย 

ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2560 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 ผูถ้อืหุน้รายอื่น
ของบรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการทีไ่ม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอใหท้ี่
ประชุมพจิารณา  

รวมถงึ บรษิทัไดม้กีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบัดูแล 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารอย่างชดัเจน และการก าหนดมาตรการการเขา้ท ารายการ
ระหว่างกนั หากบรษิทัมคีวามจ าเป็นในการท ารายการกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ บรษิทัจะปฏบิตัติามขัน้ตอนการอนุมตัิ
การท ารายการระหว่างกนัและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดั  โดยบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ในการพจิารณารายการดงักล่าว  และ นโยบายการก ากบัดแูล เพื่อคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้รายย่อย เช่น การเปิดเผยขอ้มลู
ที่ส าคญัให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางต่างๆ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบยีบวาระในการประชุมผู้ถือ หุ้น 
รวมถงึการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในทีป่ระชุม
ไดอ้ย่างอสิระ  
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นของบริษทั 

ลูกหน้ีกำรค้ำ  

สนิทรพัย์หลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิบรษิทั คอื ลูกหนี้การค้า โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 รายละเอยีดลูกหนี้
การคา้สามารถสรุปไดด้งันี้   

รำยกำร มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ  
(งบกำรเงินรวม) 

(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ  
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 

(ล้ำนบำท) 
ลกูหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35.84 33.28 
ลกูหนี้การคา้ – กจิการอื่น  406.13 122.40 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (11.34) (8.76) 

รวม  430.63 146.91 
 

นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  

บรษิทัก าหนดนโยบายในการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู โดยพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเตม็มูลค่าส าหรบั
ลูกหนี้ทีค่า้งช าระมากกว่า 180 วนั นอกจากนี้ บรษิทัจะพจิารณาความเพยีงพอของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเป็นการเฉพาะเจาะจง
ส าหรบัลูกหนี้แต่ละราย โดยพจิารณาจากฐานะการเงนิ ประวตักิารช าระเงนิในอดตี ปรมิาณหนี้คงคา้งเทยีบกบัความสามารถใน
การช าระหนี้ของลกูหนี้ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

อย่างไรกต็าม ลกูหนี้รายทีเ่คยมปีระวตักิารช าระไม่ด ีคา้งช าระหนี้เป็นเวลานาน หรอืมปัีญหาเรื่องฐานะการเงนิ บรษิทั
จะควบคุมดแูลลกูหนี้รายดงักล่าวเป็นพเิศษ และจะพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเป็นการเฉพาะเป็นรายๆ ไป โดยจะก าหนด
นโยบายตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญที่เขม้งวดมากขึ้น เช่น หากค้างช าระเกนิกว่า 90 วนั บรษิัทจะตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเตม็
จ านวน เป็นต้น ในกรณีทีลู่กหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ไดต้ามแผนการช าระหนี้ และมกีารอนุมตัใิหด้ าเนินคดตีามกฎหมาย ก่อนที่
ลกูหนี้จะคา้งช าระเกนิกว่า 180 วนั บรษิทัจะตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเตม็จ านวน  

ส าหรบัลกูหนี้คา้งช าระทีเ่จรจาขอท าแผนการช าระหนี้กบับรษิทั บรษิทัจะพจิารณาความเป็นไปไดข้องแผนการช าระคนื 
และความสามารถในการช าระหนี้คนืใหแ้ก่บรษิทั หากลูกหนี้สามารถช าระคนืหนี้ไดต้ามแผนการช าระหนี้ บรษิทัจะไม่ตัง้ค่าเผื่อ
หนี้สงสยัจะสูญ แต่หากลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ไดต้ามแผนการช าระหนี้  ให้ผู้จดัการฝ่ายการเงนิและบญัชเีสนอเรื่องใหแ้ก่
คณะกรรมการบรหิาร เพื่อพจิารณาอนุมตัิการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ และก าหนดแนวทางในการด าเนินการกบัลูกหนี้ราย
ดงักล่าวต่อไป 

หลกัเกณฑก์ำรตดัหน้ีสูญ  

บรษิัทจะด าเนินการตดิตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้จนถึงที่สุดตามขัน้ตอนการตดิตามหนี้ทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการ
บรหิารสนิเชื่อ จากนัน้คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อเป็นผูพ้จิารณาการตดัหนี้สญูก่อนส่งใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูอ้นุมตักิาร
ตดัหนี้สญู ในกรณีทีม่กีารตดัหนี้สญูทีม่มีูลหนี้มากกว่า 500,000 บาท จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในทุกไตรมาส 
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ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดหลกัเกณฑก์ารตดัหนี้สญูตามลกัษณะหนี้ทีอ่า้งองิตามกฎกระทรวงฉบบัที ่186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความ
ในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการจ าหน่ายหนี้สญูออกจากบญัชลีกูหนี้ และทีแ่กไ้ขไวเ้พิม่เตมิ 

อปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมอีุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของงบการเงนิรวม ซึง่มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

รำยกำร มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภำระผกูพนั 

1) ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 65.40 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 60 ลา้นบาท 

2) อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 14.37 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 60 ลา้นบาท 

3) เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน  5.52 เจา้ของ ไมม่ ี

4) สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง 158.28 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 60 ลา้นบาท 

5) ยานพาหนะ 0.08 เจา้ของ ไมม่ ี

6) อุปกรณ์ผลติไฟฟ้า 357.30 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 353 ลา้นบาท 

รวม  600.95   

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ ได้แก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืน้ฐานทีถู่กลขิสทิธิต์ามกฎหมาย และโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่พฒันาขึน้เพื่อใชใ้นธุรกจิ
เดนิเรอืและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายน ้ามนัโดยเฉพาะ ซึง่มมีูลค่าตามบญัช ี2.82 ลา้นบาท  

สรปุสำระส ำคญัของสญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำรส ำนักงำนของบริษทั 

สญัญำเช่ำพืน้ท่ีอำคำร กบับริษทั นทลิน จ ำกดั  
1. สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร 406.83 ตารางเมตร 

วนัทีท่ าสญัญา  วนัที ่1 มถุินายน 2557  
สาระส าคญัของสญัญา บรษิัทตกลงเช่าพื้นทีอ่าคารของบรษิัท นทลนิ จ ากดั (“นทลนิ”) บรเิวณชัน้ 6 อาคารบ ี

รวมพืน้ที ่406.83 ตร.ม. เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทั   
ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2557 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 
อตัราค่าเช่าและการช าระเงนิ   ค่าเช่าและค่าบรกิาร เดอืนละ 142,390.50 บาท  โดยช าระภายในวนัที ่1 ของทุกเดอืน  
การต่ออายุสญัญา บรษิทัต่ออายุสญัญาเช่า เริม่วนัที ่1 มถุินายน 2557 จนถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2560โดย

มอีตัราค่าเช่า ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเดมิ หากบรษิทัตอ้งการจะต่ออายุสญัญา
เช่าต่อไป บรษิทัจะต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหน้ทลนิทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัครบก าหนดสญัญาเช่า เมื่อนทลนิเหน็ชอบแล้ว จงึต่ออายุ
สญัญาเช่าอกี 3 ปี ทัง้นี้ ในการต่ออายุสญัญา จะถือขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญา
เดมิ เวน้แต่ค่าเช่าทีเ่ป็นสทิธทิีน่ทลนิจะปรบัไดต้ามแต่จะเหน็สมควร  
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2. สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร 72.22 ตารางเมตร 

วนัทีท่ าสญัญา  วนัที ่1 ตุลาคม 2558 
สาระส าคญัของสญัญา บรษิัทตกลงเช่าพื้นทีอ่าคารของบรษิัท 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   ค่าเช่า เดอืนละ 14,444.00 บาท  โดยช าระภายในวนัที ่1 ของทุกเดอืน  
การต่ออายุสญัญา หากบรษิทัตอ้งการจะต่ออายุสญัญาเช่าต่อไป บรษิทัจะต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

นทลนิทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัครบก าหนดสญัญาเช่า 
เมื่อนทลนิเหน็ชอบแล้ว จงึต่ออายุสญัญาเช่าอกี 3 ปี ทัง้นี้ ในการต่ออายุสญัญา จะถอื
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเดมิ เวน้แต่ค่าเช่าทีเ่ป็นสทิธทิีน่ทลนิจะปรบัไดต้ามแต่
จะเหน็สมควร  

 

3. สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร 406.83 ตำรำงเมตร และ 72.22 ตำรำงเมตร (ฉบบัต่ออำยสุญัญำข้อ1. และ 2.) 

วนัทีท่ าสญัญา  วนัที ่1 มถุินายน 2560 
สาระส าคญัของสญัญา บรษิัทตกลงเช่าพื้นทีอ่าคารของบรษิัท นทลนิ จ ากดั (“นทลนิ”) บรเิวณชัน้ 6 อาคารบ ี

รวมพืน้ที ่406.83 และ 72.22 ตร.ม. เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทั   
ระยะเวลาของสญัญา 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน 2560 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 
อตัราค่าเช่าและการช าระเงนิ   ค่าเช่า เดอืนละ 95,810.00 บาท  โดยช าระภายในวนัที ่1 ของทุกเดอืน  
การต่ออายุสญัญา หากบรษิทัตอ้งการจะต่ออายุสญัญาเช่าต่อไป บรษิทัจะต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

นทลนิทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัครบก าหนดสญัญาเช่า 
เมื่อนทลนิเหน็ชอบแล้ว จงึต่ออายุสญัญาเช่าอกี 3 ปี ทัง้นี้ ในการต่ออายุสญัญา จะถอื
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเดมิ เวน้แต่ค่าเช่าทีเ่ป็นสทิธทิีน่ทลนิจะปรบัไดต้ามแต่
จะเหน็สมควร  

 

4. สญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคาร 302.16 ตารางเมตร 

วนัทีท่ าสญัญา  วนัที ่1 ตุลาคม 2560 
สาระส าคญัของสญัญา บรษิัทตกลงเช่าพื้นทีอ่าคารของบรษิัท นทลนิ จ ากดั (“นทลนิ”) บรเิวณชัน้ 6 อาคารบ ี

รวมพืน้ที ่302.16 ตร.ม. เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทั   
ระยะเวลาของสญัญา 2 ปี 8 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2563 
อตัราค่าเช่าและการช าระเงนิ   ค่าเช่า เดอืนละ 60,432.00 บาท  โดยช าระภายในวนัที ่1 ของทุกเดอืน  
การต่ออายุสญัญา หากบรษิทัตอ้งการจะต่ออายุสญัญาเช่าต่อไป บรษิทัจะต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

นทลนิทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัครบก าหนดสญัญาเช่า 
เมื่อนทลนิเหน็ชอบแล้ว จงึต่ออายุสญัญาเช่าอกี 3 ปี ทัง้นี้ ในการต่ออายุสญัญา จะถอื
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเดมิ เวน้แต่ค่าเช่าทีเ่ป็นสทิธทิีน่ทลนิจะปรบัไดต้ามแต่
จะเหน็สมควร  
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4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่มและนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษทัดงักล่ำว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท Sea Oil Energy Limited บริษัท Sea Oil 
Offshore Limited บรษิทั Sea Oil Petroleum PTE. LTD. บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ากดั บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั 
และการลงทุนในการร่วมคา้กบับรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี่ (สยาม) ลมิเิตด็ (POES) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2555 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 12 มนีาคม 2555 มมีติอนุมตัินโยบายการลงทุนใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และนโยบายการบรหิารงานในบรษิทัดงักล่าว ดงันี้ 

1. เพื่อใหก้ารลงทุนของบรษิทัเป็นไปอย่างมหีลกัการทีเ่หมาะสม บรษิทัจงึเหน็ควรก าหนดนโยบายการลงทุนเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้ 

1.1. ธุรกจิทีจ่ะลงทุนนัน้เป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพท ารายไดแ้ละก าไรทีส่ม ่าเสมอ และผ่านการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดแ้ลว้ 
1.2. ธุรกจิทีจ่ะลงทุนมกีระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายช าระภาระหนี้และดอกเบีย้จ่าย 
1.3. ธุรกจิทีจ่ะลงทุนใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมในความเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
1.4. จดัใหม้ผีูบ้รหิารและบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการท าธุรกจินัน้ๆ 
1.5. ไม่ลงทุนในธุรกจิทีผ่ดิกฎหมายหรอืผดิหลกัศลีธรรม 
1.6. ผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์  

ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไว้ 
1.7. รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีเ่ขา้ไปลงทุนใหค้ณะกรรมการของบรษิทัรบัทราบทุกไตร

มาส 
2. ในการพจิารณาจ านวนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธท์างธุรกจิ โดยหากเป็น

กจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิของบรษิทัมาก บรษิทัอาจมกีารลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 50 และถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั สว่น
การลงทุนในกจิการอื่นๆ บรษิทัอาจมกีารลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 20 จนถงึรอ้ยละ 49.99 ซึง่ถอืเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั อย่างไรก็
ตาม บรษิทัอาจพจิารณาทบทวนการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิของบรษิทั 

3. ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะส่งตวัแทนของบรษิทัเป็นกรรมการใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคลใดๆ 
ซึง่มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์เหมาะสมในธุรกจิดงักล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมเหล่านัน้ ตวัแทนจะตอ้งบรหิารและจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามกฎเกณฑ ์และระเบยีบตามทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

 บรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีอ่าจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทั ทีม่จี านวนสงู
กว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 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 : 691,867,135 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 691,867,135 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 553,538,208 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 553,538,208 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท  
  (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560) 

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 5 บรษิทั คอื 

ชื่อบรษิทั : Sea Oil Energy Limited  
วนัจดทะเบยีน : 15 ตุลำคม 2557 
ทีต่ัง้บรษิทั : 27 Reid Street – 1 Floor Hamilton HM11, Bermuda 

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 : Unit B, Lot 49, 1 Floor, Block F, Lazenda Warehouse 3, Jalan Ranca - 

Ranca, 87000 Labuan F.T., Malaysia 

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 : 7 Temasek Boulevard, #18 – 03 Suntec Tower Five, Singapore 038985 

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 ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ากดั  
  (เดมิชื่อ “บรษิทั นครชยัปราการ เคมภีณัฑ ์จ ากดั”)  
ทีต่ัง้บรษิทั : 700/340 หมู่ 6 ต ำบลดอนหวัฬ่อ อ ำเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี20000 
ประเภทธุรกจิ : โรงแยกคอนเดนเสท   
ทุนจดทะเบยีน : 204,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 2,040,000 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 163,500,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,500,000 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท และ 540,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 25 บำท 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั   
ทีต่ัง้บรษิทั : 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ 

กรุงเทพมหำนคร 10260 
ประเภทธุรกจิ : ผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ 
ทุนจดทะเบยีน : 75,260,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 752,600 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 75,260,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 752,600 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 Pan Orient Petroleum Company Pte. Limited (จดทะเบียนในประเทศ
สงิคโปร)์ ถอืหุน้จ านวน 9,865 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.01 ของจ านวนหุน้
ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ POES 
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ส่วนท่ี 2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 
7.  ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

 7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 691,867,135 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 691,867,135 
หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมทีุนทีอ่อกและช าระแลว้ 553,538,208 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 553,538,208 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 7.2 ผูถ้ือหุ้น 
(1) รำยช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่   
รายชื่อของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที ่12 มนีาคม 2561 (ปิดสมุดทะเบยีน) นับรวมการถอืหุน้โดยผู้ที่

เกีย่วขอ้งกนัตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ดงันี้ 

รำยช่ือผูถ้ือหุ้น 
โครงสรำ้งกำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้น รอ้ยละ 
1. กลุ่มปานบุญหอ้ม 313,187,910 56.58 

1.1 นายเชดิช ูปานบุญหอ้ม และคู่สมรส 58,666,963 10.60 
1.2 นางสาวนีรชา  ปานบญุหอ้ม 4,400,000 0.79 
1.3 นางสาวปาลรีฐั  ปานบุญหอ้ม 788,205 0.14 
1.4 บรษิทั นทลนิ จ ากดั 249,332,742 45.05 

2. นายธาดา โอฬารกิ 17,497,032 3.16 
3. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร 15,426,900 2.79 
4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 7,280,577 1.32 
5. นางสาววอิร  ทองแตง 6,196,094 1.12 
6. นายชาญศกัดิ ์เฟ่ืองฟู 5,750,000 1.04 
7. นางสาวชาลนิี เกตุแกว้ 5,367,482 0.97 
8. นางดาราราย  รตันชยัวรรณ 4,413,600 0.80 
9. นายธนัยกร ธรรมปัญญา 3,460,000 0.63 
10. นายนพพร เหลอืงธนะอนนัต ์ 3,073,283 0.56 
11. นายสรุพล  มเีสถยีร 2,933,329 0.53 
12. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 2,933,329 0.53 
13. นางสาวเกศรนิ อุ่นพงศเ์จรญิสขุ 2,812,845 0.51 

ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 163,205,827 29.46 
รวม 553,538,208 100.00 
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทั นทลนิ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 397.20 ลา้น

บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 3,972,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยมรีายชื่อผูถ้ือหุ้น 10 รายแรกของบรษิทั  

นทลนิ จ ากดั ดงัต่อไปนี้ 

 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรือกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัอย่ำงมีนัยส ำคญั 

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

 

 

 

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 
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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 

อตัราดอกเบีย้
ต่อปี (%) 

1/2558 1,000 0 17 กนัยายน 2558 15 กนัยายน 2560 5.35 

 
บรษิทัไดอ้อกตัว๋แลกเงนิบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 เพื่อเสนอขาย

ต่อผูล้งทุนสถานบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่ ในนามของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดของตัว๋แลกเงนิ ดงันี้ 

ตัว๋แลกเงนิ    
ครัง้ที ่

มลูค่าทีอ่อก 
(ลา้นบาท) 

มลูค่าทีย่งัไม่ไถ่ถอน 
(ลา้นบาท) 

วนัทีอ่อกตัว๋ วนัทีค่รบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้
ต่อปี (%) 

1 400 400 23 สงิหาคม 2560 23 กมุภาพนัธ ์2561 6.50 

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 ในกรณีทีม่ี
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัทีพ่จิารณาเรื่องดงักล่าวนัน้ จะต้อง
ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมอี านาจอนุมตัิให้
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
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 8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 สามารถแสดงไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหาร  โดยของ
โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) มจี านวน 8 ท่าน ซึง่เป็นจ านวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการ แบ่งเป็น 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 2 ท่าน และกรรมการอสิระ 3 ท่าน โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

8.1 คณะกรรมการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงันี้  

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอภสิทิธิ ์รจุเิกยีรตกิ าจร ประธานกรรมการ 
2. นายทวปี สนุทรสงิห ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
/ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ * 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์* 
* 

ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์* 

คณะกรรมการบริษัท 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน*  คณะท างานบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับ 
ดูแลกิจการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 

ส านักก ากับดูแลและ
เลขานุการบริษัท  

ฝ่ายบริการ
ลูกค้า 

ฝ่ายจัดซือ้      ฝ่ายขาย 

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี 

แผนกบัญชี 

แผนกการเงิน
และธุรการ 

ฝ่ายบริหารการ
ลงทุน 

กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพและ
ลูกค้าสัมพันธ์ 

กรรมการ
ผู้จัดการ 

ของบริษัทย่อย 
 

หมายเหต ุ  
*   บริษัทว่าจ้างบคุคลภายนอก (Outsource) ในการบริการด้านตรวจสอบภายใน บริหารทรัพยากรมนษุย์ จดัการเทคโนโลยีและสารสนเทศและประชาสมัพนัธ์  
** ส าหรับการปฏิบติังานของ Outsource (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์, และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้รับการมอบหมายหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการให้กบัฝ่าย QA เป็นผู้ควบคมุและประเมินผลเป็นส าคญั  
*** คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฎิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในโดยตรง 
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ช่ือ ต าแหน่ง 
3. รศ.ดร. รธุริ ์พนมยงค ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

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

/ กรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
6. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
7. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าที่ 

บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
8. นางสธุดิา  คฤเดชโกศล กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการผูม้อี านาจลงนามแทนบรษิทั คอื นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร นายสรุพล มเีสถยีร นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข 
นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม และนางสธุดิา คฤเดชโกศล กรรมการสองในหา้คนน้ีลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ
บรษิทั โดยมนีางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

บรษิทัแบ่งแยกอ านาจหน้าทีใ่นเรื่องการก าหนดนโยบายของบรษิทั และการบรหิารงาน แยกออกจากกนัอย่างชดัเจน 
บรษิทัจงึก าหนดใหป้ระธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกนั ประธาน
กรรมการมบีทบาท ดงันี้ 

1. เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทั ก าหนดระเบยีบวาระการประชุม และสง่หนงัสอืนดัประชมุใหแ้ก่กรรมการ 
2. เป็นประธานการประชมุของคณะกรรมการบรษิทั การประชมุผูถ้อืหุน้ และควบคุมใหก้ารประชมุมปีระสทิธภิาพ 

เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั 
3. เปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ 
4. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทั ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที ่ความ

รบัผดิชอบและตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
5. ดแูล ตดิตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี่

ก าหนดไว ้
6. เป็นผูล้งคะแนนชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่ายเท่ากนั 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

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

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

4. ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ 
ภารกจิ นโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิทั ทีก่ าหนดไว้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

5. จดัใหม้รีะบบบญัช ีระบบการรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ดแูลใหม้รีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

6. รบัทราบรายงานการตรวจสอบทีส่ าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้ตรวจสอบ
บญัช ีและทีป่รกึษาฝ่ายต่างๆของบรษิทั และมหีน้าทีก่ าหนดแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข กรณีทีพ่บขอ้บกพร่องที่
เป็นสาระส าคญัรวมถงึตดิตามผลการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

7. จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

8. ก ากบัดแูลและจดัใหม้กีลไกก ากบัดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบับรษิทั 

9. พิจารณาและอนุมตัิ รวมถึงให้ความเห็นเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการเข้าท าธุรกรรมที่มี
นยัส าคญัต่อบรษิทั และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวธิกีารทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืขอ้บงัคบัก าหนด 

10. สรรหาบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 

11. พจิารณาและก าหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพจิารณาจากผลงานใน
อดตี คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นตน้ 

12. พจิารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัิ 

13. แต่งตัง้กรรมการบรหิาร และแต่งตัง้กรรมการคนใดคนหนึ่งทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
รวมทัง้ ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ  

14. สรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย หรอืบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิัทเหน็สมควรเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
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15. แต่งตัง้และ/หรอืมอบอ านาจให้กรรมการ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนมอี านาจด าเนินการใดที่อยู่ภายใน
ขอบเขตอ านาจของกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน 
หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

16. ในกรณีที่มกีารมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งคนใด หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบรษิทั ผูไ้ดร้บัมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มอี านาจอนุมตัริายการทีบุ่คคลดงักล่าวหรอื บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ (“บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้” ใหม้คีวามหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสีว่นไดเ้สยีหรอือาจ
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และ
หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัไิว้ 

17. แต่งตัง้กรรมการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เหน็สมควรเป็นเลขานุการบรษิทั 

18. ก ากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่เกีย่วขอ้งกบับรษิัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่
เขา้ถงึขอ้มลูได ้

19. มอี านาจพจิารณาและอนุมตัเิรื่องใดๆทีจ่ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลให้บรษิัทปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

8.2 ผูบ้ริหาร  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  คณะผูบ้รหิารของบรษิทั มจี านวน 6 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางสาวนีรชา  ปานบุญหอ้ม ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
2. นางสธุดิา  คฤเดชโกศล ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นางกุสมุา  วรรณพฤกษ์ ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิ 
4. นายชญาน์วตั  ทฆีไมตร ี ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
5. นางสริาณี  โกมนิทรชาต ิ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ 
6. นายวชัระ  วุฒพิุทนนัท ์ ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพและลกูคา้สมัพนัธ ์
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ  

(มตกิารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1 / 2560 ก าหนดเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการจดัการบรษิทั โดย ต าแหน่ง กรรมการ
ผูจ้ดัการ แกไ้ขเป็น ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

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

1. รบัผิดชอบ ดูแล บริหาร การด าเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจ าวนัของบริษัท รวมถึงการก ากบัดูแลการ
ด าเนินงานโดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทาง
การเงนิ และงบประมาณของบรษิทั ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

2. จัดท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดท างบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

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

4. มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบรษิัท 
และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

5. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท านิติกรรมสญัญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั ทัง้นี้ ภายใต้อ านาจวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้ตามตารางมอบ
อ านาจอนุมตั ิ(Delegation of Authority) ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

6. พจิารณาการเขา้ท านิติกรรมสญัญา และ/หรอืเจรจาต่อรองสญัญาใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน และ/หรอืการ
ด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั ทีม่มีลูค่าเกนิกว่าวงเงนิที่
ได้ก าหนดไว ้เพื่อให้ความเหน็และเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืผูม้สีว่นรบัผดิชอบในเรื่องนัน้ๆ เพื่อพจิารณากลัน่กรองและหาขอ้สรุปต่อไป 

7. พจิารณาแต่งตัง้ทีป่รกึษาภายนอกส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัตามทีเ่หน็สมควร 

8. แต่งตัง้และ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท าการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอ านาจของ
กรรมการผู้จดัการ ตามที่กรรมการผู้จดัการเหน็สมควร โดยที่กรรมการผู้จดัการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไ ข
เปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

9. มอี านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี้ ในการด าเนินการเรื่องใดทีก่รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ) มสี่วนได้ส่วนเสยีหรืออาจมีความ
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ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิัทและ/หรอืบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง กรรมการผู้จดัการไม่มอี านาจอนุมตัิการ
ด าเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะตอ้งน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
อนุมตัต่ิอไป (ตามแต่กรณี) ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกต ิและมเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ซึง่เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 8.3 เลขานุการบริษทั  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4 / 2555 ไดม้มีตแิต่งตัง้นางเสาวณีย ์ สุทธธิรรม ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
บรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2555 โดยมคีุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิัท ซึ่งเลขานุการบรษิัทต้อง
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.
2551 ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้
ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบับรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมหีน้าที่
ความรบัผดิชอบตามกฎหมายและหน้าทีต่ามทีบ่รษิทัหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดงันี้ 

1) จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
ก.ทะเบยีนกรรมการ 

   ข.หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิทั 
   ค.หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทั
ไดร้บัรายงานนัน้ 

3) ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้พงึปฏบิตัิด้านการก ากบัดูแลในการด าเนินกจิกรรมของ
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

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

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

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 
รายช่ือกรรมการ 

ปี 2560 
(จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม / จ านวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 

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

    *หมายเหตุ  นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสุข ลาประชุมครัง้ท่ี 6 เน่ืองจากติดภารกิจในต่างประเทศ 

การเขา้ประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 

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

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

รายช่ือกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

ปี 2560 
(จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ีประชุมทัง้หมด) 

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

รายช่ือกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
ปี 2560 

(จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม / จ านวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 
1. นายทวปี สนุทรสงิห ์ 1 / 1 
2. นายสรุพล มเีสถยีร 1 / 1 
3. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู 1 / 1 
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การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั สามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

รายช่ือกรรมการบริหาร 
ปี 2560 

(จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม / จ านวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 
1. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  10 / 12* 
2. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 12 / 12 
3. นางสธุดิา คฤเดชโกศล 11 / 12* 
4. นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี 12 / 12 
5. นางกุสมุา วรรณพฤกษ์ 12 / 12 
6. นางสริาณี  โกมนิทรชาต ิ 10 / 10** 

    หมายเหตุ  *นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ลาประชุมครัง้ท่ี 10 และ 11 เน่ืองจากอยู่ในช่วงลาคลอดบุตร  
 และนางสุธิดา  คฤเดชโกศล ลาประชุมครัง้ท่ี 10 เน่ืองจากอยู่ในช่วงลาคลอดบุตร 
 **นางสิราณี  โกมินทรชาติ รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 ได้มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2560 ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 8 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่า
เบีย้ประชุม โบนสักรรมการ โดยมโีครงสรา้งอตัราค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดมิเหมอืนปี 2560 

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

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

3. ค่าตอบแทนผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผูกพนับรษิัท (นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดอืน) ส าหรบักรรมการที่เป็นผูม้ี
อ านาจลงนาม เป็นจ านวนไม่เกนิ 11,000 บาทต่อคนต่อเดอืน 

4. โบนสักรรมการขึน้อยู่กบัผลการด าาเนินงานของบรษิทั 
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ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้รหิารของบรษิทั โดยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2560 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
 เงนิเดอืน โบนสั คา่ประจ าต าแหน่ง คา่ล่วงเวลา และค่าเบีย้เลี้ยง 18.5 
 คา่ตอบแทนอื่น ๆ ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ   0.8 

รวม 19.3 
     *หมายเหตุ  ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมถึงค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทน ปี 2560 (บาท) 
ค่าตอบแทน
กรรมการ 

ค่าเบี้ยประชมุ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าเบี้ยประชมุ
กรรมการ 
สรรหาฯ 

ค่าเบี้ยประชมุ
กรรมการ 
ก ากบัดแูลฯ 

โบนัส
กรรมการ 

รวม 

1. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร  528,000 - - - - 528,000 
2. นายทวปี สุนทรสงิห ์ 330,000 90,000 20,000 20,000 - 460,000 
3. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ 330,000 120,000 - - - 450,000 
4. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉมิตระกลู  330,000 90,000 15,000 15,000 - 450,000 
5. นายสุรพล มเีสถยีร 462,000 - 15,000 15,000 - 492,000 
6. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ุข 462,000 - - - - 462,000 
7. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  462,000 - - - - 462,000 
8. นางสุธดิา  คฤเดชโกศล 462,000 - - - - 462,000 

รวม 3,366,000 300,000 50,000 50,000 - 3,766,000 
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8.6 บุคลากร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  บรษิทัและบรษิทัย่อยมจี านวนพนกังานทัง้หมด (ไม่รวม กรรมการและผูบ้รหิาร) ดงัต่อไปนี้  

พนักงานแยกตามฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 
ฝ่ายขายและบรกิารลูกคา้ 15 
ฝ่ายควบคมุคณุภาพและลูกคา้สมัพนัธ ์ 5 
ฝ่ายการเงนิและบญัช ี/ ธรุการ 19 
ฝ่ายจดัซือ้ 1 
ฝ่ายบรหิารการลงทุน 1 
ส านกัก ากบัดแูลและเลขานุการบรษิทั / เลขานุการผูบ้รหิาร 5 
สว่นงานปฏบิตักิาร (สายผลติและวศิวกรรม) 30 

รวม 76 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ปี 2560 

(ล้านบาท) 
เงนิเดอืน โบนสั คา่ประจ าต าแหน่ง คา่ล่วงเวลา และค่าเบีย้เลี้ยง 36.8 
คา่ตอบแทนอื่น ๆ ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ 2.7 

รวม 39.5 

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

-ไม่ม-ี 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ  

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee : CGC) ได้รับแต่งตัง้ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3 / 2559 เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2559 เพื่อเขา้มาสนบัสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ใน
การก าหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทางในการปฏบิตัทิีด่ใีนกจิการด้านต่างๆของกลุ่มบรษิทั ใหส้อดคลอ้งนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการ และสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัของบรษิทั ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมทาง
ธุรกจิ เพื่อให้องค์กรมกีารเติบโตอย่างยัง่ยนื ด้วยการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถ
สรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

  9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารให้ความส าคญักบัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี ซึ่งจะท าให้บรษิัทมรีะบบการ
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย อาท ิผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มสี่วนได้เสยี และ
ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย อกีทัง้ยงัสร้างความน่าเชื่อถอื เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่บรษิทัและเพิม่มูลค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้ นใน
ระยะยาว ภายใตก้รอบของการมจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคมซึง่เป็นการสรา้งความมัน่คงและรากฐานทีแ่ขง็แกร่ง
ใหก้บับรษิทัฯ                                                                                                                    

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

หมวดท่ี 1 :   สิทธิของผูถื้อหุ้น 

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนักและใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยสทิธขิองผูถ้อืหุน้พืน้ฐานมี
ดงัต่อไปนี้ 

▪ สทิธใินการซือ้ขายหรอืการโอนหุน้ 
▪ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสนิใจในเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ
การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

▪ สทิธใินการมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 
▪ สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล 
▪ สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี 
▪ สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี
▪ สทิธใินการมสีว่นร่วมและรบัทราบเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัภายในบรษิทั 
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▪ สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของเงนิทุนเปลีย่นแปลงอ านาจควบคุมหรือเมื่อมกีาร
ซือ้ขายสนิทรพัยท์ีส่ าคญัของบรษิทั 

▪ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็และซกัถามในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
▪ 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 

▪ เผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปีบนเวบ็ไซต์ของบรษิัทล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วนั
ก่อนวนัประชุมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการประชุมล่วงหน้าก่อนไดร้บัหนงัสอืนัด
ประชุมในรปูแบบเอกสารซึง่บรษิทัจะจดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม 

▪ โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านหนังสอืพมิพร์ายวนัฉบบัใดฉบบัหนึ่งก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 
3 วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั 

▪ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้

▪ เสนอชื่อกรรมการอสิระของบรษิทัอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลอืกใหผู้ถ้อืหุ้นมอบฉนัทะในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

▪ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัทราบกฎเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้โดยบรษิทัจะชีแ้จงวธิกีารลงคะแนน
และวธิกีารนบัคะแนนอย่างชดัเจนก่อนเริม่การประชุม 

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

แสดงความคดิเหน็และซกัถามโดยใหเ้วลาอย่างเหมาะสม และใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งชีแ้จงและ
ใหข้อ้มลูต่างๆ แก่ผูถ้อืหุน้อย่างครบถว้น 

▪ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธใินการเสนอเรื่องทีพ่จิารณาแลว้เหน็ว่าส าคญัและสมควรจะรวมบรรจุเป็น
วาระเพื่อใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาในการประชุมผู้ถอืหุน้สามญัประจ าปีรวมถงึการเสนอชื่อผูท้ี่ผูถ้อืหุน้
พจิารณาแล้วเหน็ว่ามคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

▪ คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัต่อการประชุมผูถ้ือหุ้นจงึได้สนับสนุนใหก้รรมการของบรษิทั กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผูบ้รหิารและฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ผู้สอบบญัชเีขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น
อย่างพรอ้มเพรยีงกนัโดยผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได้ 

▪ จดัให้มกีารบนัทกึรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนโดยบนัทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าและไม่เข้าร่วม
ประชุม วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนวธิกีารนับคะแนน ค าชีแ้จงทีเ่ป็นสาระส าคญั ค าถามค าตอบความคดิเหน็ของ
ทีป่ระชุมและมตขิองทีป่ระชุมโดยแยกเป็นจ านวนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละวาระ 

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 ี



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

67 

 

▪ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเป็นผูแ้ต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปี โดยผูส้อบ
บญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชทีี่บรษิทัเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 

4.  การตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั    

▪ จดัใหม้ชี่องทางทีผู่ถ้อืหุน้สามารถตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัไดโ้ดยตรงจากเลขานุการบรษิทัหรอืสว่นงาน
นกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทั 

หมวดท่ี 2 :   การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรา้งความเท่าเทยีมกนัและปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายเช่นเดยีวกนั ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
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 มกีารแสดงข้อมูลประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน 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
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จะแจง้ข่าวสารและขอ้ก าหนดต่างๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั
และผูบ้รหิารตามทีไ่ดร้บัแจง้จากทางหน่วยงานดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

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 าหนด
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 เพื่อใหลู้กคา้ไดร้ับประโยชน์และความพงึพอใจสงูสุด ทัง้นี้ บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการรกัษา
ขอ้มลูความลบัของลกูคา้ ไม่เผยแพร่ขอ้มลูของลกูคา้ ยกเวน้ไดร้บัอนุญาตหรอืมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยตามทีก่ฎหมายก าหนด 

4) บทบาทต่อเจา้หนี้และคู่คา้ 

บรษิทัปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้และคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัย ์โดยค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนักบัเจา้หนี้และคู่คา้เป็นส าคญั 
และปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ตกลงทีก่ าหนดไวต่้อเจา้หนี้และคู่คา้ทุกรายภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละทีก่ฎหมายก าหนด 

5) บทบาทต่อคู่แขง่ 

บรษิทัด าเนินธุรกจิภายใตก้ฎหมายและกตกิาต่างๆ และไม่ด าเนินการใดๆทีไ่ม่สจุรติเพื่อสรา้งความเสยีหายใหก้บัคู่แขง่ 

6) บทบาทต่อสงัคม 

บรษิทัรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั  
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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 ซึ่งบุคคลที่จะได้รบัการแต่งตั ้งเป็นกรรมการของ
บรษิทั จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ ความซื่อสตัยต่์อหน้าที ่มวีสิยัทศัน์มคีวามทุ่มเทในงานทีร่บัผดิชอบและมอีสิระ
ในการตัดสนิใจ เพื่อให้น ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัท
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ อกีทัง้เพื่อใหก้รอบการท างานและอ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัมี
ความชดัเจน ดงันัน้คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 

1.1. คณะกรรมการบรษิทั จะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม ซึง่จะ
ช่วยสนับสนุนธุรกจิ ณ ปัจจุบนั บรษิทัมกีรรมการจ านวน 8 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 คน 
กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 2 คน และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจ 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 ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการคณะกรรมการบริหาร เพื่อแบ่งเบา
ภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการ และช่วยคณะกรรมการในการก ากับดูแลกจิการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ 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

mailto:ir@seaoilthailand.com
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และประเมนิผลงานของฝ่ายบรหิาร เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกน ามาใช้ในทาง
ปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิลและเป็นประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

1.4. คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท  เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบรษิทั รกัษาเอกสารขอ้มลู รวมทัง้ตดิต่อสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้และหน่วยงานก 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 ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด 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 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
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 าหนดนโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า การตดัสนิใจ
ใดๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเท่านัน้ และควรหลกีเลี่ยงการ
กระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนไดเ้สยีกบัรายการที่
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พจิารณา ต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการมสี่วนไดเ้สยีของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เขา้
ร่วมพจิารณาการท ารายการนัน้ รวมถงึไม่มอี านาจในการอนุมตัริายการนัน้ๆ  

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 ับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว 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 

นอกจากนี้บรษิทัฯ เริม่ด าเนินการก าหนดใหม้กีารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นฝ่ายจดัการเจา้ร่วมประชุม 
เพื่ออภปิรายปัญหาต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัการและเปิดโอกาสใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารสามารถแสดงความคดิเหน็ได้
อย่างอสิระ รวมถงึประเมนิผลการท างานของฝ่ายจดัการ ทัง้นี้ในปี 2560 ไดจ้ดัการประชุมโดยไม่มฝ่ีายจดัการขึน้เมื่อวนัที ่
21 ธนัวาคม 2560 

3. การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

3.1. คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างน้อยทุกไตรมาส ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัมไิดม้กีารประชุม
กนัทุกเดอืน กรรมการที่มใิช่ผู้บรหิารสามารถขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดอืนได้จากฝ่ายบรหิารหรอื
เลขานุการบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถก ากบัควบคุมและดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการ
ไดอ้ย่างต่อเนื่องและทนัเวลา 
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3.2. กรรมการบรษิทัจะได้รบัหนังสอืนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุมเพื่อให้กรรมการสามารถพจิารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่ กรณีที่กรรมการไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมในครัง้ใดใหแ้จง้สาเหตุใหเ้ลขานุการบรษิทัทราบก่อน 

3.3.  ในการเลอืกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะ
พจิารณาร่วมกนัตามความส าคญัและความจ าเป็น ซึง่กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

3.4. ในกรณีที่กรรมการไม่เหน็ด้วยกบัมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบรษิัทบนัทกึขอ้คดัค้านไว้ใน
รายงานการประชุมได ้

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 าเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัร่วมกนั
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. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมดเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จ ัดการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าไปใช้ในการ
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการโดยใชบ้รรทดัฐานทีไ่ดต้กลงร่วมกนั 
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6.  การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผู้เกีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัท 
เช่นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นต้น เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเนื่อง 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

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

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 

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

*นายทวีป สุนทรสิงห ์เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบญัชีการเงิน 

โดยมนีางเสาวณีย ์ สทุธธิรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อช่วย
สนับสนุนการก ากบัดูแลกจิการ โดยเฉพาะในด้านกระบวนการรายงานทางการเงนิ การพจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
ระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าทีอ่ย่างอสิระ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละมมีาตราฐานสากล คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็
ควรก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ  
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)                

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล  พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบ
ในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย และเลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
ฯ นโยบาย กฏ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฏหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทน รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั   
(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั   
(3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิัท   
(4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชภีายนอก 
(5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้ าที่ตามกฎบตัร 

(charter) 
(8) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั   
7. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่

อาจมผีลกระทบอย่างม ีนัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(4) หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาตามวรรคขา้งตน้ 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคข้างต้นต่อ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8. สอบทานให้บรษิัทฯมรีะบบการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิลให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
ตลอดจนรบัเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจรติคอร์รปัชันอนัเกดิจากคนภายในองค์กรที่มสี่วนเกี่ยวข้อง พจิารณา
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัพจิารณาลงโทษ หรอืแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

9. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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 การประชุม 

1. ก าหนดใหม้กีารจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้  
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายเป็นพเิศษไดห้ากมกีารรอ้งขอจาก

กรรมการตรวจสอบ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัท โดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในทีป่ระชุม 

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการตรวจสอบ
ทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม โดยประธานคณะกรรมตรวจสอบเป็นประธานในทีป่ระชุม 

4. กรณีทีป่ระธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการตรวจสอบที่มา
ประชุมเลอืกกรรมการ ตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผูเ้ชีย่วชาญ หรอืนักกฏหมายจากภายนอกเขา้ร่วมประชุมตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

6. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วย เหลอื สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าสง่เอกสาร
การประชุมและบนัทกึรายงานการประชุม และอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

 2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

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 

ช่ือ ต าแหน่ง 

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 
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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 าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

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

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 

การประชุม 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จดัให้มหีรอืเรยีกประชุมตามที่เหน็สมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
และมอี านาจในการเรยีกประชุมเพิม่ไดต้ามความจ าเป็น โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ย กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

2. กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้นมเีหตุจ าเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า 
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3. ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นประธานทีป่ระชุม ในกรณีที ่ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทีม่า
ประชุมเลอืก กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม 

4. การลงมติ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กระท าได้โดยถือเสยีงขา้งมาก ทัง้นี้ กรรมการสรรหาและ
ก าหนด ค่าตอบแทน ทีม่สีว่นไดเ้สยีใดๆ ในเรื่องทีพ่จิารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็ และไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ๆ 

5. การจดัส่งหนงัสอืประชุมใหแ้ก่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหจ้ดัส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เวน้แต่
ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านัน้ได้ โดยให้ 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

6. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สามารถเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 
ใหแ้ก่ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทราบได ้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั และมวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่พน้ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งต่อไปไดอ้กีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 

3) คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

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 าแหน่ง 
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 
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1. ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการ รวมถงึทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการ ใหม้คีวามเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

2. ก ากบัดูแล ให้ค าปรกึษา และติดตามให้มกีารปฏบิตัิตามนโยบายก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทฯ จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ รวมถงึ  การด าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  และการ
ด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององคก์ร 

3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย   

การประชุม 

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 

3. การลงมติของ ของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ จะถือเสยีงขา้งมากเป็นเกณฑ์  และ กรรมการก ากบัดูแล
กิจการที่มสี่วนได้เสยีใดๆในเรื่องที่พจิารณา มิให้ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ  ในกรณีที่การลงมติมเีสยีง
เท่ากนั ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการมสีทิธอิอกเสยีงอกี 1 เสยีงเพื่อเป็นการชีข้าด 

การรายงาน 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดท า รายงานของ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 

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

4) คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมกีรรมการบรหิาร จ านวน 6 ท่าน ดงันี้ 

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

 *หมำยเหตุ นางสิราณี โกมินทรชาติ เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ท่ี 1 / 2560 เม่ือวนัท่ี 
 21 กมุภาพนัธ ์2560 

โดยมนีายชโนดม  อารรีอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  

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

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาและจัดท านโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการด าเนินงานเป้าหมายทางการเงินและ
งบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อน าเสนอและขออนุมตัิต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

2. ก ากบัดแูลตรวจสอบและตดิตามการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายกลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและ
แผนการด าเนินงานเป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิัทที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

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

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

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

6. พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัชกีูย้มืขอสนิเชื่อจ าน าจ านองค า้
ประกนัและการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆตามวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินกจิการของบรษิัทตลอดจนถงึการเขา้ท านิติกรรมสญัญาและ /หรอืการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่อง
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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 าเนินธุรกจิของบรษิทัที่ เกนิกว่าวงเงนิทีไ่ด้ก าหนดไว้และ/หรอืทีก่ฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พิจารณา
อนุมตั ิ

9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือการ
ด าเนินการใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทั 

10. มอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการด าเนินกจิการของบรษิทัตามขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามที่
คณะกรรมการบรหิารก าหนดภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิาร 

11. แต่งตัง้และ/หรอืมอบหมายใหก้รรมการบรหิารหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนกระท าการใดๆ ที่ อยู่ภายใน
ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบรหิารตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรโดยทีค่ณะกรรมการบรหิารอาจ
ยกเลกิเพกิถอนหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได้ 

12. มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารขา้งตน้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑข์องกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายที่ เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทตลอดจน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และในกรณีทีก่ารเขา้ด าเนินการหรอืท าธุรกรรมใดๆทีม่หีรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ/หรอื
เป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัใิหค้ณะกรรมการบรหิารน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาและด าเนินการตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดต่อไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะท างานชุดย่อย เพื่อช่วยก ากบัดูแลกิจการในด้านต่างๆ 
ประกอบดว้ย  

(1) คณะท างานบรหิารความเสีย่งองคก์ร ประกอบดว้ย  
1. ประธานกรรมการบรหิาร ท าหน้าทีห่วัหน้าคณะท างานบรหิารความเสีย่ง 
2. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรอื ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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3. ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและบญัช ี 
4. ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
5. ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพและลกูคา้สมัพนัธ ์
6. ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ 
7. เลขานุการบรษิทั 

โดยมหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการพจิารณาระบุปัจจยัเสีย่งที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั 
ประเมนิผลกระทบ และก าหนดแนวทางป้องกนัความเสีย่ง ตลอดจนการพิจารณาทบทวนปัจจยัเสีย่งขององคก์รเป็นประจ า
ทุกปี หรอืกรณีทีพ่บปัจจยัทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสีย่งสงูกส็ามารถน าเขา้สูก่ระบวนบรหิารความเสีย่งไดท้นัท ีทัง้นี้ คณะท างาน
บรหิารความเสีย่งองคก์รจะรายงานผลการปฏบิตังิานใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบในทุกไตรมาส 

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

โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคมภายใต้
นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั อกีทัง้คณะท างานกจิกรรม
เพื่อสงัคมจะก าหนดแผนงานจดักจิกรรมประจ าปี และเขา้สนบัสนุนกจิกรรมตามแผนงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย รวมถงึการ
ตดิตามและประเมนิผลจากกจิกรรมนัน้ หากคณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคมพบสิง่ทีต่้องปรบัปรุงจากการจดักจิกรรม จะมี
กระบวนการแกไ้ขโดยทนัท ี 

 ทัง้นี้ คณะท างานบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะท างานกิจกรรมเพื่อสงัคม ไม่มีการรบัค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากบรษิทั และยดึถอืปฏบิตัหิน้าทีต่ามนโยบายของบรษิทัเป็นประการส าคญั 

 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

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

 ในปี 2560 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯไดเ้ขา้อบรมหลกัสตูรพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการบรหิารงาน ดงันี้ 
หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่งขององคก์ร หลกัสตูร การก ากบัดูแลกจิการ หลกัสตูร Strategic Thinking and Planning 
หลกัสูตร การก ากบัดูแลการป้องกนัและรบัมือภยัไซเบอร์ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) หลกัสูตร 
Investment Consultant Refresher หลกัสตูร CFO Current Issue: Forward looking หลกัสตูร Strategic CFO in Capital 
Market หลกัสูตร Strategic Thinking and Planning หลกัสูตร Energy Outlook and Smart Energy หลกัสูตร PSM 
Internal Audit of Chemical Hazard Management หลกัสตูร การบรหิารจดัการสนิทรพัยเ์ทคโนโลย ีรวมถงึมกีารจดัอบรม
กรรมการบรษิัททุกท่านในหวัขอ้ที่สอดคล้องกบัสถานการณ์โลกในปัจจุบนั ทัง้นี้ เพื่อน าความรู้จากการอบรมมาบรหิาร
จดัการองคก์ร ปรบัปรุงปฏบิตังิานและพฒันาองคก์รใหม้กีารพฒันากา้วไกลอย่างยัง่ยนื  
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 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าที่ของ
กรรมการ โดยคณะกรรมการจะมุ่งเน้นสรา้งความรูค้วามเขา้ในบทบาทหน้าทีข่องกรรมการ ลกัษณะของธุรกจิ และภาพรวม
ขององคก์ร นโยบายและหลกัเกณฑส์ าคญัต่างๆของบรษิทัฯ รวมถงึการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัยงั
ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัช่วยสนบัสนุนการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อใหก้รรมการใหม่สามารถเขา้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้และ
มปีระสทิธผิลมากทีส่ดุ  

 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ดัการ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิผลตนเองเป็นประจ าทุกปี ทัง้คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อน าผลการประเมนิตนเองไป
ปรบัปรุงการปฏบิตัิหน้าที่ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ โดยน าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยของตลาดหลกัทรพั์แห่งประเทศไทยย มาประยุกต์ใช้เพื่อความเหมาะสมกบัองค์กร โดยมีหวัข้อการ
ประเมนิ ดงันี้  

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั  ประกอบด้วย 6 หวัข้อ ดงัน้ี 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2) บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชุมคณะกรรมการ  
4) การท าหน้าทีข่องกรรมการ  
5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
  
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 3 หวัข้อ ดงัน้ี 
1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 
3) บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

 
ส าหรบัผลการประเมนิในภาพรวม สรุปไดด้งันี้ 
คณะกรรมการบรษิทั คะแนนเฉลีย่รวม เท่ากบั  86.53%  อยู่ในเกณฑ ์ ด ี
คณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลีย่รวม เท่ากบั 90.75%  อยู่ในเกณฑ ์ดมีาก 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คะแนนเฉลีย่รวมเท่ากบั 97.31% อยู่ในเกณฑ ์ดมีาก 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ คะแนนเฉลีย่รวมเท่ากบั 95.36% อยู่ในเกณฑ ์ดมีาก 
คณะกรรมการบรหิาร คะแนนเฉลีย่รวมเท่ากบั 83.56% อยู่ในเกณฑ ์ด ี
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 แบบประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ  (ปัจจุบนั คอื ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่)  ซึง่แบบประเมนิประกอบดว้ย 3 หมวด ดงันี้  

1) ความคบืหน้าของแผนงาน   
2) การวดัผลการปฏบิตังิาน  
3) การพฒันา CEO  

 โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูป้ระเมนิผลการปฎบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี และเพื่อการพฒันาการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้และบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด   

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

1) การสรรหาคณะกรรมการบริษทั 

คณุสมบติัของกรรมการบริษทั  

▪ มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิ 
▪ มคีวามซื่อสตัยส์จุรติและจรยิธรรม 
▪ สามารถระบุและจดัการกบัความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทั 
▪ มคีวามทุ่มเทและอุทศิเวลาใหก้บังานทีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ที ่

กรรมการบรษิทัทุกคนต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั
มหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของหน่วยงานราชการทีก่ ากบัดแูลบรษิทั และกรณี
กรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีบ่รษิทัและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดว้ย 

หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริษทั มดีงัต่อไปนี้ 

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

2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ใน
กรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการ
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 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 

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 าแหน่งกรรมการได้เพีย งเท่าวาระที่ยงั
เหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน ทัง้นี้ มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ มดีงันี้   

1.  ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

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

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

4. ไม่มีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสัมพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
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 านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

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

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

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

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ซึง่คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระขา้งตน้เป็นไปตามนิยามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

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 

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

3) การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

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

 คณะกรรมการของบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยผ่าน
การพจิารณา คดัเลอืกจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. การเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
2. ความรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั   
3. ประสบการณ์ในการเป็นผูน้ าขององคก์ร มภีาวะความเป็นผูน้ าสงู 
4. ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
5. พจิารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

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 
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
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และบรษิัทร่วมเหล่านัน้ ตวัแทนจะต้องบรหิารและจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามกฎเกณฑ ์และระเบยีบ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.5 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

  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 เกี่ย วกับหน้าที่ในการรายงานการถือ
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 

4. ก าหนดใหม้กีารจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูล (Need-to-Know Basis) เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานการเข้า
พืน้ทีก่ารใหห้รอืขอขอ้มลูระหว่างหน่วยงานจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานนัน้ๆ 

มาตรการลงโทษ 

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

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

 (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) บรษิทัและบรษิทัย่อยไดจ้่ายค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2560 ใหแ้ก่
บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูปเปอร์ เอบเีอเอส จ ากดั และไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูปเปอรใ์นต่างประเทศ รวมเป็นจ านวนเงนิ 
8.11 ลา้นบาท 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

89 

 

(2) ค่าบรกิารอื่น (Non-audit Fee) บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่นคอื ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กิดขึน้
ระหว่างการปฏบิตังิาน เช่น ค่าเดนิทาง ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์ปูเปอรท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมเป็นจ านวนเงนิ 0.17 แสนบาท 

9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืน ๆ 

การก ากบัดแูลกิจการในปี 2560 

1. บรษิทัไดบ้รหิารจดัการและปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการและหลกัเกณฑน์โยบาย
อื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีมุ่่งพฒันาองคก์ร บุคลากร และส่งเสรมิคู่คา้ใหไ้ปสู่มาตรฐานสากล 
ดว้ยการบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล รวมถงึการส่งเสรมิสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ และนโยบายความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2. บรษิัทได้ปฏบิตัิตามสทิธขิองผู้ถือหุ้นตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  เช่น การเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุม หรอืเสนอบุคคลเขา้รบัการเลอืกตัง้กรรมการส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดเ้น้นเรื่องการเปิดเผย
ขอ้มลูและแจง้ขา่วสารผ่านบนเวบ็ไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ถงึขอ้มลู
และข่าวสารได้สะดวกมากขึน้  ซึ่งสอดคล้องกบัหมวดที่ 1 สทิธขิองผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

3. ในปี 2560 บริษัทได้ส่งเสริมเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่อย่างเป็นรูปธรรม และยกระดบันโยบายการ
ต่อต้านทุจรติใหม้คีวามชดัเจน สรา้งมาตรการและแนวทางปฏบิตัใินการด าเนินการทีเ่กีย่วกบัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่  
อาท ิการทบทวนและประเมนิความเสีย่งในกระบวนการปฏบิตัอินัอาจก่อใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่พรอ้มหาแนวทางและ
มาตรการป้องกนั การก าหนดใหม้แีผนการตรวจตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การปรบัปรุง
นโยบายการก ากบัดูแล นโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและคดัเลือกคู่คา้ ตลอดจนแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่  การอบรมและสื่อสารนโยบายและเพิ่มช่องทางรับ
ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน ตลอดจนการแจง้เบาะแสการทุจรติตคอรร์ปัชัน่ขององคก์รใหห้ลากหลายช่องทาง ซึง่สอดคลอ้ง
กบัหมวดที ่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 
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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 

3. นโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

บริษัท ไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ใดๆ ทัง้สิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ตอ้งปฏบิตัิ
ตามนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเคร่งครดั หา้มเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรง และ
ทางออ้มโดย 
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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 ซึง่จะต้องไดร้บัการพจิารณา บทลงโทษตาม
ระเบยีบว่าดว้ยวนิยัพนกังานของบรษิทั ทีก่ าหนดไว ้และอาจไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

3.5 บรษิัท ตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้และท าความเข้าใจกบับุคคลที่ต้องปฏบิตัิหน้าที่ที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอือาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัในเรื่องทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ี  

3.6 บรษิทั  จดัให ้มกีระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพอย่างสม ่า
เสมอเพื่อป้องกนัมใิหม้กีารคอรร์ปัชัน่  

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 นักการเมืองหรือผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ทาง
การเมอืงใดๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเอือ้ประโยชน์ทางธุรกจิใหก้บับรษิทั 

3) พนักงานมสีทิธเิสรภีาพในการเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงภายใต้บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ แต่จะต้องไม่
แอบอา้งความเป็นพนักงาน หรอืน าทรพัยส์นิ อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืใดๆของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการใดๆในทางการเมอืง หากเขา้ร่วมจะต้องพงึระมดัระวงัไม่ใหก้ารด าเนินการใดๆ ท าให้เกดิความ
เขา้ใจว่าบรษิทัไดใ้หก้ารสนบัสนุนหรอืฝักใฝ่ในพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง 
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3.8.2 การบรจิาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงนิสนบัสนุน ( Sponsorships ) บรษิทั มแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1)  การบรจิาคเพื่อการกุศลทัง้ในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้
ความรู้หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัท สามารถกระท าได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสงัคม 
ตลอดจนการประชาสมัพนัธแ์ละเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษิทั โดยมไิดมุ้่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกจิ 

2)  การใหเ้งนิสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงนิ หรอื ทรพัยส์นิ แก่กจิกรรมหรอืโครงการใดจะตอ้งด าเนินการดว้ยความ
โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายต้องร ะบุชื่อผู้ให้ในนามบรษิัท เท่านัน้ โดยผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิตาม
ระเบยีบของบรษิทัทีก่ าหนดไวแ้ละมัน่ใจว่าการใหเ้งนิสนบัสนุนดงักล่าวจะไม่ถูกน าไปใชเ้ป็นวธิีการหลกีเลีย่ง
ในการใหส้นิบน  

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 
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4.  มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน  

บรษิัท จดัให้มมีาตรการในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีน เกี่ยวกบั การกระท าผดิกฎหมาย จรรยาบรรณทาง
ธุรกจิหรอื พฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานในองคก์ร โดยจดัช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มสี่วนได้เสยี สามารถแจ้งเบาะแส หรอืขอ้ร้องเรยีนมายงั
บริษัท ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรอืผู้ร้องเรยีนจะต้องระบุรายละเอยีดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรอืขอ้
รอ้งเรยีน พรอ้มชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อได ้สง่มายงัช่องทางการรบัเรื่อง ตามทีบ่รษิทั ก าหนด 

4.1 ช่องทางการรบัแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืรบั
ขอ้รอ้งเรยีนไวด้งันี้ 

• ทางไปรษณียน์ าสง่ที ่ ประธานกรรมการบรษิทั หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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 

mailto:ruth@banomyong.com
mailto:pongandeat@hotmail.com
mailto:drwit777@gmail.com
mailto:compliance@seaoilthailand.com
http://www.seaoilthailand.com/
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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 หรอืผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏเิสธการคอร์ รปัชัน่ 
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  

6.2 บรษิทัสือ่สารและเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ รวมถงึช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงั
สาธารณชน บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมตลอดจน ตวัแทนทางธุรกจิ คู่คา้ทางธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง และผูม้สี่วนไดเ้สยีผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและ
สนบัสนุนให ้ยดึมัน่ในมาตรฐานการรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เช่นเดยีวกบับรษิทั 

การพฒันาบุคลากร 

ในปี 2560 บรษิัทได้ส่งเสรมิการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยบรษิัทได้เลอืกสรร 
วทิยากรที่มปีระสบการณ์ความรู้ความสามารถเขา้มาให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กร และให้โอกาสพนักงานเลือก
หลกัสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่การงานของตนเองเพิ่มเติมได้ ซึ่งอาจคิดเป็นชัว่โมงการฝึกอบรมรวมทัง้หมด 
2000.5 ชัว่โมง หรือคิดเฉลี่ยเป็นชัว่โมงการอบรม จ านวน 27.78 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และมีการติดตามประเมนิผลของ
หลกัสตูรการอบรม และใหพ้นักงานทุกคนประมวลความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมทีผ่่านมา เพื่อทบทวนความรู้
ความเขา้ใจและน าไปปรบัใชใ้นการงานทีป่ฏบิตัไิด ้ทัง้นี้คดิรวมพนกังาน 

ในปัจจุบนั บรษิัทส่งเสรมิโครงการ/กจิกรรมปรบัปรุงพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
ISO 9001 เพื่อพฒันาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และบรษิัทได้ว่าจ้างบรษิัท นทลนิ จ ากดั ดูแลจดัการเรื่องการ
บริหารทรพัยากรบุคคลให้สอดคล้องตามนโยบายทรัพยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากร ตลอดจนการวางแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีใหก้บัพนกังานของกลุ่มบรษิทั 
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 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากร เพื่อใหพ้นกังานมคีวามพรอ้มในการท างานและ
มพีฒันาการทกัษะความรูท้ีย่กระดบัไปสู่มาตรฐานสากลตามพนัธกจิขององคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบัหมวดที ่3 บทบาทของผูม้ี
สว่นไดเ้สยี (พนกังาน) ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

 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
ท างานวนัหยุด เงนิช่วยเหลอืการปฏบิตังิาน เพื่อชดเชยการเสยีโอกาสหยุดพกัในวนัหยุดปกต ิตามความเหมาะสมกบักรณี 
รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปปฏบิตังิานนอกเขตงานประจ าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในรปู
เบีย้เลีย้งเดนิทาง และค่าทีพ่กั 

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

5) สภาพแวดล้อมในการท างาน บรษิทัไดก้ าหนดแผนงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท างานของบรษิทั และมกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตัิงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
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ท างาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจในเรื่องความปลอดภยั 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 าเป็นในการพฒันาบุคลากรของบรษิทัในทุกระดบัตั ้งแต่ระดบั
ผูบ้รหิาร ไปจนถงึระดบัปฏบิตักิาร และก าหนดขึน้เป็นแผนพฒันาทรพัยากรบุคคลของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนการพฒันาบรษิทั และเป็นการเตรยีมพร้อมบุคลากรของบรษิทัใหพ้รอ้มทีจ่ะรบักบัความรบัผดิชอบที่
เพิม่ขึน้ ความกา้วหน้าในสายอาชพี และความสามารถทีจ่ะเขา้รบัต าแหน่งงานทีว่่างได ้ 

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

7) การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรในองคก์ร บรษิทัสรา้งระบบการพฒันาบุคลากรทีเ่ขม้แขง็ มนีโยบายหมุนเวยีน
เปลีย่นงาน และมอบหมายอ านาจใหม้ากขึน้ ส าหรบัพนักงานทีม่ศีกัยภาพทีโ่ดดเด่น ท าใหบุ้คลากรภายในองคก์รมคีวาม
พรอ้มในการกา้วขึน้ไปด ารงต าแหน่งส าคญัๆไดเ้มื่อบรษิทัมคีวามต้องการ บรษิัทเลง็เหน็ความส าคญัของความกา้วหน้าใน
สายอาชพี ถอืเป็นการสรา้งความผกูพนัแก่พนกังานต่อองคก์ร ซึง่มสีว่นท าใหอ้งคก์รมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 

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 
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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 เพื่อให้ลูกค้าได้มัน่ใจว่ าการจดัส่งเป็นไปอย่างถูกต้อง
ปลอดภยัและมคีุณภาพตรงตามทีล่กูคา้ตอ้งการ ซึง่สอดคลอ้งกบัหมวดที ่3 บทบาทผูม้สีว่นไดเ้สยี (ลกูคา้) ตามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการ 

ทัง้นี้ บรษิทัยงัไดร้บัรางวลัในการบรหิารจดัการธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรว ง
พาณิชย์ ซึ่งเกี่ยวกบัระบบเอกสารและขัน้ตอนในการบรหิารงานรบัสนิคา้ต้นทางจากคู่ค้า ตลอดจนการขนส่งสนิค้าไปส่ง
ใหแ้ก่ลกูคา้ปลายทาง 

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

บริษัทได้รบัรางวลั SSHE Performance Excellence ปี 2556 และปี 2559 จากบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) ในการปฏบิตังิานดา้นการใหบ้รกิารดา้นการจดัเตรยีมอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้รกิารอื่นๆ ซึง่ไม่
ปรากฏพบอุบตัเิหตุจากการท างาน และสามารถปฏบิตังิานไดต้อบสนองต่อดา้นความปลอดภยั มัน่คง อาชวีอนามยั และ
สิง่แวดลอ้มทีล่กูคา้ (ปตท.สผ.) ไดก้ าหนดไว ้

 

 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

98 

 

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 

 บรษิัทก าหนดใหก้ารไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิเ์ป็นนโยบายส าคญัที ่ซึ่งกรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั และก าหนดใหฝ่้ายบรหิารจดัการสารสนเทศ ตรวจสอบเพื่อป้องกนัการ
ละเมดิลขิสทิธ ิในซอฟแวรค์อมพวิเตอร ์รวมถงึมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการป้องกนัและดูแลระบบสารสนเทศของกลุ่มบรษิทัฯ 
ไม่ให้บุคคลภายนอกเขา้ถงึระบบขอ้มูลของบรษิัทฯโดยไม่ได้รบัอนุญาต ทัง้นี้หากพบขอ้สงสยัว่าผูใ้ดใชร้ะบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศในทางทีไ่ม่เหมาะสมหรอืละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาและลขิสทิธิ ์หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจะเขา้ตรวจสอบ 
คน้หา ตดิตาม สอบสวนและควบคุมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของพนกังานนัน้ๆ 

การบริหารความเส่ียง 

บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รไว้อย่างชดัเจน และมกีารทบทวนและประเมนิความ
เสีย่งเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้มกีารจดัตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งองค์กร   เพื่อประเมนิตดิตามและบรหิารความเสีย่ง
จากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้หาแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทนัท่วงที โดย
ก าหนดใหค้ณะท างานบรหิารความเสีย่งรายงานผลการปฏบิตังิานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ าในทุกไตรมาส 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  

บรษิทัไดย้ดึมัน่กรอบแนวทางการด าเนินธุรกจิภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาล โดยตระหนักถงึการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั จงึไดก้ าหนดนโยบาย
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้รบัทราบเกี่ยวกบั 
นโยบายในการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการมสี่วนรวมพฒันาชุมชน  และส่งเสรมิ
การศกึษา และค าถึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในกจิกรรมต่างๆขององค์กร สร้างวฒันธรรมองคก์รใหม้จีติส านึกในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดลอ้ม 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   

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบและอนุมตัวิสิยัทศัน์ประจ าปี 2560 ว่า “มุ่งสู่องคก์รชัน้น า ในกลุ่มธุรกจิดา้น
พลงังาน ปิโตรเลยีม และปิโตรเคม ีทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซยีน เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยบรหิารตามหลกั
ธรรมาภบิาล ดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย” บรษิทัจงึก าหนดพนัธกจิเป็นแนวทางทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหบ้รรลุ
ตามวสิยัทศัน์  โดยการขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกจิการจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิทางทะเล ซื้อ -ขาย น ้ามนัในประเทศและ
ต่างประเทศ และขยายฐานธุรกจิจดัหาวตัถุดบิและใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่มเพื่อใหเ้ป็นทีรู่้จกั
ในภูมภิาคอาเซยีน เพื่อใหม้สี่วนแบ่งการตลาด และสรา้งรายไดใ้หเ้พิม่ขึน้ อกีทัง้บรษิทัขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิพลงังาน
รูปแบบอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจหลกัและเพิ่มรายได้ที่มัน่คงให้แก่องค์กร บริษัทมุ่งเน้นการพฒันาองค์กร 
บุคลากร และคู่ค้าให้ก้าวไปในระดบัมาตรฐานสากลตามหลกัธรรมาภิบาล โดยสอดคล้องตามนโยบายการต่อต้านทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ และความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั 

บรษิทัยงัคงตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิภายใต้นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี  เพื่อใหร้ะบบ
บรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มสี่วนได้เสยี 
รวมทัง้เป็นการเพิม่มูลค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ระยะยาว  ซึง่นโยบายดงักล่าว ตระหนักถงึความส าคญัในการดูแลและค านึงถงึผูม้ ี
ส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ทัง้ผู้ถือหุ้น ผู้บรหิาร พนักงาน และผู้มีส่วนไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า สงัคม และชุมชน 
เป็นตน้  

บรษิทัไดป้รบัปรุงนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใหม้แีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน เพิม่ช่องทางการรอ้งเรยีน
การทุจรติ และมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน  ก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานของบรษิทั เกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม  และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ด้วยความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่าย  
เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาใหอ้งคก์รเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

 
นโยบายคณุภาพประจ าปี 2560 บรษิทัไดด้ าเนินการยกระดบัระบบการจดัการคุณภาพมาตรฐาน ISO จากเดมิ 

ISO 9001:2008 เป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 แลว้ ยงัคงใหค้วามส าคญักบันโยบายคุณภาพ โดยก าหนดไว ้4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1) ด้านการปฏบิตัิงาน โดยมุ่งเน้นส่งเสรมิ พฒันาปรบัปรุงงานบรกิารให้เกดิประสทิธภิาพ หรอืประสทิธผิลที่ดี
ขึน้มาภายในบรษิทั และยกระดบัดา้นคุณภาพและการใหบ้รกิาร เพื่อใหไ้ดเ้ป็นมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  

2) ดา้นลกูคา้ โดยมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีต่อบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของลกูคา้ โดยก าหนดใหม้ี
วธิกีารใหบ้รกิารทีด่มีคีุณภาพและการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและขอ้รอ้งเรยีนอย่างทนัท่วงทเีพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลกูคา้ในระดบัสงูสดุ  
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3) ดา้นบุคลากร  โดยมุ่งเน้นการส่งเสรมิ และยกระดบัศกัยภาพ/ ขดีความสามารถของบุคลากร/ การเสรมิสร้าง
จติส านึก/ ความตระหนกัและเหน็ผลกระทบต่อความเสีย่งในการปฎบิตังิานของพนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4) ดา้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม บรษิทัมุ่งเน้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่าง
เป็นมาตรฐาน และด าเนินการภายใตก้ระบวนการของการจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ ี 

โดยนโยบายคุณภาพจะมเีจา้หน้าทีฝ่่ายประกนัคุณภาพและลกูคา้สมัพนัธด์แูลและตดิตามใหผู้บ้รหิารและพนักงาน
ภายในองคก์รปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งตามระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ อกีทัง้ยงัมคีณะท างานเพื่อการปรบัปรุง
และพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเขา้ปฏบิตังิานและแกไ้ขประเดน็ปัญหาทีพ่บจากการปฏบิตัิงาน 
โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภายในหรือภายนอกองค์กร ชุมชน สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย และจากการพฒันาดงักล่าว บรษิทัไดม้กีารจดัการความเสีย่งทีม่ผีลจากทัง้ปัจจยั
ภายในและภายนอก เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 
นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิัทให้

ชดัเจนและก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และ
พนัธกจิประจ าปี 2560 โดยแบ่งออกเป็น 8 แนวปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
 1) บรษิทัฯมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามนโยบาย คุณภาพ สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2) ยกระดบัดา้นคุณภาพและการใหบ้รกิาร เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
 3) สง่เสรมิการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพและ ขดีความสามารถของบุคลากร ใหต้ระหนกัและเหน็ผลกระทบต่อ
ความเสีย่งในการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งจติส านึกการมสีว่นร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 4) ก าหนดใหม้กีารวางแผน การบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมและป้องกนัความสญูเสยีในรูปแบบต่างๆ 
 5) ก าหนดมาตรการควบคุมการขนสง่สนิคา้ใหม้มีาตรฐานปลอดภยัต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม 
 6) ส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเคารพซึ่งกันและกัน สร้าง
ความสมัพนัธใ์นการท างาน 
 7) บรษิทัฯไดก้ าาหนดใชม้าตรการป้องกนัและปราบปรามการมไีวใ้นครอบครองสารเสพตดิทุกชนิดเพื่อการเสพ
หรอืจ าาหน่ายสารเสพตดิทุกชนิด รวมถงึการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นสถานทีท่ าางาน 
 8) ก าหนดใหม้กีารเผยแพร่นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึประชาสมัพนัธ์
เพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อบุคลากร รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

 ทัง้นี้ คณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคมเพื่อเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และก ากบัดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษิัทได้ท าการวเิคราะหแ์ละเชื่อมโยงผู้มสี่วนได้เสยีในกระบวนการธุรกจิของ
บรษิทั อาท ิการจดัสง่สนิคา้ การจดัซือ้จดัจา้ง การตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิผลกระทบต่อผู้
มสีว่นไดเ้สยีในแต่ละขัน้ตอน พรอ้มทัง้หามาตการป้องกนัและแกไ้ขเพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อทุกฝ่าย 

 
นโยบายแนวปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) เป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิในด้าน

จรยิธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูถ้อืหุน้ โดยสรุปรายละเอยีดทีส่ าคญั ดงันี้ 
- มุ่งเน้นการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

และไม่ด าเนินการใดๆทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั (สอดคลอ้งกบัการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม) 
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- ด าเนินการให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิโดยเคร่งครดั 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
รายงานความยัง่ยนืในปี 2560 โดยจดัท ารายงานความยัง่ยนืขององคก์รใหม้เีนื้อหาและรายละเอยีดสอดคลอ้งใกลเ้คยีงกบั
ขอ้ก าหนดตามแนวกรอบขององคก์รแห่งความรเิริม่ว่าดว้ยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) 

 
 ควำมรบัผิดชอบขององคก์รเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน  

บรษิทัมุ่งมัน่ในการพฒันาตามแนวทางการบรหิารจดัการเพื่อการการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยยดึหลกัธรรมาภิ
บาล  ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม โดยการด าเนินธุรกจิด้วยความ
ระมดัระวงั รอบคอบ ยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมในการด าเนินธุกจิ ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ภายใตน้โยบาย
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งภายในองคก์ร การตรวจสอบภายในทุกกระบวนการ เพื่อใหอ้งคก์รมกีาร
ปฏบิตังิานทีป่ระสทิธภิาพ สรา้งความเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกจิใหแ้ก่คู่คา้ ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุนหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทุ ก
ฝ่าย รวมถงึการมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคม และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ที่จะช่วยพฒันาและน าองค์กรไปสู่ความยัง่ยนืต่อไปใน
อนาคต และสอดคลอ้งตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิของบรษิทั 
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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 
กลยุทธก์ำรบริหำรจดักำร 

ผลกระทบต่อ 
ผูมี้ส่วนได้เสีย 

การพฒันาความยัง่ยนืทาง
เศรษฐกจิ 

• รกัษาความเป็นเลศิในการด าเนินงาน  
• การปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ 

• สนบัสนุนเศรษฐกจิชุมชน 
 

• การรกัษามาตรฐานคุณภาพสนิคา้
และผลติภณัฑ ์และการใหบ้รกิาร 

• นโยบายคุณภาพ 
• นโยบายการพฒันาบุคลากร 
• นโยบายการต่อตา้นทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

ผูถ้อืหุน้ 

นกัลงทุน 

ลกูคา้ คู่คา้ 
เจา้หน้ี  

สถาบนัการเงนิ 

สงัคมและชุมชน 

การพฒันาความยัง่ยนืดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

• กระบวนการขนส่งทีเ่ป็นมติรต่อส่งแวดลอ้ม 
• สรา้งจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

• นโยบายดา้นความปลอดภยั       
อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

• นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม 

สงัคมและชุมชน 

 

การพฒันาความยัง่ยนืด้าน
สงัคม 

• การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 
• การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
• การเคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัต่ิอ
แรงงานอย่างเป็นธรรม 

• ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้และผูบ้รโิภค 
• การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม และดแูล
รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

• นโยบายก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
• จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
• นโยบายการต่อตา้นทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

• นโยบายความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

• นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
• นโยบายทรพัยากรบุคคลและการ
พฒันาบุคลากร 

ลกูคา้ คู่คา้ 

เจา้หนี้ / สถาบนั

การเงนิ 

สงัคมและชุมชน 

พนกังาน 

1. การพฒันาอย่างยัง่ยืนด้านเศรษฐกิจ 

1.1 รกัษาความเป็นเลศิในการด าเนินงาน 
 บรษิัทประกอบธุรกจิด้านการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิมากว่า 20 ปี มปีระสบการณ์ ชื่อเสยีง และมบีุคลากรที่มี

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

 บรษิัท มคีู่ค้าที่เป็นกลุ่มเรอืขนส่งน ้ามนัทางทะเล และกลุ่มเรอืหรอืรถขนส่งน ้ามนัอกีหลายรายทีม่มีาตรฐานการ
ให้บรกิารระดบัสูง ท าให้เป็นทีเ่ชื่อถอืไดว้่าบรษิทัมศีกัยภาพในการขนส่งใหแ้ก่ลูกคา้ได้ตรงตามก าหนดเวลาและตรงตาม
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ความต้องการของลูกคา้ อกีทัง้ผูข้นส่งทุกรายมกีารท าประกนัภยัสินคา้และบุคคลทีส่ามไวค้รบถว้น และกระบวนการขนสง่
สนิคา้ทีม่มีาตรฐาน ปลอดภยัไม่กระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนรอบขา้ง 

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

      สว่นดา้นการใหบ้รกิารจดัหาอาหาร วตัถุดบิและการใหบ้รกิารอื่นๆ (Supply Management) บรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารทีม่ี
ระบบความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มทีม่มีาตรฐานสากล มคีู่คา้ทีม่ศีกัยภาพ และมทีรพัยากรบุคคลทีเ่พยีงพอต่อ
การใหบ้รกิารลกูคา้ จนท าใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลัดา้นความปลอดภยั มัน่คง อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มของบรษิทั ปตท.ส ารวจ
และผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) ทัง้ในปี 2556 และปี 2559 ซึง่เป็นสิง่ทีย่นืยนัในความส าเรจ็ของบรษิทั 
 จากการด าเนินธุรกจิหลกัทัง้หมด ท าใหบ้รษิทัเป็นองคก์รทีม่คีวามน่าเชื่อถอื มคีวามพรอ้มดา้นบุคลากรทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ มรีะบบเอกสารและระบบปฏบิตักิารทีด่ใีนระดบัสากล และมคีู่คา้ทีม่มีาตรฐาน สง่มอบสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ จากสิง่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลใหอ้งคก์รมกีารเตบิโตดา้นเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง และท าใหม้ี
จ านวนลกูคา้เพิม่ขึน้ทุกปี  

ทัง้นี้ บรษิัทมนีโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยเน้นการปฏบิตัิงานที่ปราศจากการทุจรติในทุกขัน้ตอน 
ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารจนถงึระดบัพนกังาน สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถจดัเกบ็รายไดค้รบถว้น  

บรษิทัยงัมพีนัธกจิทีข่ยายการลงทุนในธุรกจิต่างๆ ซึง่จะสรา้งผลก าไรใหบ้รษิทัเพิม่ขึ้นในอนาคตและลดความเสีย่งจาก
การประกอบธุรกจิหลกั เพื่อเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัองคก์ร และสง่คนืผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  

1.2 ปรบัเปลีย่นกลยุทธไ์ดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ในช่วงปลายปี 2557 จนถึงปี 2559  บรษิัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีซึ่งประสบปัญหา 

สภาวะราคาน ้ามนัดบิในตลาดปรบัตวัลดลงอย่างมาก สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการประกอบธุรกจิดา้นการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ
ไดร้บัผลกระทบโดยตรง จากราคาน ้ามนัทีผ่นัผวน ท าใหผู้บ้รหิารตอ้งมกีารปรบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง และลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิหลกัขององคก์ร โดยการขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิ
อื่น ทัง้ทีเ่ป็นธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกั เช่น ธุรกจิโรงแยกคอนเดนเสท ทีผ่ลติและจ าหน่ายเคมภีณัฑ ์และในปี 2560 
บรษิทัไดเ้ขา้ท าธุรกจิด้านพลงังานทดแทน เช่น โครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย ์(Solar Rooftop) ทีผ่ลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ซึ่งจะสร้างศกัยภาพด้านการเติบโตและเพิม่เสถียรภาพทาง
รายไดแ้ละก าไรใหก้บัองคก์รในระยะยาว 

1.3 สนบัสนุนเศรษฐกจิชุมชน 
 บรษิัทขยายการลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในบรษิัท แพน โอเรยีนท์ เอน็เนอร์ยี่ (สยาม) ลมิเิต็ด 

(“POES”) ซึง่ไดร้บัสมัปทานการส ารวจและผลติปิโตรเลยีมอยู่พืน้ทีอ่ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ซึง่ POES ไดเ้ขา้ไป
ท ากิจกรรมเพื่อสงัคมให้แก่ชุนชนและสงัคมในพื้นที่บริเวณที่ได้รบัสมัปทาน เช่น บริจาคอุปกรณ์การเรยีน กีฬา ให้แก่
โรงเรยีนและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสพุรรณบุร ีและบรษิทั นครชยัปราการ เคมภีณัฑ ์จ ากดั 
(ปัจจุบนัชื่อนิติบุคคล “บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ากดั”) ประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งจดัตัง้อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีกลุ่มบรษิทัมแีผนงานทีจ่ะเขา้ไปสนบัสนุนสง่เสรมิการพฒันาชุมชน
และสงัคมในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีเช่น การมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนทีข่าดแคลนทุนในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ี 
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ในปี 2560 บรษิทัและกลุ่มบรษิทันทลนิไดเ้ขา้สนับสนุนสนิคา้ขา้วกลอ้งปทุมธานีจากโครงการแปลงสาธติการท า
นาของมูลนิธชิยัพฒันา ซึ่งมูลนิธไิด้ร่วมกบักรมส่งเสรมิการเกษตร ในการสร้างอาชพีและรายได้ใหแ้ก่ชุมชนชาวนา ทัง้นี้ 
บรษิทัสนับสนุนสนิคา้จากรา้นภทัรพฒัน์เป็นของขวญัปีใหม่ ถอืเป็นการสงเคราะหช์่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคมใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และสามารถใหช้่วยเหลอืตวัเองและพึง่ตนเองไดต้ามวตัถุประสงคค์วามยัง่ยนืขององคก์ร
และมลูนิธชิยัพฒันาทีไ่ดส้นองตามพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  

1.4 พฒันาบุคลากรเพื่อมุ่งสูอ่งคก์รชัน้น า 
บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และศกัยภาพของบุคคลากรในองคก์รทุกระดบั โดย

ได้ก าหนดนโยบายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากร  ได้แก่  การพฒันาทกัษะที่จ าเป็นในการปฏบิตัิงาน การพฒันา
ภาวะผูน้ า การจดัท าแผนการฝึกอบรม การสอนงาน การสนบัสนุนดา้นการศกึษา สง่เสรมิใหพ้นกังานแสดงความเหน็ หรอืเสนอ
แนวทางการพฒันาองค์กรร่วมกบับรษิัทได ้ซึง่เปิดกล่องรบัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนไวภ้ายในบรษิัท และ
ผลกัดนัใหพ้นกังานน าทกัษะ ความรู ้ความสามารถมาปรบัใชใ้นการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ 

 
2. การพฒันาอย่างยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

2.1 กระบวนการขนสง่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
บริษัทมีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งทางทะเลที่ได้รับมาตรฐานด้านตัวเรือและบุคลากรที่เป็นไปตาม

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

2.2 การสรา้งจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม 
บรษิัทได้ส่งเสรมิใหภ้ายในองค์กรมกีารอบรมเกีย่วกบันโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตัง้แต่การ

ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ทีเ่ขา้มาภายในองค์กร และมกีารปลูกฝังใหผู้้บรหิารและพนักงานมจีติส านึกทีด่ต่ีอการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและรกัษาสิง่แวดล้อมทุกระบบนิเวศ ในผู้บรหิารและพนักงานภายในองค์กรมกีจิกรรมปรบัปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่องจ านวนหลายกจิการทีส่่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เช่น กจิกรรมการท าลาย
น ้ามนัตวัอย่างและขวดบรรจุภณัฑ ์กจิกรรมประหยดัพลงังาน กจิกรรมลดการใชก้ระดาษ เป็นต้น ซึง่จากกจิกรรมการท าลาย
น ้ามนัตวัอย่างและขวดบรรจุภณัฑ์  บรษิัทได้จดัท าเป็นวธิปีฏบิตังิานเกี่ยวกบัการก าจดัน ้ามนัอย่างเป็นระบบและคดัเลอืกผู้
ก าจดัน ้ามนัทีม่มีาตรฐานระดบัสงู เพื่อป้องกนัน ้ามนักลบัมาสรา้งมลภาวะสู่สิง่แวดลอ้ม ส่วนขวดบรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นพลาสตกิจะ
น าไปรไีซเคลิดว้ยกรรมวธิทีีถู่กตอ้งตามหลกัมาตรฐานอุตสาหกรรม และไม่เป็นการเพิม่ปรมิาณขยะกลบัมาท าลายสิง่แวดลอ้ม 
ซึง่ทุกขัน้ตอนของการปฏบิตังิานหรอืของบรษิทัจะตระหนกัถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย และสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั  

ในปี 2560 บรษิทัเขา้ซือ้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์(Solar Rooftop) ทีต่ดิตัง้บนหลงัคาของโรงงาน โกดงั
ขายสนิค้า หรือชัน้ดาดฟ้าอาคาร ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ท าลายทรพัยากรธรรมชาติและสร้างมลภาวะให้ แก่สงัคม ชุมชนและ
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สิง่แวดล้อม อกีทัง้แผงโซล่าร์ที่ติดตัง้บนโรงงาน โกดงั หรอือาคารจะช่วยลดความร้อนจากแสงอาทติย์ที่ส่องกระทบบนวตัถุ
โดยตรง จงึท าใหล้ดการใชพ้ลงังานจ าพวกเครื่องปรบัอากาศหรอืพดัลมระบายอากาศไดเ้ป็นอย่างด ีเพื่อใหส้ิง่แวดลอ้มมคีวาม
ยัง่ยนืร่วมกบัองคก์รต่อไป 

3. การพตันาอย่างยัง่ยืนด้านสงัคม 

3.1 การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 
      บรษิทัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมและมจีรยิธรรม ด าเนินการใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัโดยเคร่งครดั ไม่กระท าการใดๆอนัเป็นการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัิที่ผิด
กฎหมายหรอืหลกีเลีย่งกฎหมาย ไม่สนับสนุนการด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ และ
ต่อต้านการคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ จงึได้มกีารก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม 
เช่น นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  นโยบายแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิ นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัไดเ้ปิดช่องทางใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน พนักงาน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายสามารถแสดง
ความคดิเหน็ เสนอแนะ ตลอดจนการรอ้งเรยีน และการแจง้เบาะแสการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานบรษิทั ไวห้ลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท ์ทางไปรษณีย ์ทางอเีมล ์หรอืทางเวบ็ไซต ์เป็นต้น ตามนโยบาย
การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัมมีาตรการรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรยีน และมกีระบวนการน าขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวเสนอ
ต่อประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ โดยจะพจิารณา ไต่สวน 
ออกมาตรการลงโทษทางวนิยัหรอืทางกฎหมายต่อบุคคลทีทุ่จรติหรอืกระท าความผดิต่อไป และจะแจง้กลบัผลการพจิารณา
หรอืรายงานความคบืหน้าใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีนไดร้บัทราบจนกระทัง่เสรจ็สิน้กระบวน ซึง่มาตรการการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่
เป็นกลไกหนึ่ง ทีจ่ะสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัองคก์รในการด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

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 จดัใหม้ชี่องทางสือ่สารเพื่อรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเสรี 
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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 ์จากกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย ์โดยบรษิัทด าเนินการจดัส่งภายใต้ความ
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 ด้าน คอื ระบบการสัง่ซื้อสนิค้า มาตรฐานการจดัส่งสนิค้า และมาตรฐานระบบเอกสาร โดย
ประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ตามตารางทีน่ าเสนอ ซึง่ผลการ
ประเมินที่ได้รบับริษัทจะน ามาด าเนินการพฒันาปรบัปรุงระบบ
การท างานใหด้ยีิง่ขึน้ ภายใตร้ะบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 
ทัง้นี้บรษิัทด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด ซึ่งค านึงถึงการ
พัฒนาการให้บริการเป็นส าคัญ ทัง้มีการบริหารจัดการข้อ
ร้องเรยีนและน าไปปรบัปรุงพฒันาใหม้ผีลสอดคล้องกบันโยบาย
ของบรษิทัเช่นกนั  

 
3.4 การมสีว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม และดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัจะยดึการปฎบิตัติามพนัธกจิเป็นส าคญั ในดา้นการสง่เสรมินโยบายรกัษาสิง่แวดลอ้มและมี

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไดก้ าหนดเป็นวสิยัทศัน์และพนัธกจิในปี 2560 บรษิทัตระหนักถงึการใหค้วามส าคญั
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และชุมชน ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิาร พนกังานหรอืบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
เพื่อด าเนินกจิกรรมและสรา้งการมสี่วนร่วมในดา้นดงักล่าว เพื่อใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบันโยบายคุณภาพและนโยบายความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึปลกูฝังการสง่เสรมิใหม้คีวามใสใ่จต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและชุมชนอยู่เสมอ   

เนื่องดว้ยบรษิัทท าธุรกจิจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ และธุรกจิใหบ้รกิารในการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้รกิาร
อื่นๆ ใหแ้ก่ลกูคา้ทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ บรษิทัรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อดูแล
รกัษาทรพัยากรทางทะเล และสิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป โดยด าเนินการตามนโยบายแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิ 
ซึง่ผูบ้รหิารจะไม่กระท าการใดๆทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พรอ้มสนับสนุนใหม้กีารจดั
กจิกรรมเพื่อสรา้งสรรคส์งัคม และปลกูจติส านึกใหพ้นกังานทุกระดบัมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  

หวัข้อประเมิน 1/2560 2/2560 
ระบบการสัง่ซือ้สนิคา้ 83.34% 90.48% 
มาตรฐานการจดัสง่สนิคา้ 92.25% 91.00% 
มาตรฐานระบบเอกสาร 86.53% 89.29% 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ 88.37% 90.25% 
ความพึงพอใจปี 2560 89.31% 
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บรษิัทมนีโยบายแนวทางปฏบิตัิของผู้บรหิารต่อสงัคมโดยส่วนรวมที่ก าหนดให้ผู้บรหิารปฏบิตัิตามกฎหมาย และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ และธุรกจิใหบ้รกิารทางบกทางทะเล และไม่กระท าการ
ใดๆอนัเป็นการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัผิดิต่อกฎหมายหรอืหลกีเลีย่งกฎหมาย อนัเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม และถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัทีบ่รษิทัตอ้งยดึถอืปฏบิตัแิละด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนความรับผิดชอบใน
กระบวนการ (CSR-in-process) ซึง่บรษิทัไดม้รีะบบการจดัการคุณภาพก าหนดไวต้ามนโยบายคุณภาพ และกจิกรรมเพื่อสงัคม 
(CSR-after-process) ซึ่งบรษิัทมกีารจดัตัง้คณะท างานกจิกรรมเพื่อสงัคม เพื่อด าเนินงานด้านกจิกรรมทีค่นืประโยชน์กลบัสู่
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และชุมชน โดยคณะท างานไดม้กีารประชุมและเขา้ร่วมกจิกรรมทีส่่งเสรมิดา้นการศกึษาใหแ้ก่เยาวชน และ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นหลัก เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน
ทุนการศึกษา การเก็บขยะริมชายหาดบริเวณชุมชนริมทะเล การปล่อยพันธ์สตัว์น ้าคืนสู่ทะเล เป็นต้น กิจกรรมทัง้หมด
สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการสนับสนุนเรื่องการศกึษาและการรกัษาธรรมชาต ิอกีทัง้บรษิทัเลง็เหน็การปลูกจติส านึกเรื่องการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติทางทะเลที่ต้องท าร่วมกบัการพฒันาชุมชนรมิทะเล พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้เดก็เยาวชนในชุมชนรมิ
ทะเลหรอืสง่เสรมิสถาบนัการศกึษารูจ้กัดแูลรกัษาทรพัยากรทางทะเลและระบบนิเวศธรรมชาตใิหอ้ยู่คู่กบัสงัคมต่อไป 

 10.3  กำรด ำเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อ CSR 
– ไม่ม ี– 

 10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-After-Process) 
บรษิัท ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทหนึ่งในเครอืกลุ่มนทลนิ จงึได้ด าเนินกจิกรรมร่วมกบับรษิัทในกลุ่ม

บรษิทันทลนิเพื่อจดักจิกรรมทางสงัคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คนืกลบัสู่สงัคม สรา้งพืน้ฐานการศกึษาใหแ้ก่บุคลากรของชาติ
ในอนาคต และดแูลรกัษาอนุรกัษ์ทรพัยากรทางทะเล รวมถงึทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆไวใ้หค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป ซึง่บรษิทัมี
บทบาทต่อสงัคมทีช่ดัเจน ในการช่วยเหลอืดา้นทุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็นักเรยีนของโรงเรยีนต่างๆ รวมถงึมอบทุนเรยีนดี
ใหแ้ก่บุตรของพนักงานบรษิทั ซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัขิองผูบ้รหิารต่อสงัคมโดยส่วนรวม อกีทัง้เป็นการคนืก าไรสู่สงัคมและ
สรา้งฐานอนาคตของชาตต่ิอไป 

กิจกรรมและโครงการเพื่อสงัคมของบริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) ในปี 2560 

- กจิกรรม “’งานวนัเดก็แห่งชาตแิละกจิกรรมกฬีาส”ี ประจ าปี 2560 โดยบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุ่ม
บรษิทันทลนิ บรจิาคเงนิ อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การกฬีาใหแ้ก่โรงเรยีนผ่องพลอยอนุสรณ์ เพื่อสนบัสนุนกจิกรรมวนัเดก็ 
ในวนัที ่13 มกราคม 2560 

- กจิกรรม “ปล่อยพนัธส์ตัวน์ ้า” โดยบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุ่มบรษิทั พรมิา มารนี จ ากดั ในวนัที ่4 
กุมภาพนัธ ์2560 ณ หาดยาว อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่มวีตัถุประสงคป์ล่อยพนัธส์ตัวน์ ้ากลบัสู่ทอ้งทะเลเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั (รชักาลที ่9)  

- กจิกรรม “ร่วมบรจิาคโลหติ ช่วยต่อชวีติ ด้วยโลหติ ผู้ใจบุญ” ประจ าปี 2560 โดยบรษิัท ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) 
ร่วมกบักลุ่มบรษิทันทลนิ ซึง่จดัขึน้ปีละ 2 ครัง้ ในวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2560 และ 18 พฤษภาคม 2560 ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนกังานบรษิทัไดใ้หค้วามร่วมมอืเขา้ร่วมโครงการเป็นอย่างด ี
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- กจิกรรม “ปลกูตน้ล าพูเพื่อพฒันาเป็นคลองสายหิง่หอ้ย” โดยบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุ่มบรษิทันท
ลนิ ในวนัที ่20 พฤษภาคม 2560 ณ ป่าชายเลน อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีมวีตัถุประสงคเ์พื่ออนุรกัษ์และปรบัระบบนิเวศใน
พืน้ทีป่่าชายเลนใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์และเหมาะกบัสภาพแวดลอ้ม 

- โครงการ “ปลูกป่าสงวนแห่งชาติ” โดยบรษิัท ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบับรษิทั แพน โอเรยีนท์ เอน็เนอรย์ี่ 
(สยาม) ลมิเิตด็ ในวนัที ่19 กนัยายน 2560 ณ ป่าสงวนแห่งชาต ิ(ป่าองคพ์ระ ป่าเขาพุระก า และป่าเขาหว้ยพลู) ต าบลองคพ์ระ 
อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งพืน้ทีป่่าไมร้กัษาระบบนิเวศและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตใิหอ้ยู่กบั
ชุมชนและสงัคม  

10.5 กำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรคอรร์ปัชัน่ 

(1) นโยบายการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

ในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตริบัทราบการมสี่วนร่วมในการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ และเหน็ชอบกบัต่อต้าน
การทุจรติดงักล่าว ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายแนวปฏบิตัิในการด าเนินธุรกจิ (Business Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏบิตังิานภายในองคก์ร อกีทัง้บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมยแ์นวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 
เมื่อเดอืนกนัยายน 2557 โดยจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติในทุกปี และเปิดเผยนโยบายการต่อต้าน
ทุจรติคอรร์ปัชัน่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั พรอ้มทัง้เปิดช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนการทุจริตคอรร์ปัชัน่ไวร้่วมดว้ย  

ในปี 2560 บรษิทัมวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนและตระหนักถงึการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภิบาลมากยิง่ขึน้ บรษิทัจงึปรบัปรุง
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิ และนโยบายต่างๆใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการต่อต้าน
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหน้โยบายมคีวามชดัเจนและมุ่งแสดงถงึเจตนารมยใ์นการต่อต้านการทุจรติ ซึง่คณะกรรมการบรษิทักม็ี
เจตนารมยท์ีจ่ะด าเนินการเพื่อต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ จงึส่งผลใหบ้รษิทัมคีวามพรอ้มเขา้ร่วมในการต่อต้านทุจรติ
คอรร์ปัชัน่อย่างเป็นรปูธรรม และสามารถยื่นขอใบรบัรองในโครงการการสรา้งแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตได้ (รายละเอียดตามหวัข้อ 9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ เรื่องนโยบาย
ต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่) 

(2) การด าเนินการ 

ในปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัฯไดแ้สดงเจตนารมยก์ารต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสรมิและ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันยึดถือปฏิบตัิการต่อต้านทุจริต
คอรร์ปัชัน่อย่างยัง่ยนื โดยบรษิทัไดข้อความร่วมมอืจากลูกคา้และคู่คา้ในการงดรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์ใดๆตามเทศกาล
หรอืตามธรรมเนียมปฏบิตั ิหากมกีารรบัของขวญัเกนิกว่านโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ก าหนดไว ้จะต้องจดัท ารายงาน
ผลประโยชน์ดงักล่าวให้ผู้บงัคบับญัชาทนัที รวมถึงการเบิกของขวญัและการใช้จ่ายเลี้ยงรบัรองจะต้องจดัรายงานการรับ
ของขวญั หรอืรายงานการเบกิจ่ายค่าเลีย้งรบัรองตามทีน่โยบายก าหนดแนวปฏบิตัไิวอ้ย่างชดัเจน ซึง่ป้องกนัทุจรติคอรร์ปัชัน่
ได้อย่างประสทิธผิล ทัง้นี้บริษัทฯได้มกีารด าเนินการเรื่องการประเมนิความเสี่ยงของธุรกจิและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่จะ
ก่อใหเ้กดิโอกาสในการทุจรติขึน้ในรูปแบบต่างๆ และก าหนดบทลงโทษผูท้ีฝ่่าฝืนนโยบายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท 
และไดส้ือ่สารไปยงัผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัใหร้บัทราบถงึแนวปฏบิตัใินการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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11.  กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

11.1  สรปุควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้  
สอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีของบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้
มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และความเหน็ของผูส้อบบญัช ีในกระบวนการปฏบิตังิานและควบคุมระบบงาน
ทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ซึง่ไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2561 คณะกรรมการได้ประเมนิระบบการ
ควบคุมภายในทีผ่่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทั
ในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คอื 1) การควบคุมภายในองคก์ร 2) การประเมนิความเสีย่ง 3) การควบคุมการปฏบิตังิานของฝ่าย
บรหิาร 4) ระบบสารสนเทศและสื่อสารขอ้มูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเหน็ว่า บรษิัทมรีะบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิลเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั และสามารถสร้าง
ความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ส าหรบัปี 2560 แสดงฐานะการเงนิผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
11.2  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ
ในการแสดงความคดิเหน็ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาท
หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทอย่างครบถ้วนซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็โดยรวมว่า บรษิัทฯมี
ระบบการก ากบัดแูลกจิการและระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ สว่นการจดัท ารายงานขอ้มูลทาง
การเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย แสดงขอ้เทจ็จรงิในสว่นทีเ่ป็นสาระส าาคญัอย่างครบถว้น ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิของไทย (Thai Financial Reporting Standard –TFRS) และมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้ง มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและขอ้ผูกพนัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การด าเนินธุรกจิของบรษิัท มกีารเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนัอย่างถูกต้อง รวมทัง้บรษิัทฯ มกีารพฒันาปรบัปรุงระบบการ
ปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพทีด่ขี ึน้และเหมาะสกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าาปี 2560 น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทโดย
พจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏบิตังิานหลกัทีส่ าาคญัของบรษิทัฯ การสอบทานการบรหิารความ
เสีย่งซึง่ไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

1. การควบคมุภายในองคก์ร 
 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการก าหนดแนวทาง และมีการปฎิบตัิที่อยู่บนหลกัความความซื่อตรงและ
จรยิธรรม (Code of Conduct) รวมถงึสื่อสารใหพ้นักงานรบัทราบและใหค้วามส าคญัในดา้นจรยิธรรมเป็นหลกั ซึง่มกีระบวนการ
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ตดิตามและประเมนิผลการปฎบิตัอิยู่อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร โดยท าหน้าทีก่ ากบัดูแล
และพฒันาการด าเนินการดา้นการควบคุมภายในทีช่ดัเจน 

2. การประเมินความเส่ียง 
 บรษิัทฯ ได้ท าการวเิคราะห์ความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกจิ และฝ่ายงานต่างๆ โดยมกีารพิจารณาในส่วนของโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งในด้าน
ต่างๆ อาทิด้านกลยุทธ์, การด าาเนินงาน, การปฎิบตัิตามกฎเกณฑ์ รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นี้ บริษัทได้มีการ
ก าหนดมาตรการและแผนการปฎบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่งอย่างชดัเจน 

3. การควบคมุการปฎิบติังาน 
 บริษัทฯได้มีการก าหนดกิจกรรมในการควบคุมการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะ 
ไม่บรรลุ วตัถุประสงค์ของบรษิทั ใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้เช่น การก าหนดนโยบายและระเบยีบปฎิบตัิเกี่ยวกบัธุรกรรมด้าน
การเงนิ การจดัซื้อและการบรหิารงานโดยรวม ตลอดจนก าหนดอ านาจ หน้าที่และล าดบัชัน้ในการอนุมตัิของผู้บรหิารไว้อย่าง
ชดัเจน รวมถึงได้มีการปฎิบตัิงานให้มคีวามสอดคล้องเป็นไปตามระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งได้ระบุกรอบการ
ปฎบิตังิานทีแ่สดงความมุ่งมัน่และยดึถอืปฎบิตัขิองพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย คอื นโยบายคุณภาพของบรษิทั 

4. ระบบสารสนเทศและส่ือสารข้อมูล 
 บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัของขอ้มูลและระบบการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใชส้นับสนุนในการควบคุมภายใน
ใหส้ามารถด านินการไปไดต้ามแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้ประกอบดว้ยขอ้มูลภายในและภายนอกทีม่คีุณภาพและเกีย่วขอ้งกบัการ
ปฎบิตังิานรวมถงึด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมขีอ้มูลอย่างเพยีงพอประกอบการตดัสนิใจในเรื่องพจิารณาต่าง ๆ ทัง้นี้ บรษิทั
ฯไดจ้ดัช่องทางในการสื่อสารขอ้มูลไปยงัผูเ้กีย่วขอ้งและผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเหมาะสมในสาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั และการจดัช่องทางอื่น ๆ เพื่อรบัทราบขอ้มูลทีส่ าคญั เช่น การประเมนิผลความพงึพอใจจากลูกคา้ อกีทัง้การสื่อสาร
พเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้สี่วนได้เสยีภายในและภายนอกสามารถแจง้ขอ้มูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจริตแก่
บรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั 

5. ระบบการติดตาม 
 บรษิทัฯ มกีารตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในเพื่อสร้างความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในยงัด าเนินไป
อย่างครบถ้วนและเหมาะสม จากการปฎิบตัิงานให้มคีวามสอดคล้องเป็นไปตามระบบการจดัการคุณภาพนัน้ ได้มกีารแต่งตัง้
คณะท างานในการตรวจติดตามภายใน เพื่อทวนสอบความถูกต้องในกระบวนการปฎบิตังิาน และรายงานผลการทวนสอบไปยงั
ผูบ้รหิารรบัทราบ รวมถงึมกีารแกไ้ขและตดิตามประเดน็ต่างๆ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงาน
อย่างมมีาตรฐาน 
 ทัง้นี้  บริษัทฯได้มีการแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรว จสอบ 
 เพื่อสอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 ดา้นก ากบัดแูลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา คดัเลอืก แต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในของ
บรษิัทโดยพจิารณาจากความเป็นอิสระในการปฏบิตัิงาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้ความสามารถในวชิาชพี รวมทัง้
พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานของ COSO 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาสตลอดจนก ากบัดูแลและติดตามการ
ปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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 บริษัทฯได้มีการก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน่เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้  
กบักรรมการผูบ้รหิารตลอดจนพนักงานของบรษิทั เพื่อใหด้ าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได ้และ
ได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกและพนักงาน รวมทัง้บริษัทฯ  
ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่าง
ด าเนินการประเมนิความเสีย่งที่เกี่ยวข้องกบัการทุจริตและน านโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนก ากบัการปฏบิตัิงานไป
ปฏบิตัขิอ้มลูหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งการจดัการโดย
จดัตัง้หน่วยงาน ส านักก ากบัดูแลและเลขานุการบรษิทั (Compliance & Company Secretary Office) และมอบหมายให้
เลขานุการบรษิัทเป็นผูท้ าหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลใหบ้รษิัท คณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน ปฏบิตัิหน้าที่ ใหเ้ป็นไป
ตามประกาศ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและหรอืขอ้กฎหมายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

11.3   ข้อมูลหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน  

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1 / 2560 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2560 ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั พแีอนดแ์อล 
อนิเทอร์นอล ออดทิ จ ากดั เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัิหน้าที่ตรวจสอบภายในประจ าาปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้จิารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน ประสบการณ์และคุณภาพของงานตรวจสอบ ความรูค้วามสามารถ
ในวชิาชพี รวมทัง้พจิารณาแผนการตรวจสอบภายในของบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั แลว้เหน็ว่า มคีวาม
เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตังิานดา้นตรวจสอบภายใน  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3) 
 
 11.4  กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บรษิทัตระหนักว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นกลไกหนึ่งทีส่ าคญัและจ าเป็น จงึไดก้ าหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่ง
ขององคก์รขึน้มา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัไดร้บัรูถ้งึความเสีย่งและปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั โดยจดัระดบัความเสีย่งขององค์กรไว้อย่างชดัเจน พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางป้องกนัความเสีย่งและแก้ไข
จากความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 
 ในปี 2560 ผูต้รวจสอบภายในไดม้กีารก าหนดแผนการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมการติดตามการปฎบิตังิานภายใต้
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่ อเป็นการสอบทานการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย โดย 
ยดึหลกัธรรมาภบิาล จรรยาบรรณและจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนกังานขององคก์ร  
 บรษิทัมกีารทบทวนความเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นกรอบการบรหิารความเสีย่งขององคก์รเป็นประจ าาทุกปี ซึง่สอดคลอ้งเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่บรษิัทได้ท าการขอการรบัรองในช่วงเวลาเดียวกนั พร้อมทัง้
ก าหนดใหม้กีารจดัประชุมคณะท างานบรหิารความเสีย่งเป็นประจ าาทุกไตรมาสเพื่อประเมนิและติดตามความเสีย่งอนัเกิดจาก
ความเสี่ยงระดบัองค์กรและความเสี่ยงจากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ โดยมีคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
ผู้บรหิารของทุกฝ่ายงาน โดยมปีระธานกรรมการบรหิารเป็นหวัหน้าคณะท างาน ซึ่งคณะท าางานได้ทบทวนปัจจยัความเสี่ยง
ต่างๆทีเ่กดิจากปัจจยัภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมต่อสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ และเขา้แกไ้ขความเสีย่ง
นัน้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีพรอ้มก าาหนดแนวทางป้องกนัและแกไ้ขความเสีย่ง ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลใน
การท างานและสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ (รำยละเอียดปรำกฏตำมหวัข้อ “ปัจจยัควำมเส่ียง”)  
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12. รายการระหว่างกนั 

บริษทัมีรายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี 2560 ซ่ึงสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

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

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้น
ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแลว้  

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

คำ่เช่ำและคำ่บรกิำร 
- บริษัทเช่ำพื้นที่ของอำคำรนทลิน ชัน้ 6 
อำคำรบ ีเน้ือที่รวม 406.83 ตร.ม. เพื่อใช้เป็น
ส ำนกังำนของบรษิทั มอีำยสุญัญำเช่ำ 3 ปี เริม่
ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ิย. 57 ถงึ 31 พ.ค. 60โดยจ่ำย
คำ่เช่ำและคำ่บรกิำรเดอืนละ 142,390.50 บำท 
หำกครบก ำหนดอำยุส ัญญำแล้ว  บริษัท
ประสงคจ์ะเช่ำต่อตอ้งต่ออำยสุญัญำอกี 3 ปี ใน
ปี 58 บรษิทัเช่ำพื้นที่เพิม่อีก 72.22 ตร.ม ซึ่ง
สญัญำเริม่ 1 ต.ค 58 ถงึ 31 พ.ค. 60  โดยจำ่ย
คำ่เช่ำและคำ่บรกิำรเพิม่เดอืนละ 25,277 บำท 
ใน ปี  60  บริษัท ได้ต่ อสัญญำค่ ำ เช่ ำและ
ค่ำบรกิำร มอีำยุสญัญำเช่ำ 3 ปี ซึ่งสญัญำเริม่ 
1 ม.ิย.60 ถึง 31 พ.ค.63 โดยจ่ำยค่ำเช่ำและ
คำ่บรกิำรเดอืนละ 167,667.50 บำท   

2.58 
 

- บรษิทัจำ่ยคำ่เช่ำและคำ่บรกิำรใหก้บันทลิน 
ในอตัรำเช่ำที่ตกลงกนัในสญัญำ ซึ่งอตัรำ
ดงักล่ำวเป็นอตัรำเดยีวกบัที่นทลินคิดกบั
บรษิทัในกลุ่มนทลนิ และบุคคลภำยนอกที่
เช่ำพื้นที่ และสำมำรถเทียบเคียงได้กับ
อตัรำคำ่เช่ำพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงได ้

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล โดย
มีอตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขตำมที่ตกลงกนั 
ในอตัรำทีเ่หมำะสม 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั (ต่อ)  - คำ่ใชบ้รกิำรตูค้อนเทนเนอรข์องนทลนิ  
- จดัเกบ็แฟ้มเอกสำรและอุปกรณ์ในตูค้อนเทน
เนอรข์นำดกวำ้ง 2.40 ยำว 6.05 สงู 2.59 เมตร 
จ ำนวน 2 ตู้ ในอตัรำเดือนละ 3,500 บำทต่อ
เดอืนต่อตู ้โดยสญัญำเริม่ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ีค. 60 
จนถงึ 28 ก.พ. 61 

0.07 - รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล โดย
มีอตัรำค่ำบริกำรและเงื่อนไขตำมที่ตกลง
กนั ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

  คำ่เช่ำรถตู ้
-บรษิทัเช่ำรถตูจ้ำกบรษิทั นทลนิ จ ำกดั 
-บรษิทัเช่ำรถตู้จำกบริษทั นทลิน จ ำกดั โดย
บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั 
 

 
0.02 
0.02 

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล โดย
มีอตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขตำมที่ตกลงกนั 
ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

 

  สวสัดกิำรงำนเลีย้งปีใหมป่ระจ ำปี 
- เกิดจำกกำรจัดกิจกรรมงำนเลี้ยงสังสรรค์
ประจ ำปี โดยคิดจำกจ ำนวนพนักงำนของ
บรษิทั ซีออยล์ ปิโตรเคมคิอล จ ำกดั ในอตัรำ 
1,218 บำท ต่อคนต่อกำรจดังำน 1 ครัง้ 

0.02 - รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และ
สรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่ใีนองคก์ร  

  คำ่สวสัดกิำรอำหำรกลำงวนัพนกังำน 
- เกิดจำกค่ำสวสัดกิำรอำหำรกลำงวนัส ำหรบั
พนักงำนของบริษัท  โดยคิดจำกจ ำนวน
พนกังำนของบรษิทั ในอตัรำคนละ 35 บำทต่อ
วนั สญัญำเริม่ 16 ม.ีค. ถงึ 31 ธ.ค. 60 

0.25 - บริษัทจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเป็น
สวสัดิกำรพนักงำนโดยจ่ำยตำมอัตรำปกติ
ตำมรำคำในตลำด 
- รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลเน่ืองจำกไม่มี
รำ้นอำหำรตัง้อยู่ในละแวกเดยีวกบัส ำนักงำน
ของบรษิทั ซึ่งจะท ำให้ท ำให้พนักงำนไม่ต้อง
เดนิทำงไกลเพื่อรบัประทำนอำหำรกลำงวนั  
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั (ต่อ) - บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ลฟี
วิง เอ็นเนอร์จี จ ำกดั (“ลีฟวิง”) โดยถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระ
แล้ว และ นทลนิเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั 
ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถือหุ้นร้อยละ 
45.05 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้  

- ค่ำสวสัดกิำรอำหำรกลำงวนัส ำหรบัพนักงำน
ของลีฟวิง โดยคิดจำกจ ำนวนพนักงำน ใน
อตัรำคนละ 35 บำทต่อวนั สญัญำเริม่ 1 ก.ค.
60 ถงึ 30 ม.ิย. 61  
 
 
 
 
 
คำ่ใชบ้รกิำรสถำนทีอ่อกก ำลงักำย 
- ลฟีวงิจ่ำยใหแ้ก่บรษิทั นทลนิ จ ำกดั ในอตัรำ
ค่ำบรกิำรเดอืนละ 1,085 บำทต่อคนต่อเดือน 
โดยสญัญำกำรใช้บรกิำรเริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 ก.ค.
60 ถงึ 31 ธ.ค.60 

0.02 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 

- บริษัทจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรับเป็น
สวสัดิกำรพนักงำนโดยจ่ำยตำมอัตรำปกติ
ตำมรำคำในตลำด 
- รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลเน่ืองจำกไมม่ี
รำ้นอำหำรตัง้อยู่ในละแวกเดยีวกบัส ำนักงำน
ของบรษิทั ซึ่งจะท ำให้ท ำให้พนักงำนไม่ต้อง
เดนิทำงไกลเพื่อรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 
โดยมรีำคำทีส่มเหตุสมผล 
 
- รำยกำรดังกล่ำวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
พนักงำนของบริษทั โดยมีรำคำค่ำบริกำรที่
ใกล้เคียงกับสถำนออกก ำลังกำยอื่นๆ ใน
บรเิวณใกลเ้คยีง       
   

  คำ่ทีป่รกึษำทำงกฏหมำย 
- บรษิทัจ่ำยค่ำบรกิำรที่ปรกึษำทำงกฎหมำย 
ใหแ้ก่นทลนิ โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรชัว่โมงละ 
3,500 บำท  

- บรษิทัจ่ำยค่ำบรกิำรที่ปรกึษำทำงกฎหมำย
ในกำรรบัรองเอกสำรและสอบทำนสญัญำ 
ให้แก่นทลิน โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรชัว่โมงละ 
3,500 บำท โดยบริษัท Sea oil Offshore 
Ltd. 

 

0.06 
 
 
 

0.01 

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล โดย
มอีตัรำค่ำบรกิำรและเงื่อนไขตำมที่ตกลงกนั 
ในอตัรำที่เหมำะสม เมื่อเปรยีบเทียบอตัรำ
คำ่บรกิำรกบับรษิทักฎหมำยอื่น  
- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล โดย
มอีตัรำค่ำบรกิำรและเงื่อนไขตำมที่ตกลงกนั 
ในอตัรำทีเ่หมำะสม 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั (ต่อ)  คำ่บรหิำรงำนสำรสนเทศ 
- บรษิทัจ่ำยค่ำบรหิำรงำนสำรสนเทศ ใหแ้ก่

นทลนิ สญัญำเริม่ 1 เม.ย. 59 ถงึ 31 ม.ีค.
60 โดยจ่ำยค่ำบริกำรเดือนละ 176,220 
บำท ซึ่งในปัจจุบนับริษทัได้ต่อสญัญำกบั
บรษิทันทลิน โดยสญัญำเริม่ตัง้แต่ 1 ส.ค.
60 จนครบก ำหนดอำยุสญัญำ 3 ปี โดยคดิ
ค่ำบรกิำร MIS เดอืนละ 5,340 บำทต่อคน 
และมีค่ำบริกำร โปรแกรม ERP เดือนละ 
4,175 บำทต่อคน รวมเป็นค่ำบริกำรต่อ
เดือน 313,775 บำท และมีเงื่อนไขปรับ
เพิม่คำ่บรกิำรไดต้ำมจ ำนวนคนที่เพิม่ขึน้ใน
แต่ละปี 

2.80 - บริษทัว่ำจ้ำงให้บริษทั นทลินบริหำรงำน
สำรสนเทศให้ เน่ืองจำกบรษิทัได้ใช้ระบบ 
Ship Manager เป็นระบบปฏิบตัิงำนหลัก 
โดยระบบดงักล่ำวถูกพฒันำขึ้นโดยกลุ่ม
นทลนิ เพื่อใช้ส ำหรบับรษิทัที่ท ำธุรกิจกี่ยว
กบักำรขนสง่ทำงเรอื    

- ร ำ ค ำ ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตุสมผล  

  คำ่บรหิำรงำนบุคคล 
- บริษทัจ่ำยค่ำบริหำรงำนบุคคล ให้แก่นท

ลิน ในอตัรำค่ำบรกิำรเดอืนละ 3,000บำท 
ต่อคน  สญัญำเริม่ 1 พ.ค 59 ถงึ 30 เม.ย. 
60 และมีกำรต่อสัญญำเพิ่มอีก 3 เดือน 
สิ้นสุดวนัที่ 31 ก.ค. 60 ปัจจุบนัมีกำรต่อ
อำยุสญัญำเพิ่มอีก 5 เดือน สญัญำเริ่ม 1 
ส.ค.60 ถงึ 31 ธ.ค.60   
 
 

1.43 - บริษทัว่ำจ้ำงบริหำรงำนบุคคล เน่ืองจำก
บรษิทัพจิำรณำต้นทุนกำรว่ำจ้ำงพนักงำน
เพื่อดูแลงำนบุคคลแล้วเห็นว่ำ นทลินมีค
วำมเชีย่วชำญในงำนบรหิำรบุคคลมำกกว่ำ
และมีอัตรำค่ำจ้ำงที่ต ่ ำกว่ำหำกบริษัท
วำ่จำ้งบุคลำกรเพื่อมำดแูลงำนดำ้นน้ีเอง 

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล โดย
มอีตัรำค่ำจำ้งและเงื่อนไขกำรท ำรำยกำรที่
เหมำะสม 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั (ต่อ)  คำ่ภำษโีรงเรอืน 
บริษัทเช่ำพื้นที่ของอำคำรนทลิน ชัน้ 6 
อำคำรบี เน้ือที่รวม 479.05 ตร.ม. เพื่อใช้
เป็นส ำนักงำนของบริษทั ตำมเงื่อนไขของ
สญัญำ ผูเ้ช่ำมหีน้ำที่ช ำระภำษโีรงเรอืนจำก
กำรประเมินจำกส ำนักงำนเขตในแต่ละปี 
210/ตร.ม *12.50% 

 

0.16 - บรษิทัจำ่ยคำ่เช่ำและคำ่บรกิำรใหก้บันทลิน 
ในอตัรำเช่ำที่ตกลงกนัในสญัญำ ซึ่งอตัรำ
ดงักล่ำวเป็นอตัรำเดยีวกบัที่นทลินคิดกบั
บรษิทัในกลุ่มนทลนิ และบุคคลภำยนอกที่
เช่ำพื้นที่ และสำมำรถเทียบเคียงได้กับ
อตัรำคำ่เช่ำพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงได ้

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล โดย
มีอตัรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขตำมที่ตกลงกนั 
ในอตัรำทีเ่หมำะสม 

  ดอกเบีย้จำ่ย 
เกดิขึน้จำกกำรกู้ยมืเงนิ จ ำนวน 300 ล้ำนบำท 
โดยมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปี มรีะยะเวลำ 
2 ปี และครบก ำหนดช ำระวนัที ่31 ส.ค. 62  
(MLR-1.25 ณ วนัทีต่ำมสญัญำเงนิกู)้ 

5.01 - รำยกำรดังกล่ำว  มีควำมสมเหตุสมผล 
ของกำรเข้ำท ำรำยกำรมีกำรเรียกเก็บ
ดอกเบีย้จำกเงนิกูย้มืในอตัรำดอกเบีย้ ตำม
รำคำตลำด 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั (ต่อ) บรษิทัเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบรษิทั ลีฟวงิ 
เอ็นเนอร์จ ีจ ำกดั (“ลีฟวงิ”) คดิเป็นร้อยละ 
99.99 และลฟีวงิถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี 

- บริษทั ซนัน่ี โซล่ำ จ ำกดั คิดเป็นร้อยละ 
99.99 
- บรษิทั ซนั ลิงค์ พำวเวอร์ จ ำกดั คดิเป็น
รอ้ยละ 99.99 
- บรษิทั โซล่ำร ์ทำวน์ จ ำกดั คดิเป็นรอ้ยละ 
99.99 
- บรษิทั สกำย โซล่ำร ์รฟู จ ำกดั คดิเป็นรอ้ย
ละ 99.99 
- บรษิทั สกำย โซล่ำร์ พำวเวอร์ จ ำกดั คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.99 
- บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร ์จ ำกดั คดิเป็น
รอ้ยละ 99.99 
- บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี พำวเวอร ์จ ำกดั 
คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
- บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.99 

คำ่ Guarantee Fee 
- เกดิจำกภำระผูกพนัในกำรค ้ำประกนัสญัญำ
กู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ในค่ำ 
Guarantee Service Rate 0.20% ของวงเงิน
ค ้ำประกนั ใหแ้ก่ 
บรษิทั ซนัน่ี โซล่ำ จ ำกดั   
บรษิทั ซนั ลงิค ์พำวเวอร ์จ ำกดั   
บรษิทั โซล่ำร ์ทำวน์ จ ำกดั   
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์รฟู จ ำกดั 
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร ์จ ำกดั   
บรษิทั เอน็ ดบัเบิล้ย ูกรนี พำวเวอร ์จ ำกดั   
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั 

 
 
 
 
 

0.07 
0.01 
0.09 
0.09 
0.10 
0.07 
0.18 
0.09 

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล โดย
มอีตัรำค่ำจำ้งและเงื่อนไขกำรท ำรำยกำรที่
เหมำะสม 

คำ่เช่ำหลงัคำ 
  -  เกิดขึ้นจำกกำรเช่ำหลังคำเพื่อติดตั ้ง
อุปกรณ์ โซล่ำรเ์ซลล์ เป็นสญัญำระยะยำวตำม
ของขนำดโครงกำร สูงสุด 0.13 เมกะวัตต์ 
เท่ำกบั 13,000 บำท ต่อเดอืน โดย บรษิทั ซนั 
ลงิค ์พำวเวอร ์จ ำกดั  

0.16 - รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และ
มเีงื่อนไขตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั (ต่อ)  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 
-  บรษิทัจ่ำยค่ำเงนิประกนักำรเช่ำอำคำร ตำม
สัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร โดยเงินประกัน
ดังกล่ำว บริษัทจะได้ร ับเงินคืนโดยไม่มี
ดอกเบี้ยภำยใน 60 วันนับจำกวันที่ครบ
ก ำหนดในสัญญำเช่ำ โดยผู้เช่ำต้องไม่มี
ภำระ และ/หรอืหน้ีสนิใดคำ้งช ำระ รวมถงึค่ำ
เช่ำจำ่ยล่วงหน้ำ 1 เดอืนและคำ่บรกิำรอื่นๆ 

0.16 - รำยกำรดงักล่ำวเป็นเงินประกันกำรเช่ำ
อำคำรที่เกิดขึ้นตำมสญัญำเช่ำ ในกรณีที่
บริษทัไม่มีภำระ และ/หรือ หน้ีสินใดค้ำง
ช ำระ บรษิทัจะไดร้บัเงนิประกนักำรเช่ำคนื 
เมื่อหมดอำยสุญัญำเช่ำแลว้  

- รำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็นตำมเงื่อนไขสญัญำเช่ำปกต ิ

  คำ่บรหิำรคำ้งจำ่ย 
-  ค่ำบริหำรค้ำงจ่ำย ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ
บริหำรงำนสำรสนเทศ และค่ำบริหำรงำน
บุคคล ทีบ่รษิทัตอ้งจำ่ยใหก้บันทลนิ 

0.22 - ค่ ำบริหำ รค้ ำ ง จ่ ำ ย เกิดขึ้ น เ น่ื อ งจำก
ก ำหนดเวลำกำรช ำระเงินตำมสญัญำไม่
ตรงกับวันสิ้นงวดบัญชี โดยบริษัทต้อง
ช ำระเงนิภำยในวนัที่ 10 ของทุกเดอืน ซึ่ง
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุในสญัญำที่ตกลง
กนั  

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และ
มเีงื่อนไขตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั นทลนิ จ ำกดั (ต่อ)  เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
-   เกดิขึน้จำกกำรท ำสญัญำค ้ำประกนัเงนิกู้ยมื
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ โดย 
บรษิทั ซนัน่ี โซล่ำ จ ำกดั  
บรษิทั โซล่ำร ์ทำวน์ จ ำกดั 
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์รฟู จ ำกดั 
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั เอน็ ดบัเบิล้ย ูโซล่ำร ์จ ำกดั 
บรษิทั เอน็ ดบัเบิล้ย ูกรนี พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั เอน็ ดบัเบิล้ย ูเอน็เนอรย์ี ่จ ำกดั 

 
 
 

0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และมี
เงื่อนไขตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

  เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
- เกิดจำกกำรจัดกิจกรรมงำนเลี้ยงสังสรรค์
ประจ ำปี โดยคิดจำกจ ำนวนพนักงำนของ
บรษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล ในอตัรำ 1,218 
บำท ต่อคนต่อกำรจดังำน 1 ครัง้ 
 
เงนิกูย้มืระยะยำว 
- เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมเงิน จ ำนวน 300 ล้ำน
บำท โดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 5 ต่อปี โดยมี
ระยะเวลำ 2 ปี และครบก ำหนดช ำระวนัที่ 31 
ส.ค.62 (อ้ำงอิงจำก MLR-1.25 ณ วนัที่ตำม
สญัญำเงนิกู)้ 
 

0.02 
 
 
 

 
 

300 

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และ
มเีงื่อนไขตำมทีต่กลงกนั ในอตัรำทีเ่หมำะสม
และสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่ใีนองคก์ร 
 
 
 
- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล ของ
กำรเข้ำท ำรำยกำรมีกำรเรียกเก็บดอกเบี้ย
จำกเงินกู้ยืมในอัตรำดอกเบี้ย ตำมรำคำ
ตลำด 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

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

- ถือหุ้นโดยบริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด 
(มหำชน) (“พริมำ”) ร้อยละ 99.99 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้  ซึง่พรมิำมผีู้
ถอืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นทลนิ ถอืหุน้ในพ
ริมำ ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแล้ว และถือหุ้นในบรษิทั ร้อย
ละ 45.05 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 ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่บรษิทั เอน็.ท.ีแอล. มำ
รีน จ ำกัด โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธี
ต้ น ทุ น บ วกก ำ ไ ร  (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 ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่บรษิทั เอน็.ท.ีแอล. มำ
รีน จ ำกัด โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธี
ต้ น ทุ น บ วกก ำ ไ ร  (Cost Plus Pricing 
Method) โดยบรษิทั Sea oil Offshore Ltd. 

  186.24 
 
 
 
 
 
 

7.61 
 
 
 

- กำรขำยสนิค้ำดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมธุรกิจปกติของบรษิทั โดยมรีำคำขำย
และเงื่อนไขกำรคำ้เช่นเดยีวกนักบักำรขำย
สนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

 
 
 
- กำรขำยสนิค้ำดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมธุรกิจปกติของบรษิทั โดยมรีำคำขำย
และเงื่อนไขกำรคำ้เช่นเดยีวกนักบักำรขำย
สนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

.  ลูกหน้ีกำรคำ้ 
-  เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมนัหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

 
-  เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมนัหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกับ 30 วัน โดยบริษัท 
Sea oil Offshore Ltd. 

30.95 
 
 
 
 

0.81 

- ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็ น ร ำ ย ก ำ ร ที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจำกเป็นรำยกำรคำ้ปกต ิ
และมีกำรคิดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป  

 
- ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็ น ร ำ ย ก ำ ร ที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจำกเป็นรำยกำรคำ้ปกต ิ
และมีกำรคิดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป  
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

3.  บริษัท  พริมำ  มำรีน  จ ำกัด 
(มหำชน) (“พรมิำ”) 
ประกอบธุรกิจบรกิำร เก็บ บรหิำร 
ผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์อื่ น  ร วมถึ ง ธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้องกบัปิโตรเลียมและธุรกิจ
อื่นๆ 

- มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คอื นทลิน ซึ่งถือหุ้นใน
บริษทั ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแล้วและถอืหุ้นในบรษิทั พรมิำ 
มำรนี จ ำกดั (มหำชน) รอ้ยละ 99.99 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

- มกีรรมกำรรว่มกนั ไดแ้ก่ 
1. นำยสรุพล มเีสถยีร 
2. นำยพรอ้มพงษ ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิทัขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น
ให้แก่พริมำโดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธี
ตน้ทุนบวกก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 
 
 
 -  บรษิทัขำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น
ให้แก่พริมำโดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธี
ตน้ทุนบวกก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 
โดย Sea Oil Petroleum PTE Ltd. 

 
 
-   บรษิทัขำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น
ให้แก่พริมำ โดยก ำหนดรำคำขำยตำมวิธี
ต้นทุนบวกก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 
โดย Sea Oil Offshore Ltd. 
  

9.69 
 

 
 

 
 

4.59 
 
 
 
 
 

4.46 
 

- กำรขำยสนิค้ำดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมธุรกิจปกติของบรษิทั โดยมรีำคำขำย
และเงื่อนไขกำรคำ้เช่นเดยีวกนักบักำรขำย
สนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 
 
 

- ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็ น ร ำ ย ก ำ ร ที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำ
ปกต ิและมกีำรคดิรำคำและเงื่อนไขกำรคำ้
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 

 
 
- ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็ น ร ำ ย ก ำ ร ที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำ
ปกต ิและมกีำรคดิรำคำและเงื่อนไขกำรคำ้
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั 
(มหำชน) (ต่อ) 

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
บริษัทรับจ้ำงจัดหำอำหำร ท ำควำมสะอำด 
และซกัรดี  ใหแ้ก่พนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะ
น ้ ำ มัน  บ น เ รื อ พัก อ ำ ศัย  (Catering and 
Service) โดยคิดอตัรำค่ำบริกำรต่อคนต่อวนั 
ตำมอตัรำทีต่กลงกนั 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
-  เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกับ 30 วัน โดย Sea Oil 
Petroleum PTE Ltd. 

 
- ลูกหน้ีกำรคำ้จำกกำรขำยน ้ำมนัเชื่อเพลงิและ
น ้ำมนัหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกับ 30 วัน โดย บริษัท 
Sea Oil Offshore Ltd. 

 

24.62 
 
 
 
 
 
 

0.97 
 
 
 

 
 

 0. 78 

-  ก ำ ร ให้บ ริก ำ ร ในธุ ร กิ จ  Catering and 
Service เป็นไปตำมรำคำและเงื่อนไขกำรคำ้
ทีต่กลงกนั 
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
โดยคดิอตัรำค่ำบรกิำรต่อคนต่อวนั ตำมอตัรำ
ที่ตกลงกันในสญัญำ ซึ่งเมื่อหกัต้นทุนจำก
กำรให้บริกำรแล้ว บริษทัยงัมีก ำไรจำกกำร
ด ำเนินธรุกจิดงักล่ำวในอตัรำทีส่มเหตุสมผล  
- รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำเป็นไปตำมเงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 
 
- รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล 
โดยมอีตัรำค่ำบรกิำรและเงื่อนไขเป็นไปตำม
สญัญำทีต่กลงกนั  
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

4. บรษิทั บทด จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจขนส่งทำงทะเล
ระหว่ำงประเทศ รบัจดักำรขนส่ง
สนิคำ้ 

-  มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื นทลนิ ซึ่งถอืหุน้ใน
บรษิทั  ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแล้ว และถอืหุน้ในบรษิทั บทด 
จ ำกดั ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมรวม ร้อย
ละ 18.24 ของทุนที่ออกและเรียกช ำระ
แลว้  

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิทัขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น
ใหแ้ก่ บรษิทั บทด จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำ
ขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร (Cost Plus 
Pricing Method) 

 

4.05 
 

- กำรขำยสนิค้ำดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำขำย
และเงื่อนไขกำรค้ำเช่นเดยีวกนักบักำรขำย
สนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น  

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
- เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมนัหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

0.29 
 
 

- ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็ น ร ำ ย ก ำ ร ที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจำกเป็นรำยกำรค้ำปกต ิ
และมีกำรคิดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป  

5. บรษิทั เอน็.เอ.ท.ี มำรท์ จ ำกดั 
ประกอบธุ รกิ จ ร้ ำนสะดวกซื้ อ
บรกิำรสถำนที่ออกก ำลงักำยพรอ้ม
อุปกรณ์ 

- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื นทลนิ ซึ่งถอืหุ้นใน
บริษทั ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแล้ว และถือหุ้นในบรษิทั เอ็น.
เอ.ที.มำร์ท ร้อยละ 99.98 ของทุนที่ออก
และเรยีกช ำระแลว้ 

คำ่สวสัดกิำรอำหำรกลำงวนัพนกังำน 
- เกิดจำกค่ำสวสัดกิำรอำหำรกลำงวนัส ำหรบั
พนักงำนของบริษัท  โดยคิดจำกจ ำนวน
พนกังำนของบรษิทั ในอตัรำคนละ 35 บำทต่อ
วนั สญัญำเริม่ 1 ต.ค. 59 ถงึ 30 ก.ย. 60  
 
 
คำ่บรกิำรสถำนทีอ่อกก ำลงักำย 
- บรษิทัจ่ำยค่ำใช้บรกิำรสถำนที่ออกก ำลงักำย
ให้แก่บริษทั เอ็น.เอ.ที.มำร์ท จ ำกดั ในอตัรำ
ค่ำบรกิำรเดอืนละ 1,085 บำทต่อคนต่อเดือน 
เดอืนละ 35,805 บำท โดยสญัญำกำรใชบ้รกิำร
เริม่ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 60 ถงึ 31 ธ.ค. 60 ซึ่งมี
กำรเปลีย่นแปลงผูใ้หบ้รกิำรในเดอืนม.ีค. 60 

0.06 
 
 
 
 
 
 

         0.09 

- บริษทัจ่ำยค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรับเป็น
สวสัดกิำรพนักงำนโดยจ่ำยตำมอตัรำปกติ
ตำมรำคำในตลำด 

- รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลเน่ืองจำกไม่
มรีำ้นอำหำรตัง้อยู่ในละแวกเดยีวกบับรษิทั 
ซึ่งท ำให้พนักงำนไม่ต้องเดินทำงไกลไป
ทำนอำหำรกลำงวนั  

- รำยกำรดังกล่ำวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
พนกังำนของบรษิทั โดยมรีำคำคำ่บรกิำรที่
ใกล้เคียงกบัสถำนออกก ำลงักำยอื่นๆ ใน
บรเิวณใกลเ้คยีง ตำมรำคำตลำด       
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

6. บรษิทั สปีด โปรดกัชัน่ จ ำกดั  
ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนงำน
บนัเทงิทุกประเภท 

มีผู้ถือหุ้นร่วมกนั คือ นำงวิไลศรี ปำนบุญ
ห้อม และนำงสำวปำลีรฐั ปำนบุญห้อม ถือ
หุ้นในบริษัท สปีด โปรดกัชัน่ จ ำกัด รวม
รอ้ยละ 60 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

ต้นทุนงำนบริกำรว่ำจ้ำงออกแบบ,ผลิตสื่อ
โฆษณำประชำสมัพนัธ ์
 

0.05 - เป็นค่ำบริกำรในกำรจดัท ำจ้ำงออกแบบ
และผลิตสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ์ มกีำร
เปรียบเทียบรำคำกบัรำยอื่น ซึ่งมีต้นทุน
คำ่ใชจ้ำ่ยทีต่ ่ำกวำ่ และมสี ำนกังำนอยู่พืน้ที่
ใกลเ้คยีง และสะดวกในกำรตดิต่อ 

7.บริษัท บีเอสซี แมเนจเม้นท์  
จ ำกดั (“บเีอสซ”ี) 
“เดิมชื่อ บริษทั จดัหำงำนบีเอสซี 
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั” 
ประกอบธุรกิจ ตวัแทนจดัหำบุคล
กรบนเรอื และขำยตัว๋เครื่องบนิ 

 

- ถือหุ้นโดยบริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด 
(มหำชน) (“พรมิำ”) รอ้ยละ 99.99 ของทุน
ที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว  ซึ่งพรมิำมผีูถ้อื
หุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นทลนิ ถอืหุน้ในพรมิำ 
ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแล้ว และถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 
45.05 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

 

ตน้ทุนคำ่ตัว๋เครื่องบนิเดนิทำงภำยในประเทศ 
 
 
 
 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
- เกดิขึน้จำกกำรใช้บรกิำร ตัว๋เครื่องบนิของบี
เอสซ ีโดยมเีงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit term) 
เท่ำกบั 7 วนั 

คำ่บรหิำรงำนบุคคล 
- บรษิทัว่ำจ้ำงบีเอสซีบริหำรจดักำรพนักงำน
ลูกเรอื ในอตัรำค่ำบรกิำรเดอืนละ 3,000 บำท
ต่อลูกเรือต่อล ำ  สญัญำเริ่ม 24 พ.ย. 60 จน
สิน้สดุโครงกำรตำมสญัญำ 
 

0.02 
 
 
 
 

0.03 
 
 

 

0.03 

- เมื่อเปรยีบเทียบรำคำกบัตวัแทนจ ำหน่ำย
รำยอื่นอยู่ในอตัรำเดยีวกนั เป็นตำมรำคำ
ตลำด 

 
 
- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และ
มี เ งื่ อนไขตำมที่ ตกลงกัน  ในอัตรำที่
เหมำะสม 

 

- บรษิทัว่ำจำ้งบรหิำรงำนบุคคล เน่ืองจำกบี
เอสซีมีควำมเชี่ยวชำญในงำนบริหำร
พนักงำนลูกเรอืมำกกว่ำและมอีตัรำค่ำจ้ำง
ที่ต ่ำกว่ำหำกบรษิทัว่ำจ้ำงบุคลำกรเพื่อมำ
ดแูลงำนดำ้นน้ีเอง 

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล โดย
มอีตัรำค่ำจำ้งและเงื่อนไขกำรท ำรำยกำรที่
เหมำะสม 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

8. บริษทั ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิ
เอชัน่ จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจบรกิำรรบัขนส่งคน, 
สิง่ของโดยเฮลคิอปเตอร ์

- มผีู้ถือหุ้นร่วมกนั คอื นทลิน ซึ่งถือหุ้นใน
บรษิทั  ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและ
เรียกช ำระแล้ว  และถือหุ้น ในบริษัท 
ยไูนเตด็ ออฟชอร ์เอวเิอชัน่ จ ำกดั รอ้ยละ 
20 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิทัขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น 
ป ระ เภท  Jet A1 ให้แ ก่  บ ริษัท  ยู ไน เต็ด 
ออฟชอร์ เอวิเอชัน่ จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำ
ขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำ ไร  (Cost Plus 
Pricing Method) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
- เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่น ประเภท Jet A1 โดยมเีงื่อนไข
กำรช ำระเงนิ (Credit term) เท่ำกบั 30 วนั 

5.29 
 
 
 
 
 
 
 

0.47 
 
 

- กำรขำยสนิค้ำดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมธุรกิจปกติของบรษิทั โดยมรีำคำขำย
และเงื่อนไขกำรคำ้เช่นเดยีวกนักบักำรขำย
สนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

 
 
 
- รำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล มี
อตัรำค่ำขนส่งในรำคำตลำดและมเีงื่อนไข
กำรคำ้ทัว่ไป 

9 .  Nathalin Shipping Pte.  Ltd. 
(เดิมชื่ อ “Nathalin Offshore Pte. 
Ltd.”) 
 
 
 
 

- ถือหุ้นโดยบริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด 
(มหำชน) (“พรมิำ”) รอ้ยละ 87.50 ของทุน
ที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว  ซึ่งพรมิำมผีูถ้อื
หุน้ใหญ่รว่มกนั คอื นทลนิ ถอืหุน้ในพรมิำ 
ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแล้วและถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 
45.05 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้  

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บรษิทัขำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น
ใ ห้ แ ก่  Nathalin Shipping Pte Ltd.  โ ด ย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method) โดยบรษิทั Sea 
Oil Petroleum Pte Ltd. 

 

18.48 - กำรขำยสนิค้ำดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมธุรกิจปกติของบรษิทั โดยมรีำคำขำย
และเงื่อนไขกำรคำ้เช่นเดยีวกนักบักำรขำย
สนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

10.บริษัท ไทยมำรีน แทงเกอร์ 
จ ำกดั 
ประกอบธรุกจิขนสง่น ้ำมนัทำงเรอื 
 

- ถือหุ้นโดยบริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด 
(มหำชน) (“พริมำ”) ร้อยละ 99.99 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้  ซึง่พรมิำมผีู้
ถือหุ้นใหญ่ร่วมกนั คือ นทลิน ถือหุ้นใน 
พริมำ ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและ
เรยีกช ำระแล้ว และถือหุ้นในบรษิทั ร้อย
ละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียกช ำระ
แลว้  

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
-บรษิทัขำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น
ให้แก่บรษิทั ไทยมำรนี แทงเกอร์ จ ำกดั โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method) 
 
 
-บรษิทัขำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น
ให้แก่บรษิทั ไทยมำรนี แทงเกอร์ จ ำกดั โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร 
(Cost Plus Pricing Method) โดย บรษิทั Sea 
Oil Offshore Ltd. 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 
- เกิดขึ้นจำกกำรขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
(Credit term) เท่ำกบั 30 
 

5.39 
 
 
 
 
 
 

1.94 
 
 
 
 
 

1.56 
 

- กำรขำยสนิค้ำดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมธุรกิจปกติของบรษิทั โดยมรีำคำขำย
และเงื่อนไขกำรคำ้เช่นเดยีวกนักบักำรขำย
สนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 
 
 
 

- กำรขำยสนิค้ำดงักล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำร
ตำมธุรกิจปกติของบรษิทั โดยมรีำคำขำย
และเงื่อนไขกำรคำ้เช่นเดยีวกนักบักำรขำย
สนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 
 

 
- ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็ น ร ำ ย ก ำ ร ที่
สมเหตุสมผล เน่ืองจำกเป็นรำยกำรคำ้ปกต ิ
และมีกำรคิดรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำ
เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

11. บริษัท ยูไนเต็ด แทงเกอร์ 
จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ 
จำกพลงังำนลม 

- ถือหุ้นโดยบริษัท นทลิน จ ำกัด ร้อยละ 
100  ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
และ บรษิทั นทลนิ จ ำกดั ถอืหุน้ในบรษิทั 
ร้อยละ 45.05 ของทุนที่ออกและเรียก
ช ำระแลว้  
  

ดอกเบีย้จำ่ย 
- เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมเงิน จ ำนวน 0.60 ล้ำน
บำท มีอัตรำดอกเบี้ย เท่ ำกับ  MOR ตำม
สถำบนักำรเงนิ โดย บรษิทั สกำย โซล่ำร ์พำว
เวอร ์จ ำกดั 

0.01 - รำยกำรดงักล่ำว  มีควำมสมเหตุสมผล 
ของกำรเข้ำท ำรำยกำรมีกำรเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยจำกเงนิกู้ยมืในอตัรำดอกเบี้ย ไม่
ต ่ำกวำ่ทีธ่นำคำรพำณิชยก์ ำหนด 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

12. บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ 
จ ำกดั (มหำชน) “โกลบอลเฮำ้ส”์ 
ป ร ะ กอบ ธุ ร กิ จ จ ำ ห น่ ำ ย วัส ดุ
ก่อสรำ้งครบวงจร 

- โกลบอลเฮ้ำส์ มกีรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน 
คอื คณุอภสิทิธิ ์รจุเิกยีรตกิ ำจร 
- บริษทัเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษทั ลีฟ
วงิ เอ็นเนอร์จ ีจ ำกดั (“ลีฟวงิ”) คดิเป็นร้อย
ละ 99.99 และลีฟวิงถือหุ้นในบริษัทย่อย 
ดงัน้ี 
- บรษิทั สกำย โซล่ำร ์รฟู จ ำกดั คดิเป็นรอ้ย
ละ 99.99 
- บรษิทั สกำย โซล่ำร์ พำวเวอร์ จ ำกดั คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.99 
- บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี พำวเวอร ์จ ำกดั 
คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 
- บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร ์จ ำกดั คดิเป็น
รอ้ยละ 99.99 
- บริษทั ซนัน่ี โซล่ำ จ ำกดั คิดเป็นร้อยละ 
99.99 
- บรษิทั โซล่ำร ์ทำวน์ จ ำกดั คดิเป็นรอ้ยละ 
99.99 
 
 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
- เกดิขึน้จำกกำรเช่ำหลงัคำเพื่อติดตัง้อุปกรณ์
โซล่ำรเ์ซลล ์โดยมเีงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit 
term) เท่ำกบั 30 วนั โดย  
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์รฟู จ ำกดั 
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร ์จ ำกดั 
บรษิทั ซนัน่ี โซล่ำ จ ำกดั 
บรษิทั โซล่ำร ์ทำวน์ จ ำกดั 

 
 
 
 

0.11 
0.11 
0.11 
0.09 
0.09 
0.11 

- รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และมี
เงื่อนไขตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

คำ่เช่ำหลงัคำ 
- เกดิขึน้จำกกำรเช่ำหลงัคำเพื่อตดิตัง้อุปกรณ์ 
โซล่ำร์เซลล์ เป็นสัญญำระยะยำวตำมของ
ขนำดโครงกำร สูงสุด 1 เมกะวัตต์ เท่ำกับ 
100,000 บำท ต่อเดอืน โดย  
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์รฟู จ ำกดั 
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั โซล่ำร ์ทำวน์ จ ำกดั 

 
 
 
 
 

1.20 
1.20 
1.20 
1.20 

-รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และมี
เงื่อนไขตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ
ระหว่างกนั 
 (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกนั 

บริษทั สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั 
(มหำชน) (ต่อ) 

 คำ่เช่ำหลงัคำ 
- เกดิขึน้จำกกำรเช่ำหลงัคำเพื่อตดิตัง้อุปกรณ์ 
โซล่ำร์เซลล์ เป็นสัญญำระยะยำวตำมของ
ขนำดโครงกำร สูงสุด 0.80 เมกะวตัต ์เท่ำกบั 
80,000 บำท ต่อเดอืน โดย 
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร ์จ ำกดั 
บรษิทั ซนัน่ี โซล่ำ จ ำกดั 

 
 
 
 
 

0.96 
0.96 

-รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และมี
เงื่อนไขตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

  คำ่บรหิำรคำ้งจำ่ย 
-  ค่ำบริหำรค้ำงจ่ำย ได้แก่ ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ
น ้ำประปำ ทีบ่รษิทัตอ้งจำ่ยใหก้บัโกลบอลเฮ้ำส ์
โดย  
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์รฟู จ ำกดั 
บรษิทั สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี พำวเวอร ์จ ำกดั 
บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร ์จ ำกดั 
บรษิทั ซนัน่ี โซล่ำ จ ำกดั 
บรษิทั โซล่ำร ์ทำวน์ จ ำกดั 

 
 
 
 

0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 

-รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหตุสมผล และมี
เงื่อนไขตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 
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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
ตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพื่อพจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของ
รำยกำรนัน้ๆ ทัง้นี้ กำรท ำรำยกำรทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป และกำรท ำรำยกำรทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำง
กำรคำ้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปและรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆ ใหม้หีลกักำรดงันี้ 

1. การท ารายการท่ีเป็นธรุกิจปกติและธรุกิจสนับสนุนธรุกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป   
กำรท ำรำยกำรที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป เช่น กำรซื้อขำยน ้ำมัน

เชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น กำรท ำธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ แก่ทีพ่กัอำศยัในทะเล เรอื
เดนิทะเล และแท่นขดุเจำะน ้ำมนัในทะเล (Supply Management) และรำยกำรสนบัสนุนธุรกจิปกต ิเช่น กำรขนสง่น ้ำมนัและ
กำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ทัว่ไป เป็นต้น ระหว่ำงบรษิทักบักรรมกำร ผูบ้รหิำร บรษิทัใหญ่ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้บัอนุมตัเิป็น
หลกักำรจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร หรอื ฝ่ำยจดักำร สำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวได ้หำก
รำยกำรดงักล่ำวมขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนัดว้ย
อ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอทิธพิลในกำรทีต่นมสีถำนะเป็นกรรมกำร 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 บรษิทัจะ
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) 

งบแสดงฐานะการเงิน                                                                 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม)* 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2558 
31 ธนัวาคม 2559 

(ปรบัใหม่) 
31 ธนัวาคม 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน ร้อยละ 

สินทรพัย์                         

สนิทรพัยห์มุนเวยีน                       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 297.89 13.32 138.04 5.84 62.64 2.60 341.78 15.77 259.69 9.43 171.91 6.60 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 483.91 21.63 179.99 7.61 191.16 7.94 409.60 18.90 572.58 20.79 457.12 17.55 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 329.64 13.94 259.39 10.78 - - - - - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยทีถ่งึ
ก าหนดช าระในหนึ่งปี - -  -  - - - - - - - - - 

สนิคา้คงเหลอื 0.57 0.03 0.21 0.01 0.92 0.04 2.91 0.13 0.57 0.02 37.60 1.44 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 14.61 0.65 14.29 0.61 3.41 0.14 14.6 0.67 23.23 0.84 31.34 1.20 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 796.98 35.63 662.17 28.01 517.52 21.50 768.89 35.47 856.07 31.08 697.97 26.79 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน                     
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดั 
ในการใช ้ -  - - - -  - - - 17.44  0.63  4.07 0.16 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 1.34 0.06 163.77 6.93 370.43 15.39 - - - - - - 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ - - - - -  - 1,341.93 61.91 1,302.34 47.29 1,265.69 48.59 

เงนิลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17.53 0.78 17.53 0.74 - - 17.53 0.81 17.53 0.64 - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 1,387.88 62.05 1,387.88 58.71 1,387.88 57.66 - - - - - - 

ดอกเบี้ยคา้งรบัจากบรษิทัย่อย - -  99.14  4.19 99.14 4.12 - - - - - - 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 2.36 0.11 1.23 0.05 1.23 0.05 5.79 0.27 526.06 19.10 600.95 23.07 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธ ิ 2.03 0.09 1.66 0.07 1.31 0.06 3.11 0.14 3.09 0.11 2.82 0.11 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 2.42 0.11 2.34 0.10 4.92 0.20 2.42 0.11 4.92 0.18 8.71 0.33 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 26.18 1.17 28.32 1.20 24.66 1.02 27.77 1.29 26.67 0.97 24.65 0.95 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,439.74 64.37 1,701.87 71.99 1,889.57 78.50 1,398.55 64.53 1,898.05 68.92 1,906.89 73.21 
รวมสินทรพัย์ 2,236.72 100.00 2,364.04 100.00 2,407.09 100.00 2,167.44 100.00 2,754.12 100.00 2,604.86 100.00 
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* 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 ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ากดั” (เดมิ บรษิทั นครชยัปราการ เคมภีณัฑ ์จ ากดั) เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2559  
* บรษิทัไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของ “บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั ” เมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ ์2560 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม)* 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2558 
31 ธนัวาคม 2559 

(ปรบัใหม่) 
31 ธนัวาคม 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน ร้อยละ 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนี้สนิหมุนเวยีน             
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิ - - - - 396.30 16.46 - - - - 396.30 15.21 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ
ในหนึง่ปี - - - - - - - - 102.47 3.72 120.59 4.63 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 52.44 2.35 24.47 1.03 19.00 0.79 75.07 3.46 182.64 6.63 204.36 7.85 
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึง่ปี - - - - - - - - 0.30 0.01 - - 
ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย - - 0.01 - - - 0.17 0.01 0.25 0.01 1.96 0.08 
หุน้กูส้่วนที่ถงึก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี - - 998.29 42.23 - - - - 998.29 36.25 - - 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 5.24 0.23 4.20 0.18 1.01 0.04 14.23 0.66 6.12 0.22 14.43 0.55 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 57.68 2.58 1,026.97 43.44 416.31 17.29 89.47 4.13 1,290.07 46.84 737.64 28.32 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน             
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ่ - - - - 300.00 12.47 - - - - 300.00 11.52 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - - - - - - 195.66 7.11 206.42 7.92 
หุน้กู ้ 996.43 44.55 - - - - 996.43 45.97 - - - - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ - - - - - - - - 0.10 - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ 2.85 0.13 3.48 0.15 6.82 0.28 2.85 0.13 3.48 0.13 7.50 0.29 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 999.28 44.68 3.48 0.15 306.82 12.75 999.28 46.10 199.24 7.24 513.92 19.73 

รวมหน้ีสิน 1,056.96 47.26 1,030.45 43.59 723.13 30.04 1,088.75 50.23 1,489.31 54.08 1,251.56 48.05 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว 359.99 16.09 415.12 17.56 553.54 23.00 359.99 16.61 415.12 15.07 553.54 21.25 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 581.87 26.02 656.29 27.76 933.13 38.77 581.87 26.85 656.29 23.83 933.13 35.82 
สว่นต ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั - - - - - - - - - - (74.05) (2.84) 
ก าไรสะสม             
ส ารองตามกฎหมาย 23.30 1.04 26.51 1.12 26.51 1.10 23.30 1.08 26.51 0.96 26.51 1.02 
ส่วนทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 214.60 9.59 235.67 9.97 170.78 7.09 113.50 5.23 48.49 1.76 (85.87) (3.30) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ - - - - - - 0.03 - (0.07) - (2.29) (0.09) 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,179.76 52.74 1,333.59 56.41 1,683.96 69.96 1,078.69 49.77 1,146.34 41.62 1,350.97 51.86 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ - - - - - - - - 118.47 4.30 2.33 0.09 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,179.76 52.74 1,333.59 56.41 1,683.96 69.96 1,078.69 49.77 1,264.81 45.92 1,353.30 51.95 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,236.72 100.00 2,364.04 100.00 2,407.09 100.00 2,167.44 100.00 2,754.12 100.00 2,604.86 100.00 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) (งบกำรเงินรวม) 

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 ปี 2559 (ปรบัใหม่) ปี 2560 
  จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,617.95 96.94 1,444.43 95.64 1,011.16 96.20 2,769.29 98.83 3,854.70 99.92 3,816.02 99.70 
ตน้ทุนขายและบรกิาร * (2,376.91) (88.02) (1,265.90) (83.82) (929.01) (88.39) (2,515.20) (89.76) (3,539.35) (91.75) (3,597.37) (93.99) 
ก าไรขัน้ตน้ 241.04 8.92 178.53 11.82 82.15 7.81 254.09 9.07 315.35 8.17 218.65 5.71 
รายไดอ้ื่น 82.59 3.06 65.83 4.36 39.91 3.80 32.90 1.17 3.03 0.08 11.33 0.30 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่าย 323.63 11.98 244.36 16.18 122.06 11.61 286.99 10.24 318.38 8.25 229.98 6.01 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (77.86) (2.88) (39.37) (2.61) (24.18) (2.30) (83.62) (2.98) (88.32) (2.29) (67.79) (1.77) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (73.28) (2.71) (71.12) (4.71) (74.69) (7.11) (84.92) (3.03) (112.47) (2.92) (137.82) (3.60) 
ก าไร (ขาดทนุ) อืน่ - อตัราแลกเปลีย่น - สทุธ ิ 2.77 0.10 2.21 0.15 (3.38) (0.32) 4.14 0.15 1.90 0.05 (30.18) (0.79) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (51.48) (1.91) (55.94) (3.70) (55.81) (5.31) (51.48) (1.84) (71.03) (1.83) (64.10) (1.68) 
รวมค่าใชจ้่าย (199.85) (7.40) (164.22) (10.87) (158.06) (15.04) (215.88) (7.70) (269.92) (6.99) (299.89) (7.84) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบง่ก ำไร (ขำดทุน) 
จำกกำรร่วมค้ำ และ ภำษีเงินได้ 

123.78 4.58 80.14 5.31 (36.00) (3.43) 71.11 2.54 48.46 1.26 (69.91) (1.83) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการร่วมคา้ - - - - - - (45.95) (1.64) (39.59) (1.03) (36.65) (0.96) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 123.78 4.58 80.14 5.31 (36.00) (3.43) 25.16 0.90 8.87 0.23 (106.56) (2.79) 
ภาษเีงนิได้ (18.50) (0.69) (15.86) (1.05) 0.92 0.09 (18.66) (0.67) (13.51) (0.35) 0.28 0.01 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรบัปี 105.28 3.89 64.28 4.26 (35.08) (3.34) 6.50 0.23 (4.64) (0.12) (106.28) (2.78) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน             
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

    (2.66) (0.25)     (2.66) (0.07) 

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภท
รายการใหมไ่ปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 

    0.53 0.05     0.53 0.01 

รวมรำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงั
ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

    (2.13) (0.20)     (2.13) (0.06) 

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลง
ค่างบการเงนิ 

-  -  - - (1.16) (0.04) (0.20) (0.01) (2.68) (0.07) 

รวมรำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่
ไปยงัก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

-  -  - - (1.16) (0.04) (0.20) (0.01) (2.68) (0.07) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี-สุทธิจำก
ภำษี 

-  -  (2.13) (0.20) (1.16) (0.04) (0.20) (0.01) (4.81) (0.13) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 105.28 3.89 64.28 4.26 (37.21) (3.54) 5.34 0.19 (4.84) (0.13) (111.09) (2.91) 
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)             
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 105.28 3.89 64.28 4.26 (35.08) (3.34) 6.50 0.23 (23.98) (0.62) (104.55) (2.73) 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - - - - - - 19.34 0.50 (1.73) (0.05) 
 105.28 3.89 64.28 4.26 (35.08) (3.34) 6.50 0.23 (4.64) (0.12) (106.28) (2.78) 
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม             
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 105.28 3.89 64.28 4.26 (37.21) (3.54) 5.34 0.19 (24.16) (0.63) (108.91) (2.85) 
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - - - - - - 19.32 0.50 (2.18) (0.06) 
 105.28 3.89 64.28 4.26 (37.21) (3.54) 5.34 0.19 (4.84) (0.13) (111.09) (2.91) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น             
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน 0.27  0.1570  (0.0658)  0.02  (0.0586)  (0.1962)  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด -  -  (0.0658)  -  -  (0.1962)  

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

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 
ปี 2559   

(ปรบัใหม่) 
ปี 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 123.78 80.14 (36.00) 25.16 8.87 (106.56) 
รายการปรบัปรุง       
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2.04 1.76 0.67 2.37 20.59 20.11 
ขาดทุนจากการขายสนิทรพัย์ - - - - - 0.80 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ - - - - - 2.41 
หนี้สงสยัจะสญู (กลบัรายการ) (5.82) (2.92) (1.13) (5.82) (2.93) 1.54 
รายไดเ้งนิปันผล (30.86) - (17.46) (30.86) - - 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเงนิกูย้มื - - 1.27 - - 1.27 
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่น (0.87) (1.44) 3.56 (2.25) (3.31) 5.26 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.58 0.63 0.69 0.58 0.63 1.37 
รายไดด้อกเบี้ย (50.43) (62.60) (19.00) (1.42) (1.20) (3.67) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย 51.48 55.94 55.81 51.48 71.03 64.10 
ส่วนแบ่งขาดทุน (ก าไร) จากการร่วมคา้ - - - 45.95 39.59 36.65 
ก าไรจากกิจการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 

89.90 71.51 (11.59) 85.19 133.27 23.28 

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัย ์และหน้ีสินด าเนินงาน        
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 124.44 209.95 2.42 122.97 (178.41) 87.92 
สนิคา้คงเหลอื (0.57) 0.37 (0.71) (2.79) 2.29 (37.03) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 21.44 0.31 0.95 21.45 2.04 (20.44) 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช้ - - - - (14.80) 12.69 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (26.18) 1.52 0.01 (27.69) 3.17 2.69 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (6.04) (27.95) (3.03) 18.93 86.05 54.00 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 2.18 (1.03) (3.20) 2.18 (1.13) 4.68 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน 205.17 254.68 (15.15) 220.24 32.48 127.79 

รบัภาษเีงนิได้ - - 12.65 - - 12.65 
จ่ายภาษเีงนิได้ (35.91) (15.77) (3.86) (35.91) (16.14) (3.81) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 169.26 238.91 (6.36) 184.33 16.34 136.63 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในบรษิทัย่อยและการร่วมคา้ (1.33) (42.27) (201.50) (1,256.64) (0.04) (188.00) 
เงนิสดจ่ายส าหรบัตน้ทุนการท ารายการทีบ่นัทกึเป็นสนิทรพัย์ - (3.66) (1.50) - - - 
เงนิสดใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย (1,256.64) (399.72) (165.00) - - - 
เงนิสดรบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 69.12 233.99 - 5.22 - 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนทัว่ไป - - 17.53 - - 17.53 
เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยถ์าวร  (1.01) (0.26) (0.33) (4.59) (38.26) (114.87) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร  - - - - - 0.54 
เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - - (1.03) (0.47) - 
เงนิสดรบัจากเงนิปันผล 0.85 30.00 17.46 0.85 30.00 - 
เงนิสดรบัจากดอกเบี้ย 1.42 3.83 6.32 1.42 1.48 3.62 
เงนิสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ (26.62) - - - - - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,283.33) (342.96) (93.03) (1,259.99) (2.07) (281.18) 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงินสด 
(งบการเงินรวม) 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2558 
ปี 2559 

(ปรบัใหม่) 
ปี 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน             

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - -  - -  538.31 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 547.00  - 537.31  547.00  - 60.00  

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - - 0.60 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 300.00 - - 300.00 
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 1,000.00  - - 1,000.00  - -  

ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ (4.17) - - (4.17) - -  

เงนิสดรบัช าระลว่งหน้าค่าหุน้ - - - 8.99  - -  
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (547.00) - - (547.00) (29.93)  (31.12) 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั - -  415.12 - 30.55 415.12  

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั - - 0.13 - - 0.13 
เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (80.33) - (150.00) (80.33) (10.00) (151.00) 

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - (18.91) (0.60) 

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิสญัญาเช่าการเงนิ - - - - (0.28) (0.41) 
เงนิสดจ่ายช าระคนืหุน้กู ้ - - (1,000.00) - - (1,000.00) 

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (5.00) (4.00) (27.67) (5.00) (4.00) (27.67) 

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (48.76) (54.08) (47.31) (48.76) (69.55) (55.60) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 861.74  (58.08) 27.58 870.73  (102.12) 47.76 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สทุธิ (252.33) (162.13) (71.81) (204.93) (87.85) (96.79) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 548.92  297.89  138.04 548.92  348.13 259.69 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด 

1.30  2.28  (3.59) (2.21) (0.59) 9.01 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 297.89  138.04 62.64 341.78  259.69 171.91 
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13.2 ตำรำงแสดงอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบการเงินรวม 
ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม หน่วย ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2558 
พ.ศ.2559  
(ปรบัใหม่) 

พ.ศ.2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง         

    อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 13.82 0.64 1.24 8.59 0.66 0.95 

   อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 13.55 0.31 0.61 8.40 0.65 0.85 

   อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 2.01 0.47 (0.02) 1.87 0.05 0.13 

   อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 6.18 5.43 6.26 6.39 8.62 7.98 

   ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 58.24 66.31 57.48 56.34 41.74 45.12 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร                       

   อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 9.21 12.36 8.12 9.18 8.18 5.73 

   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 3.43 4.71 (1.65) 3.09 2.97 0.34 

   อตัราก าไรอื่น รอ้ยละ 3.06 4.36 3.80 1.17 0.08 0.30 

   อตัราก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 4.02 4.45 (3.47) 0.23 (0.12) (2.79) 

   อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 9.32 5.12 (2.33) 0.60 (2.16) (8.37) 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน        

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 6.08 2.79 (1.47) 0.38 (0.19) (3.97) 

   อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.51 0.63 0.42 1.63 1.57 1.42 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน         

   อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.90 0.77 0.43 1.01 1.18 0.92 

   อตัราสว่นหนี้สนิสทุธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.85 0.75 0.42 0.94 1.03 0.77 

   อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.84 0.75 0.41 0.92 1.03 0.76 

   อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 3.29 4.27 (0.11) 3.58 0.23 2.13 

   อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 56.97 37.99 43.05* 56.97 37.99 43.05* 

หมำยเหต ุ * ค านวณจากการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด จ านวน 27.67 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท  
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กำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

อตัราสว่นสภาพคล่อง   = สนิทรพัยห์มุนเวยีน / หนี้สนิหมนุเวยีน 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็  = (เงนิสดเงนิฝากธนาคาร + หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด +   
      ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สนิคา้คงเหลอื) / หนึ้สนิหมุนเวยีน 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด  = กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน/หนี้สนิหมุนเวยีนเฉลีย่ 
อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้  = ขายสทุธ ิ/ (ลกูหนี้การคา้ก่อนหนี้สงสยัจะสญู + ตัว๋เงนิรบัการคา้) (เฉลีย่) 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่   = 360 / อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ 
อตัราก าไรขัน้ตน้    = ก าไรขัน้ตน้ / รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารสทุธ ิ
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน   = ก าไรจากการด าเนินงาน / รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารสทุธ ิ
อตัราก าไรอื่น    = ก าไรทีไ่ม่ไดจ้ากการด าเนินงาน  / รายไดร้วม (รายไดอ้ื่น/รายไดร้วม) 
อตัราก าไรสทุธ ิ    = ก าไรสทุธ ิ/ รายไดร้วม 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้   = ก าไรสทุธ ิ/ สว่นของผูถ้อืหุน้ (เฉลีย่) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์  = ก าไรสทุธ ิ/ สนิทรพัยร์วม (เฉลีย่) 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์  = รายไดร้วม / สนิทรพัยร์วม (เฉลีย่) 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  = หนี้สนิรวม / สว่นของผูถ้อืหุน้ 
อตัราสว่นหนี้สนิสทุธต่ิอสว่นของผูถ้อืหุน้  = (หนี้สนิรวม – เจา้หนี้การคา้) / สว่นของผูถ้อืหุน้ 
อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ =  หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ / สว่นของผูถ้อืหุน้ 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  = กระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงาน + ภาษ ี/  

ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนินงานและลงทุน 
อตัราการจ่ายเงนิปันผล   = เงนิปันผล / ก าไรสทุธ ิ
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14.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

บทสรปุผูบ้ริหาร 

ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2560 มกีารขยายตวัรอ้ยละ 3.9 ปรบัตวัดขีึน้จากปีก่อน จากปัจจยัการขยายตวัของภาค
การส่งออก การบรโิภคภาคเอกชนดขีึน้จากมาตรการกระตุ้นการใชจ้่ายของภาครฐั  และการลงทุนรวม   ปรมิาณการส่งออก
สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัเร่งขึน้ของเศรษฐกจิประเทศคู่คา้หลกั โดยเฉพาะ สหรฐัอเมรกิา ยุโรป จนี และญีปุ่่ น  
และเพิม่ขึน้ของราคาสนิค้าส่งออกเกดิจากการเพิม่ขึน้ของราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลก คาดว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2561 จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลให้การส่งออกขยายตัวดีต่อเนื่องท าให้การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมกลบัมาสนับสนุนเศรษฐกจิไดม้ากขึน้ รวมถงึแรงขบัเคลื่อนจากการลงทุนของภาครฐัและเอกชน (ขอ้มูลจาก
ส านกังานพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต)ิ 

 ส าหรบังวดปี 2560  สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกยงัคงมคีวามผนัผวน แม้ว่าราคาน ้ามนัดบิจะปรบัตวั
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จากความร่วมมอืระหว่างผู้ผลิตน ้ามนัทัง้ในและนอกกลุ่มโอ เปคที่ตกลงจะขยายระยะเวลาในการลด
ปรมิาณการผลติน ้ามนัดบิ เพื่อรกัษาเสถยีรภาพของราคาน ้ามนั รวมถงึการขยายตวัของเศรษฐกจิโลก ส่งผลใหอุ้ปสงคห์รอื
ความต้องการใช้น ้ามนัในตลาดโลกมกีารขยายตวั จงึเป็นปัจจยัส่งผลให้ราคาน ้ามนัปรบัตวัสูงขึน้ อย่างไรกต็าม เมื่อราคา
น ้ามนัดบิเริม่ปรบัตวัสงูขึน้ ท าใหผู้ผ้ลติน ้ามนัดบิในสหรฐั เริม่กลบัมาลงทุนขุดเจาะและผลติน ้ามนัอกีครัง้ จากขอ้มูลจ านวน
แท่นขุดเจาะน ้ามนัดิบของสหรฐัที่ปรบัเพิ่มขึน้จ านวนมาก (จากข้อมูล ส านักงานสารสนเทศด้านพลงังานสหรฐั-) ซึ่งอาจ
ก่อใหเ้กดิอุปทานน ้ามนัดบิลน้ตลาดอกีครัง้ จงึท าใหร้าคาน ้ามนัดบิยงัคงมคีวามผนัผวน   อย่างไรกด็ ีความตอ้งการใชพ้ลงังาน
ภายในประเทศยงัคงสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง จากขอ้มลูปรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยรวมของประเทศ ปี 2558-2560 ดงั
กราฟทีแ่สดง (แหล่งขอ้มลู :กรมธุรกจิพลงังาน )   

ส าหรบัภาวะราคาน ้ามนัทีผ่นัผวน อาจส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิของบรษิทัฯ ซึง่เป็น
รายไดห้ลกัของกจิการ แต่ไม่กระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน เนื่องจากบรษิทัฯไดม้กีารก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาน ้ามนั ดว้ยการก าหนดราคาขายจากการบวกก าไรส่วนเพิม่จากราคาตน้ทุน ( Cost Plus 
Pricing Method)  รวมถึงบรษิทัฯ เป็นผู้ค้าน ้ามนัตามมาตรา 10  จงึไม่มกีารเกบ็ส ารองน ้ามนั ท าให้ไม่ได้รบัผลกระทบจาก
การลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลือ  และในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในโครงการประเภทการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยท์ีต่ดิตัง้บนหลงัคาอาคาร (Solar Rooftop) จ านวน 10 โครงการ รวมก าลงัการผลติทัง้สิน้ 7.81 เมกะวตัต ์
และด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชยใ์หแ้ก่ การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็น
ธุรกจิพลงังานทดแทนทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีหมาะสมและใหผ้ลตอบแทนทีม่ ัน่คงในระยะยาว  

บรษิทัฯ ยงัคงเชื่อว่าราคาน ้ามนัในตลาดจะปรบัตวัสงูขึน้ อุตสาหกรรมส ารวจและผลติปิโตรเลยีม อุตสากรรมขนสง่
คมนาคม และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆจะมกีารขยายตวัเพิม่ชึ้น สอดคล้องกบัอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิไทยและ
ประเทศเพื่อนบา้น ส่งผลใหค้วามต้องการใชพ้ลงังานปิโตรเลยีม  และพลงังานไฟฟ้าเพิม่มากขึน้ จงึเป็นปัจจยัสนับสนุนการ
เตบิโตของธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยต่อไปในอนาคต 
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สรปุผลการด าเนินงาน  

ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2560 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดร้วม 3,827.35 ลา้นบาท มรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร รวมเป็นจ านวน 3,816.02 
ลา้นบาท มกี าไรขัน้ต้นรวม 218.65 ลา้นบาท มกี าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)จากการร่วมคา้และภาษีเงนิได้ 
จ านวน (69.91) ล้านบาท มผีลขาดทุนสุทธสิ าหรบัปี 2560 รวมเป็นจ านวน 106.28 ล้านบาท และเป็นผลขาดทุนส่วนทีเ่ป็น
ของบรษิทัใหญ่ เท่ากบั 104.55 ลา้นบาท  

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานปี 2559 กบั ปี 2560 
ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มผีลขาดทุนสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่รวม 104.55 ลา้นบาท ขาดทุนเพิม่ขึน้

จากปี 2559  80.57 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 3.36 เท่า  โดยมสีาเหตุหลกัมาจากอตัราก าไรขัน้ต้นทีล่ดลงในปี 2560 บรษิทัฯมี
ก าไรขัน้ตน้จ านวน 218.65 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 30.66 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ซึง่เกดิจากอตัราก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลงของ
ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลจากกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากภาวะการแข่งขนัในตลาดที่เพิม่มากขึน้ 

งบก าไรขาดทุน งบการเงินรวม 
(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2559 (ปรบัใหม่) ปี 2560 

รายไดร้วม 3,857.72 3,827.35 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 3,854.70 3,816.02 
ก าไรขัน้ตน้ 315.35 218.65 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนสว่นแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากการร่วมคา้และภาษเีงนิได ้ 48.46 (69.91) 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ (4.64) (106.28) 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นของบรษิทัใหญ่ (23.98) (104.55) 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) (0.0586) (0.1962) 
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รวมถงึปรมิาณการขายของลกูคา้ในกลุ่ม Offshore ทีล่ดลงจ านวนมาก สบืเนื่องจากอุตสาหกรรมส ารวจและผลติปิโตรเลยีมใน
อ่าวไทย มอีตัราการผลติลดลง เนื่องจากสมัปทานบางแห่งอยู่ระหว่างปิดซ่อมบ ารุงตามแผน และการบรหิารต้นทุนการผลติ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัภาวะราคาน ้ามนัทีผ่นัผวน  ส่งผลให้กจิกรรมในอ่าวไทยลดลง ดงันัน้ปรมิาณการสัง่ซื้อน ้ามนัของกลุ่ม
ลกูคา้รายใหญ่ ทีเ่ป็นเรอืบรวิารแท่นขดุเจาะต่างๆ จงึลดลงจ านวนมาก 

* รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าในปี2559 เกดิจากการปรบัปรงุการน าเสนองบการเงนิยอ้นหลงั เนือ่งจากการได้มาซึง่ธุรกจิใหม่ในระหว่างปี 2560  ซึง่เป็นธุรกจิ
ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย 
โครงสรา้งรายได ้ ปี 2559 (ปรบัใหม่) ปี 2560 
(หน่วย:ลา้นบาท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ 3,600.96 93.34 3,569.84 93.27 
• ทางทะเล 3,438.46 89.13 3,507.00 91.63 
• ทางบก 162.50             4.21 62.84 1.64 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 186.49             4.84 105.68 2.76 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์  67.25*  1.74 140.50 3.67 
รายไดอ้ื่น  3.03 0.08 11.33 0.30 
รวม 3,857.73 100.0 3,827.35 100.0 

3,507.00
สดัสว่น 91.63%

62.84
สดัสว่น 1.64%

105.68
สดัสว่น 2.76%

140.50
สดัสว่น 3.67%

11.33
สดัสว่น 0.30%

โครงสร้างรายได้รวม ปี 2560
(หน่วย: ล้านบาท)

จ าหน่ายน ้ามนัทางทะเล จ าหน่ายน ้ามนัทางบก การใหบ้รกิาร

จ าหน่ายไฟฟ้า รายไดอ้ื่น
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โครงสรา้งรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2560 
ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดร้วมจ านวน 3,827.35 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย เกดิ

จากการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น จ านวน 3,569.84 ล้านบาท  รายได้จากการให้บรกิารในธุรกจิ Supply 
Management  จ านวน 105.68 ลา้นบาท รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าและจ าหน่ายแผงโซลารเ์ซลล์ 140.50 ลา้นบาท  และ
รายไดอ้ื่นๆ ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั และ อื่นๆจ านวน 11.33 ลา้นบาท 
 รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยในปี 2560 จ านวน 3,569.84 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 
ร้อยละ 0.86 ซึ่งเกิดจากการลดลงของธุรกจิจ าหน่ายน ้ามันทางทะเลจากกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจาก
ภาวะการแข่งขนัในตลาดทีเ่พิม่มากขึน้ รวมถงึปรมิาณการขายของลูกคา้ในกลุ่ม Offshore ทีล่ดลงจ านวนมาก ท าใหป้รมิาณ
การจ าหน่ายการจ าหน่ายน ้ามนัโดยรวมของบรษิทัฯลดลงอย่างมาก 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในธุรกจิ Supply Management ในปี 2560 รวม 105.68 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 รอ้ยละ 
43.33 เน่ืองจากสว่นใหญ่สิน้สดุสญัญาการใหบ้รกิารในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2560  
  รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าและจ าหน่ายแผงโซลารเ์ซลล์ 140.50 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 108.92  
เน่ืองจากมกีารขยายธุรกจิจ าหน่ายแผงโซลารเ์ซลลใ์นกลุ่มธุรกจิโซลาร ์  

รายไดอ้ื่นรวมเป็นจ านวน 11.33 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั และอื่นๆ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิและหล่อลื่นในปี 2560 รวม 3,569.84 ลา้นบาท ซึง่

แบ่งตามช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงันี้  
• รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทางทะเล ในปี 2560 จ านวน 3,507.00  ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 98.24 ของ

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.99  ซึง่สว่นใหญ่เกดิจากการจ าหน่ายน ้ามนั
ทางทะเลในกลุ่มลกูคา้ของบรษิทัย่อยในต่างประเทศเป็นหลกั   

• รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทางบก ในปี 2560 จ านวน 62.84 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.76 ของรายได้
จากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนลดลงรอ้ยละ 61.33 ซึง่เกดิขึน้จากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนสง่
ในประเทศทีล่ดลงเป็นหลกั เน่ืองจากบรษิทัมนีโยบายการบรหิารสนิเชื่อทีเ่ขม้งวดขึน้ เพื่อป้องกนัการเกดิหนี้สญู 

 

 

รายได้จากการขาย ปี 2559 (ปรบัใหม่)  ปี 2560 
(หน่วย:ลา้นบาท) มูลค่า รอ้ยละ มูลค่า รอ้ยละ 

การจ าหน่ายทางทะเล 3,438.46 95.49 3,507.00 98.24 
▪ ในประเทศ 1,072.46 29.79 827.85 23.19 
▪ ระหว่างประเทศและต่างประเทศ 2,366.00 65.70 2,679.15 75.05 
การจ าหน่ายทางบก 162.50 4.51 62.84 1.76 

รวม 3,600.96 100.00 3,569.84 100.00 
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รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัแยกตามผลิตภณัฑ ์

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยแยกตามประเภทผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายในปี 2560 บรษิทัฯมี
รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (High Speed Diesel) จ านวน 1,945.66 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 54.50 ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด    และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ในปี 2560 จ านวน 117.64 ลา้นลติร 
ซึง่สว่นใหญ่เกดิจากการจ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลใหล้กูคา้ต่างประเทศ  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเตา (Fuel Oil) ในปี 2560 จ านวน 1,346.72 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 37.72 ของรายได้
จากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเตาในปี 2560 จ านวน 113.02 ลา้นลติร  เกดิจากการจ าหน่าย
น ้ามนัทางทะเลใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศ และเรอืขนสง่เป็นหลกั 

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซิน (Gasoline) ในปี 2560 จ านวน 259.58 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7.27 ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิในปี 2560 จ านวน 18.12 ลา้นลติร เกดิจากการ
จ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลใหก้บัลกูคา้ต่างประเทศ 

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

   บรษิัทฯ มรีายได้จากการให้บรกิารในธุรกจิด้านการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และให้บรกิารอื่นๆ ส าหรบัพนักงาน
ประจ าแหล่งขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัหา
อาหาร ท าความสะอาด และซกัรดีใหแ้ก่พนักงานประจ าแท่นขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซในอ่าวไทย บนเรอืพกัอาศยั และแหล่งขดุ
เจาะน ้ามนัและก๊าซบนบก (Catering and  Housekeeping Service)  

  ในปี 2560 บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารในธุรกจิSupply Management  จ านวนรวม 105.68 ลา้นบาท คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 2.76 ของรายไดร้วมของบรษิทั ซึง่ลดลงจากปี 2559 รอ้ยละ 43.33 โดยมสีาเหตุหลกัจากการสิน้สดุสญัญาการ
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83.41 22.05 17.88

1,623.83
2,591.65

1,945.66

560.81

790.88
1,346.72

284.12

196.23 259.58

รายได้จากการขายแยกประเภทน ้ามนั ปี 2558 - ปี 2560
(หน่วย: ล้านบาท)

น ้ามนัหล่อลื่นและอื่นๆ น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ 

น ้ามนัเตา น ้ามนัเบนซนิ

117.64
สดัส่วน 54.50%

113.02
สดัส่วน 37.72%

18.12
สดัส่วน 7.27%

0.33
สดัส่วน 0.50%

ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัแต่ละประเภท ปี 2560
(หน่วย : ล้านลิตร)

น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ น ้ามนัเตา

น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัหล่อลื่น และอื่นๆ
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ใหบ้รกิารกบัลูกคา้และผลกระทบจากภาวะราคาน ้ามนัทีย่งัคงผนัผวน ท าใหก้จิกรรมในอ่าวไทยลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้
ของธุรกจิ Supply Management ลดลงดว้ยเช่นกนั 

ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขาย ประกอบด้วย ต้นทุนจากการจ าหน่ายน ้ามนั และต้นทุนจากการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติยแ์ละจ าหน่ายแผงโซลารเ์ซลล ์สว่นตน้ทุนบรกิาร เกดิจาก ตน้ทุนบรกิารของธุรกจิ Supply Management 

 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนการขายน ้ามนัเชื้อเพลิง,น ้ามนัหล่อลื่น และต้นทุนจากการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละจ าหน่ายแผงโซลารเ์ซลล์ เท่ากบั  3,502.30 ลา้นบาท คดิเป็น รอ้ยละ 94.39 ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนั และจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละแผงโซลารเ์ซลล์ ทัง้หมด ส่งผลใหบ้รษิทัฯและ
บรษิัทย่อยมกี าไรขัน้ต้นจากการจ าหน่ายน ้ามนัและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์ละแผงโซลาร์เซลล์ในปี 2560 
เท่ากบั 208.04 ลา้นบาทลดลงจากปี 2559 จ านวน 97.56 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 31.92 ก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลง สว่นใหญ่เกดิ
จากการธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลใหก้บักลุ่มลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากภาวะการแข่งขนัในตลาดทีเ่พิม่
มากขึน้ 

 โดยในปี 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มอีตัราก าไรขัน้ต้นของการจ าหน่ายน ้ามนัและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์และแผงโซล่าร์เซลล์โดยรวมเท่ากบัร้อยละ 5.61 ลดลงจากปี 2559 ที่มอีตัราก าไรขัน้ต้น เท่ากบัร้อยละ 8.33 
เนื่องจากภาวะการแข่งขนัในตลาดน ้ามนัทัง้ในและต่างประเทศทีส่งูขึน้ ท าใหต้้องมกีารปรบัลดราคาเพื่อรกัษาฐานลูกคา้เดมิ
และเพิม่จ านวนลกูคา้รายใหม่ 

บรษิทัฯ มตี้นทุนบรกิารของธุรกจิ Supply Management ในปี 2560 เท่ากบั 95.07 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 89.96 
ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม ส่งผลให้มกี าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารในปี 2560 เท่ากบั 10.61 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2559 รอ้ยละ 8.89  

บรษิทัฯมอีตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารในธรุกจิ Supply Management ในปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 10.04 เพิม่ขึน้
จากปี 2559 ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 5.23  

ก าไรขัน้ต้นโดยรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยปี 2560 เท่ากบั 218.65 ลา้นบาทลดลงจากปี 2559 รอ้ยละ 30.66 
เน่ืองจากภาวะการแขง่ขนัทางการตลาดในธุรกจิจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิทัง้ในและต่างประเทศทีส่งูขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายพนกังานฝ่ายขาย ค่าขนสง่ ค่าประกนัภยัสนิคา้ รวมทัง้ค่าการตลาด  

ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้่ายในการขาย เท่ากบั 67.79 ลา้นบาทลดลงจากปีก่อน รอ้ยละ 23.25 
ตามยอดการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิทีล่ดลง  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารรวมเท่ากบั 137.82 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนั
ของปีก่อน รอ้ยละ 22.55 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก ค่าใชจ้่ายพนกังานทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากการเพิม่จ านวนบุคคลากรเพื่อรองรบั
การขยายตวัของธุรกจิ และค่าความเสยีหายอนัเกติจากอุบตัเิหตุเพลงิไหมข้องบรษิทัย่อย ซึง่อยู่ระหว่างการรอเคลมประกนั  
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 ต้นทุนทางการเงิน 
ในปี 2560 บรษิัทและบรษิทัย่อย มตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 64.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 6.93 ล้าน

บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9.75 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ต้นทุนทางการเงนิที่ลดลงเกดิจากการลดลงของเงนิกูย้มืจากการออกหุ้นกู้ 
เน่ืองจากบรษิทัไดไ้ถ่ถอนหุน้กู ้เรยีบรอ้ยแลว้ 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
ในปี 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มผีลขาดทุนอื่นจากอตัราแลกเปลีย่น สุทธ ิจ านวน 30.18 ลา้นบาท ซึง่ส่วนใหญ่

เกดิจากการปรบัปรุงอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ ณ วนัสิน้ปี 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาษเีงินได ้จ านวน ( 0.28 ) ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559  รอ้ยละ 102.08  ซึง่
เกดิจากบรษิทัขาดทุนสทุธทิางภาษ ีและเกดิจากการปรบัปรุงสนิทรพัยเ์งนิไดร้อตดับญัช ี

ฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 (ปรบัใหม่) ปี 2560 

รวมสนิทรพัย ์ 2,364.04 2,407.09 2,754.12 2,604.86 

รวมหนี้สนิ 1,030.45 723.13 1,489.31 1,251.56 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,333.59 1,683.96 1,264.81 1,353.30 

ทุนจดทะเบยีน 417.04 691.87 417.04 671.87 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 415.12 553.54 415.12 553.54 

สินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมสีนิทรพัยร์วมจ านวน 2,604.86 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 
2559 จ านวน 149.26 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5.42  เกดิจากสนิทรพัยห์มุนเวยีนลดลง 158.10 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 
18.47 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 8.84 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.47 

(1) สินทรพัยห์มุนเวียน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม จ านวน 697.97 ลา้นบาท ลดลงจากปี
ก่อนจ านวนรอ้ยละ 18.47 สว่นใหญ่เกดิจากการลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และลกูหนี้การคา้และลกูคา้อื่น 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 171.91 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 33.80 โดยมสีาเหตุจากกระแสเงนิสดทีล่ดลงจากกจิกรรมลงทุนจากการปรบัปรุงโรงแยกคอนเดนเสท
และการจ่ายคนืหุน้กู ้
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ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมลีกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่นสทุธจิ านวน 457.12 ลา้นบาท ลดลง
จาก ณ สิน้ปี 2559 ร้อยละ 20  เกดิจากยอดขายที่ลดลง และเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้าและบรกิารลดลง  อย่างไรกด็ลีูกหนี้
การคา้ ณ  31 ธนัวาคม 2560 สว่นใหญ่เป็นหนี้ทีย่งัไม่ครบก าหนดช าระและลกูหนี้ทีค่า้งช าระไม่เกนิกว่า 3 เดอืน 

(2) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน จ านวน 1,906.89  ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จากปีก่อนรอ้ยละ 0.47  สว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของ ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์-สทุธ ิ เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์
ระหว่างก่อสรา้งจากมกีารปรบัปรุงโรงแยกคอนเดนเสทเพื่อใหใ้ชง้านได ้เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 

ณ  31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนในการร่วมคา้ จ านวน 1,265.69 ลา้นบาท ซึง่เกดิจากการ
ที่บริษัทย่อย Sea Oil Energy Limited ได้เข้าซื้อหุ้นของ Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
เกีย่วกบัการส ารวจ พฒันาและผลติน ้ามนัปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตใินประเทศไทย จ านวน 9,863 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 49.99 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ POES ซึง่ไดร้บัรูส้ว่นแบ่งผลขาดทุนในปี 2560 ไวจ้ านวน 36.65 
ลา้นบาท บาท ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ โดยใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดที่
คาดว่าจะได้รบัตลอดอายุสมัปทานปิโตรเลยีม จาการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า พบว่าผลรวมมูลค่า
ปัจจุบนักระแสเงนิสดของโครงการมคี่าสงูกว่ามลูค่าตามบญัช ีดงันัน้ในปี 2560 บรษิทัฯ จงึไม่มกีารบนัทกึการดอ้ยค่าของเงนิ
ลงทุนดงักล่าว 

หน้ีสิน 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวม จ านวน 1,251.56 ลา้นบาทลดลงจากสิน้ปี 2559 จ านวน
237.75 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของหนี้สนิระสัน้ จากการคนืหุน้กูเ้มื่อเดอืน กนัยายน 2560   

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯ มสี่วนของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย เท่ากบั 1,353.30 ล้านบาท เป็นส่วน
ของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ เท่ากบั 1,350.97 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 204.62 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุของ
การเพิม่ขึน้ ดงันี้ 

(1) บรษิทัฯ มกีารออกหุน้สามญัจ านวน 138.37 ลา้นหุน้มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุน้เพิม่ทุน
แก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรา 3 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 415.12  ลา้นบาท  

(2) บรษิัทฯ มผีู้ถือหุ้นแสดงความจ านงใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิSEAOIL-W ส าหรบัหุ้นสามญัจ านวน 
0.04 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 0.13 ลา้นบาท 

(3) จดัสรรก าไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลโดยจ่ายเป็นเงนิสดจ านวน  27.67 ลา้นบาท  
(4) บรษิทัฯ มกีารรบัรูผ้ลขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ส าหรบัปีเท่ากบั 108.91 ลา้นบาท  
(5) บรษิทัฯ รบัรูส้ว่นต ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 74.05 ลา้นบาท 
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กระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

2559 2560 
2559  

(ปรบัใหม่) 
2560 

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 238.91 (6.36) 16.34 136.63 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (342.96) (93.03) (2.07) (281.18) 
เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (58.08) 27.58 (102.12) 47.76 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ (162.13) (71.81) (87.85) (96.79) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 297.89 138.04 348.13 259.69 
ก าไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2.28 (3.59) (0.59) 9.01 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 138.04 62.64 259.69 171.91 

 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 
ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 136.63 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจากการลดลงของลกูหนี้การคา้ และเงนิฝากจากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค ้าประกนั  
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  
ในปี 2560  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จ านวน 281.18 ลา้นบาทโดยส่วนใหญ่เกดิ

จากน าเงนิไปลงทุนในบรษิทัย่อยธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และจ่ายเงนิซือ้สนิทรพัยแ์ละปรบัปรุง
โรงแยกคอนเดนเสทของบรษิทัย่อย 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  
ในปี 2560 บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 47.76 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกดิ

จากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 

จากรายการกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งต้น ท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมเีงินสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด ลดลงสุทธ ิรวมเป็นจ านวน 96.79 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2559 ท าให ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 171.91 ลา้นบาท   

ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงินในอนาคต 

ความผนัผวนของราคาน ้ามนัและการชะลอตวัของเศรษฐกจิภูมภิาคเอเซยี เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิโลกและราคา
น ้ามนัยงัมคีวามผนัผวนตามปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปรมิาณการผลติ ปรมิาณความต้องการใช้น ้ามนั ซึ่งรายได้หลกัของ
บรษิทัมาจากการจดัจ าหน่ายน ้ามนัเป็นหลกั ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของราคาน ้ามนัอาจส่งผลต่อผลประกอบการของบรษิัท
โดยรวมได้  หากราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลงอย่างมาก ส่งผลให้รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัของกิจการลดลงด้วยเช่นกนั 
อย่างไรกต็าม บรษิัทมนีโยบายในการก าหนดราคาขายโดยใชว้ธิรีาคาต้นทุนบวกก าไรขัน้ต้น (Cost Plus Pricing Method) 
เพื่อรกัษาระดบัก าไรไว้  รวมถึงนโยบายการกระจายความเสี่ยงไปยงัธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ผนัผวนตามราคาน ้ามนั เช่น ธุรกจิ
พลงังานทดแทนอื่นๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัได้   อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ ได้มกีารติดตาม
สถานการณ์ และเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ดิ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และสามารถปรบัเปลีย่นกล
ยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั   
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

  บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอ
รบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั  นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า 

  (1)  งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ได้แสดงขอ้มลู
อย่างถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ยแลว้ 

(2)  บรษิทัได้จดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัได้เปิดเผยขอ้มูล ในส่วนที่
เป็นสาระส าคญัทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแล ใหม้กีารปฏบิตัติาม
ระบบดงักล่าว 

(3)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีด่ ี และควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัได้รบัรองความ
ถูกตอ้งแลว้ บรษิทัไดม้อบหมายให้ นางเสาวณีย ์ สุทธธิรรม เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของนางเสาวณีย์  สุทธธิรรม ก ากบัไว้ บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีบ่รษิทัได้รบัรองความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

              ช่ือ                        ต าแหน่ง                     ลายมือช่ือ 
 

1.  นางสาวนีรชา  ปานบุญหอ้ม กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั           นีรชา  ปานบุญหอ้ม       . 
 
 

2.  นางสธุดิา  คฤเดชโกศล กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั           สธุดิา  คฤเดชโกศล        1        
    

                  ช่ือ                        ต าแหน่ง                     ลายมือช่ือ 

 
ผูร้บัมอบอ านาจ   นางเสาวณยี ์  สทุธธิรรม             เลขานุการบรษิทั                           เสาวณีย ์ สทุธธิรรม        2               
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560)       เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายอภิสิทธ์ิ รจิุเกียรติก าจร 
ประธานกรรมการ 
 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
28 กรกฎาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 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 2.79 

15,426,900 หุน้ 

ไมม่ ี 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 / 
กรรมการอสิระ 

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งและ
อุปกรณ์ตกแต่งบา้น 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.เอเชยี ไบโอแมส จ าหน่ายเชือ้เพลงิชวีมวล 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/
กรรมการอสิระ 
 

บมจ.เอเชยี กรนี เอนเนอจ ี น าเขา้และจ าหน่ายถ่าน
หนิคุณภาพจาก
ต่างประเทศ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

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 

2560 - ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ บมจ.ลาวอะโกรเทค  (สปป.
ลาว) 

ธุรกจิปาลม์น ้ามนัครบ
วงจร 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.โกลบอลเฮา้ส ์(แคมโบ
เดยี) 

ธุรกจิคา้วสัดุก่อสรา้ง 

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 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั 

- บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์

- บมจ.เอเชยี กรนี เอนเนอจ ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

- บจก.อโีค่ไลทต์ิ้ง 

- บจก.โอ พ ีจ ีเทค 

- บจก.ด ีท ีซ ีเอน็เตอรไ์พรส ์

- บจก.สยามโกลบอลเฮา้ส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

- บมจ.เอเชยี ไบโอแมส 

- บมจ.ลาวอะโกรเทค  (สปป.ลาว) 

- บมจ.โกลบอลเฮา้ส ์(แคมโบเดยี) 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นาย ทวีป สนุทรสิงห์ 
รองประธานกรรมการ / 
กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
28 กรกฎาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 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 

 

 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี  2554 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ 
/ กรรมการอสิระ /
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นาย ทวปี สุนทรสงิห ์(ต่อ) 
 

หลกัสตูร  แนวคดิของการ
ปรบัปรุงมาตรฐานรายงานของ
ผูส้อบบญัชแีบบใหม ่(The 
New Auditor Report: 
Understanding Key Audit 
Matters) 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั (ไมม่)ี 

รศ.ดร. รธิุร ์พนมยงค ์
กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
28 กรกฎาคม 2554 
 
 
 
 

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

ประกาศนียบตัรระเบยีบวธิวีจิยั
ทางสงัคมศาสตร,์ Cardiff 
University, Wales, United 
Kingdom 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /   
กรรมการอสิระ 

บมจ.ไวส ์โลจสิตกิส ์ ธุรกจิรบัจดัการขนส่ง
สนิคา้ระหว่างประเทศ 

2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
อสิระ 

บมจ.ซ.ีพ.ีแอล.กรุ๊พ ผลติและจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑห์นงัส าเรจ็รปู 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู
ในการแปลค าศพัท์
ภาษาองักฤษและภาษา
ฝรัง่เศษทางกฎหมาย Paris 
Institute of Comparative 
Law, France 

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 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.โกลบอล ออลไซท ์ ประกอบธุรกจิบรกิารรบั
เป็นทีป่รกึษา 

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลฟีวิง่ เฮดควอเตอร ์ ธุรกจิรบัออกแบบภายใน 

2536 - ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะ
พาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ สถาบนัการศกึษา 

2556 - 2558 กรรมการ บจก.ไวสเ์ฟรทเซอรว์สิเซส 
(ประเทศไทย) 

ธุรกจิรบัจดัการขนส่ง
สนิคา้ 

2554 - 2556 กรรมการ บจก. เจรญิสนิพรอ็พเพอรต์ี้ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

    



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

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) 
 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่44/2005 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั 

- บมจ.ไวส ์โลจสิตกิส ์

- บมจ.ซ.ีพ.ีแอล.กรุ๊พ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  

- บจก.ลฟีวิง่ เฮดควอเตอร ์

- บจก.โกลบอล ออลไซท ์

ดร. เฉลิมวิทย ์ฉิมตระกลู 
กรรมการอสิระ /  
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน /  
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
28 กรกฎาคม 2554 

68 ปรญิญาเอก การบรหิาร
การศกึษาและภาวะผูน้ า 
มหาวทิยาลยัเซนต์จอหน์ 

ปรญิญาโท ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2554 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

กรรมการอสิระ /
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการก ากบัดแูล
กจิการ 
 
 
 

บมจ.ซอีอยล ์

 

 

 

 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั

เชือ้เพลงิ 

 

 

 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ดร. เฉลมิวทิย ์ฉมิตระกลู (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรญิญาตร ีการศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ประสานมติร 

หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่158/2012 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่92/2011 

หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 42/2013 

หลกัสตูร 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 

2552 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2549 - ปัจจุบนั 

ประธานโครงการ
พฒันาผูบ้รหิาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศกึษา หลกัสตูร
ศกึษาศาสตร์
มหาบณัฑติ 
 

ผูท้รงคุณวุฒ ิอาจารย์
พเิศษ ทีป่รกึษา 
วทิยานิพนธ-์สาร
นิพนธ ์ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

สถาบนัรชัต์ภาคย ์

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัของรฐัและ
เอกชน 

สถาบนัการศกึษา 

 

 

 

 

สถาบนัการศกึษา 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ดร. เฉลมิวทิย ์ฉมิตระกลู (ต่อ) หลกัสตูร การก ากบัดแูลการ
ป้องกนัและรบัมอืภยัไซเบอร ์

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  (ไมม่)ี 

นายสรุพล มีเสถียร 
กรรมการ / 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน /  
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 
 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
28 กรกฎาคม 2554 
 
 
 

64 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์
บณัฑติ โรงเรยีนนายเรอื 

ประกาศนียบตัร วทิยาลยัการ
ทพัเรอื 

รอ้ยละ 0.53 

2,933,329 หุน้ 

ไมม่ ี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ / 
กรรมการสรรหาฯ /
กรรมการก ากบัดแูล
กจิการ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก.นทลนิ ขนส่งทางน ้า 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ Nathalin Shipping Pte. 
Ltd. (สงิคโปร)์ (ชือ่เดมิ 
“Nathalin Offshore PTE 
Ltd.” (ประเทศสงิคโปร)์) 

บรกิารจดัส่งสนิคา้ทาง
ทะเล 

2552 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ สมาคมเจา้ของเรอืไทย ขนส่งทางน ้า 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายสุรพล มเีสถยีร (ต่อ) 
 
 
 

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 

หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง
องคก์ร รุ่นที ่10 ศนูยบ์รกิาร
วชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

หลกัสตูร การก ากบัดแูลการ
ป้องกนัและรบัมอืไซเบอร ์

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.พรมิา มารนี (ชือ่เดมิ 
“บจก.นทลนิออฟชอร”์) 

ขนส่งทางน ้า 

2554 - 2560 กรรมการ บจก.คุณนท ี ขนส่งทางน ้า 

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

2554 - 2559 กรรมการ บจก.บทด ขนส่งทางน ้า 

2549 - 2559 กรรมการ บจก.โกลเดน้ชพิ ซพัพลาย ธุรกจิจดัซื้อและจดั
จ าหน่ายอะไหล่เรอื 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั  

- บมจ.พรมิา มารนี (ชือ่เดมิ “บจก.นทลนิออฟชอร”์) 

 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  

- บจก.นทลนิ 

- บจก.คุณนท ี

- Nathalin Shipping Pte. Ltd. (สงิคโปร)์ (ชือ่เดมิ “Nathalin Offshore PTE Ltd.”) 

- สมาคมเจา้ของเรอืไทย 

นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสขุ 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
28 กรกฎาคม 2554 
 

 

 
 
 

 

 

 

51 ปรญิญาโท การเงนิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่97/2012 

รอ้ยละ 0.53 

2,933,329 หุน้ 

ไมม่ ี 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ /
กรรมการบรหิาร 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2555 - 2559 กรรมการ Top-NTL PTE Ltd. 
(สงิคโปร)์ 

บรหิารจดัการกองทุน 
(Trustee Manager) 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.นทลนิ ขนส่งทางน ้า 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ /
กรรมการบรหิาร /
กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

บมจ.พรมิา มารนี (ชือ่เดมิ 
“บจก.นทลนิออฟชอร”์) 

ขนส่งทางน ้า 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ Nathalin Shipping Pte. 
Ltd. (สงิคโปร)์ (ชือ่เดมิ 
“Nathalin Offshore PTE 
Ltd.”) 

บรกิารจดัส่งสนิคา้ทาง
เรอื 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข (ต่อ) 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ TATE Offshore Co.,Ltd 
(มาเลเซยี) 

บรหิารจดัการกองทุน 

     2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.วนิชยั ผลติและจ าหน่าย
พลงังาน 

     2548 - 2557 กรรมการ บจก.คุณนท ี ขนส่งทางน ้า 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั  

- กรรมการ /กรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ.พรมิา มารนี (ชือ่เดมิ “บจก.นทลนิออฟชอร”์) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  

- บจก.นทลนิ 

- Nathalin Shipping Pte. Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 

- TATE Offshore Co.,Ltd (ประเทศมาเลเซยี) 

- บจก.วนิชยั 

 

 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวนีรชา ปานบญุห้อม 
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
28 กรกฎาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 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) 

หลกัสตูร Risk Management 
program for Corporate 
Leader (RCL) รุ่นที ่4/2016 

รอ้ยละ 0.79 

4,400,000 หุน้ 

ไมม่ ี 2554 - ปัจจุบนั ประธาน
กรรมการบรหิาร / 
ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ Sea Oil Petroleum PTE. 
LTD. (สงิคโปร)์ 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ Sea Oil Offshore Limited 
(มาเลเซยี) 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ Sea Oil Energy Limited 
(เบอรม์วิดา้) 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.นทลนิ ขนส่งทางน ้า 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ซอีอยล ์ ปิโตรเคมคีอล 
(บจก.บรษิทั นครชยัปราการ 
เคมภีณัฑ”์) 

โรงแยกตอนแดนเสท/
กลัน่เคมภีณัฑ ์

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีและ
บรษิทัย่อย 

ผลติและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 

     2555 - 2558 กรรมการ  บจก.ยไูนเตด็ ออฟชอร ์เอวิ
เอชัน่  

บรกิารขนส่งบุคคลทาง
อากาศ 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม (ต่อ) 
 

    2555 - 2556 กรรมการ บจก.นทลนิออฟชอร ์ ขนส่งทางน ้า 

     2555 - 2556 กรรมการ บจก.นทลนิ แมเนจเมนท ์ บรหิารจดัการเรอื 

     2552 - 2556 กรรมการ บจก.เนลลอ์ะโฮลคิ สปามอืและสปาเทา้ 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  

- บจก.นทลนิ 

- Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสงิคโปร)์ 

- Sea Oil Offshore Limitedประเทศมาเลเซยี) 

- Sea Oil Energy Limited (ประเทศเบอรม์วิดา้) 

- บจก.ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล (บจก.บรษิทั นครชยัปราการ เคมภีณัฑ์”) 

- บจก.ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีและบรษิทัยอ่ย 

หมายเหตุ บริษัทย่อยของบจก.ลีฟวิง เอน็เนอรจ์ี ประกอบด้วย บจก.ซนัน่ี โซล่า, บจก.ซนั ลิงค ์พาวเวอร,์ บจก.โซล่าร ์ทาวน์, บจก.สกาย โซล่าร ์พาวเวอร,์ บจก.สกาย โซล่าร ์รูฟ, บจก.เอน็ ดบัเบิลยู กรีน พาวเวอร,์ บจก.เอน็ ดบัเบิลยู โซล่าร ์และบจก.เอน็ ดบัเบิลยู เอน็
เนอรยี์ 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสธิุดา  คฤเดชโกศล 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
12 พฤษภาคม 2559 
 

36 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 
 
หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่245/2017 
 
หลกัสตูร Risk Management 
program for Corporate 
Leader (RCL) รุ่นที ่4/2016 

รอ้ยละ 0.02  

100,570 หุน้ 

ไมม่ ี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบรหิาร  

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

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

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

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

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

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

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ซอีอยล ์ ปิโตรเคมคีอล 
จ ากดั (เดมิชือ่ “บจก.นครชยั
ปราการ เคมภีณัฑ”์) 

โรงแยกตอนเดนเสท / 
กลัน่เคมภีณัฑ ์

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์แีละ
บรษิทัย่อย 

ผลติและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 

2557 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ศรไีทย แคปปิตอล ธุรกจิขนส่งน ้ามนัทางเรอื 

     2557 - 2559 ผูอ้ านวยการฝ่าย
พฒันาธุรกจิ 

บจก.นทลนิ ธุรกจิขนส่งน ้ามนัทางเรอื 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  

- Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสงิคโปร)์ 

- Sea Oil Offshore Limitedประเทศมาเลเซยี) 

- Sea Oil Energy Limited (ประเทศเบอรม์วิดา้) 

- บจก.ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล (บจก.บรษิทั นครชยัปราการ เคมภีณัฑ์”) 

- บจก.ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีและบรษิทัยอ่ย 

หมายเหตุ บริษัทย่อยของบจก.ลีฟวิง เอน็เนอรจ์ี ประกอบด้วย บจก.ซนัน่ี โซล่า, บจก.ซนั ลิงค ์พาวเวอร,์ บจก.โซล่าร ์ทาวน์, บจก.สกาย โซล่าร ์พาวเวอร,์ บจก.สกาย โซล่าร ์รูฟ, บจก.เอน็ ดบัเบิลยู กรีน พาวเวอร,์ บจก.เอน็ ดบัเบิลยู โซล่าร ์และบจก.เอน็ ดบัเบิลยู เอน็
เนอรยี์ 

นำงกสุุมำ วรรณพฤกษ์ 
กรรมการบรหิาร /  
ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิ 

50 ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร/์
บรหิารรฐักจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

รอ้ยละ 0.05 

293,329 หุน้ 

ไมม่ ี 2556 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร /  
ผูอ้ านวยการสายงาน
การเงนิ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ 
(MBA Executive) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

  หลกัสตูร CFO Certification 
Program รุ่นที ่17/2013 

  2558 - ปัจจุบนั กรรมการ Sea Oil Offshore Limited 
(มาเลเซยี) 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

  หลกัสตูร Invesment 
Consultant Refresher 

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

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

  หลกัสตูร Basis Merger & 
Acquisition and Joint 
Venture 

  2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล 
จ ากดั (เดมิชือ่ “บจก. นคร
ชยัปราการ เคมภีณัฑ”์) 

ธุรกจิโรงแยกคอนเดน
เสท / กลัน่เคมภีณัฑ ์

  หลกัสตูร CFO Current Issue 
: Forward looking 

  2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์แีละ
บรษิทัย่อย 

ผลติและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 

  หลกัสตูร Strategic CFO in 
Capital Market Program 
5/2560 

  2550 - 2555 ผูจ้ดัการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

สถาบนัการเงนิ 

  หลกัสตูร Orientation Course 
CFO 

      

นายชญาน์วตั ทีฆไมตรี 
กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ /
การตลาด  
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

รอ้ยละ 0.03 

109,250 หุน้ 

ไมม่ ี 2555 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร /  
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ Sea Oil Offshore Limited 
(ลาบวน, มาเลเซยี) 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี(ต่อ) 
 

หลกัสตูร Project 
Management Professional 
Traning 

หลกัสตูร Strategic Thinking 
and Planning 

หลกัสตูร Energy Outlook and 
Smart Energy 

นางสิราณี โกมินทรชาติ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูคา้ / 
กรรมการบรหิาร 
นางสริาณ ีโกมนิทรชาต ิ(ต่อ) 

44 ปรญิญาโท  
สงัคมสงเคราะห ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ี 
บรหิารธุรกจิ/การจดัการ   
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 
หลกัสตูร HR For Non HR 
For Manager 
 
หลกัสตูร Strategic Thinking 
and Planning 

รอ้ยละ 0.08 

371,000 หุน้ 

ไมม่ ี 2553 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิาร
ลกูคา้ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2558 - 2559 กรรมการ Sea Oil Offshore Limited 
(ลาบวน, มาเลเซยี) 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

นายวชัระ วฒิุพธุนันท์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพและ
ลกูคา้สมัพนัธ ์
 

52 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขา
การตลาด,  

ไมม่ ี ไมม่ ี 2558 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุม
คุณภาพและลกูคา้
สมัพนัธ ์

บมจ.ซอีอยล ์

 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2560 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายวชัระ วุฒพิุธนนัท ์(ต่อ) Assumption Business 
Administration College 
(ABAC) 
 
หลกัสตูร Interpretation of 
Haccp / GMP Requirement 
 
หลกัสตูร PSM Internal Audit 
of Chemical Hazard 
Management 

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

บจก. เชฟรอน (ไทย) ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

 

นำงเสำวณีย ์ สทุธิธรรม 
ผูจ้ดัการส านกัก ากบัดแูลและ
เลขานุการบรษิทั 

43 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ / 
การบญัช ีมหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

ไมม่ ี ไมม่ ี 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัสตูร Advance Corporate 
Secretary รุ่นที ่1/2015 

หลกัสตูร Anti Corruption : 
The Practical Guide (ACPG) 
รุ่นที ่31/2016 

  2547 - 2549  หวัหน้าส านกัก ากบั
ดแูลและตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ. ธนมติร แฟคตอริง่  ธุรกจิแฟคตอริง่ 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางเสาวณยี ์ สุทธธิรรม (ต่อ) หลกัสตูร Basic Merger & 
Acquisition and Joint 
Venture 

หลกัสตูร Software  IT Asset 
& Cyber Incident 
Management 
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รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ) 

รายช่ือกรรมการ/ผูบ้ริหาร 
จ านวนหุ้น 

สดัส่วนหุ้น (%) 
ณ 31 ธนัวาคม 2560 

จ านวนหุ้นและสดัส่วนการ
ถือหุ้นของคู่สมรส และบุตร

ท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 

การเปล่ียนแปลงระหว่างปี 2560 
(ได้มา / จ าหน่าย) 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 

1. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร 11,223,300 4,203,600 15,426,900 2.79 ไม่มี 
2. นายทวปี สนุทรสงิห ์ - - - - ไม่มี 
3. รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค ์ - - - - ไม่มี 
4. ดร.เฉลมิวทิย ์ฉมิตระกลู - - - - ไม่มี 
5. นายสรุพล มเีสถยีร 2,199,997 733,332 2,933,329 0.53 ไม่มี 
6. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 2,199,997 733,332 2,933,329 0.53 ไม่มี 
7. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม 3,300,000 1,100,000 4,400,000 0.79 ไม่มี 
8. นางสธุดิา  คฤเดชโกศล 75,428 25,142 100,570 0.02 ไม่มี 
9. นางกุสมุา วรรณพฤกษ ์ 219,997 73,332 293,329 0.05 ไม่มี 
10. นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี 109,250 - 109,250 0.02 ไม่มี 
11. นางสริาณี โกมนิทรชาต ิ 334,000 37,000 371,000 0.07 ไม่มี 
12. นายวชัระ วุฒพิุธนนัท ์ - - - - ไม่มี 
13. นางเสาวณยี ์ สทุธธิรรม - - - - ไม่มี 
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 เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทัย่อย ( ณ 31 ธนัวำคม 2560) 

รำยช่ือกรรมกำร 

Sea Oil Energy 
Ltd. 

(ประเทศเบอรม์วิดา้) 

Sea Oil Offshore 
Ltd. 

(ดนิแดนสหพนัธ์
แห่งลาบวน 

ประเทศมาเลเซยี) 

Sea Oil Petroleum 
PTE. LTD. 

(ประเทศสงิคโปร)์ 

บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล 
จ ำกดั (เดิมช่ือ “บริษทั นครชยั
ปรำกำร เคมีภณัฑ ์จ ำกดั”) 

(จ.ชลบุร ีประเทศไทย) 

บริษทั ลีฟวิง เอน็เนอรจี์ 
จ ำกดั  

และกลุ่มบริษทัลีฟวิง** 

1. นางสาวนีรชา   
ปานบุญหอ้ม 

MD / D D MD / D D D 

2. นางสธุดิา 
คฤเดชโกศล 

D D D MD* / D MD* / D 

3. นายชญาน์วตั 
ทฆีไมตร ี

 MD / D    

4. นางกุสมุา   
วรรณพฤกษ ์

D D D D D 

5. MR. KOH 
KUAN HUA 

  D   

 
หมายเหต ุ: 
D (“กรรมการ”) 
MD (“กรรมการผูจ้ดัการ”)                     
MD* (“รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ”) 
**กลุ่มบรษิทัลฟีวงิ ไดแ้ก ่ บจก.ซนันี่ โซล่า, บจก.ซนั ลงิค ์พาวเวอร,์ บจก.โซล่าร ์ทาวน์, บจก.สกาย โซล่าร ์พาวเวอร,์ บจก.สกาย โซล่าร ์รฟู,    
    บจก.เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี พาวเวอร,์ บจก.เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่าร ์และบจก.เอน็ ดบัเบลิย ูเอน็เนอรย์ ี
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เอกสารแนบ 3 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

1. ช่ือบริษทัตรวจสอบภายใน 
บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั 
 

2. ช่ือหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
นำงสำวมนพทัธ ์ ภมูริตันจรนิทร ์
ต ำแหน่ง รองประธำน ฝ่ำยปฏบิตักิำร 
 

3. คณุวฒิุทางการศึกษา / วฒิุบตัร 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
• ปรญิญำโท หลกัสตูรบญัชมีหำบณัฑติ  สำขำวชิำบญัชบีรหิำร  คณะพำณิชยศ์ำสตรแ์ละกำรบญัช ี 2560 
มหำวทิยำลยัธุรกจิบณัฑติย ์
• ปรญิญำตร ี หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ  สำขำกำรบญัช ี คณะบญัช ี    2541 
สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ ์
• วุฒบิตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP)  2560 
สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
• ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย (CPIAT)     2560 

 

4. ประสบการณ์ท างาน 

• Senior Internal audit manager - บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด     2551 – ปัจจุบัน 

• Marketing Officer – บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ำกัด (มหำชน)      2548 – 2549  

• Assistant Teacher – มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (คณะบัญชี)      2546 – 2547  

• Accountant staff – โครงกำรพลงังำนยัง่ยนื ภำยใตส้มำคมเทคโนโลยทีีเ่หมำะสม     2541 – 2546 
  

5. การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
• Pre-CIA course         2551 
Thailand Securities Institute (TSI) 
• Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market     2548           
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หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังาน  
 

1. ช่ือและต าแหน่ง 
นำงเสำวณีย ์ สทุธธิรรม  
ต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรส ำนกัก ำกบัดแูลและเลขำนุกำรบรษิัท 
 

2. สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่ม ี
 

3. คณุวฒิุทางการศึกษา / วฒิุบตัรหรอืประกาศนียบตัรการอบรม 

• ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ / กำรบญัช ีมหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่46/2012 
• หลกัสตูร Advance Corporate Secretary รุ่นที ่1/2015 
• หลกัสตูร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุน่ที ่31/2016 
• หลกัสตูร Basic Merger & Acquisition and Joint Venture 
• หลกัสตูร Software  IT Asset & Cyber Incident Management 
 

4. ประสบการณ์ท างาน 

• เลขำนุกำรบรษิทั – บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) 2555 – ปัจจุบนั 
• ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ - บรษิทั เอด็ดเูคชัน่แนล ทรำเวล เซนเตอร ์จ ำกดั  2552 – 2555 
• หวัหน้ำส ำนกัก ำกบัดแูลและตรวจสอบภำยใน - บรษิทั ธนมติร แฟคตอริง่ จ ำกดั (มหำชน) 2547 – 2549 
• Senior Auditor - PPS & Associates  2540 – 2547 
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เอกสารแนบ 3 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน)  ประกอบด้วย กรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผูท้รงคุณวุฒแิละมปีระสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ ดา้นกฎหมาย และดา้นการบรหิารจดัการ และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่าม
ขอบเขต และความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ซึ่งระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
และตามแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทัง้สิ้นรวม  6   ครัง้ และได้รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมรีายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดงันี้ 

1. รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 6 / 6 ครัง้ 
2. คุณทวปี สนุทรสงิห ์ กรรมการตรวจสอบ   เขา้ร่วมประชุม 6 / 6 ครัง้  
3. ดร.เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกลู กรรมการตรวจสอบ            เขา้ร่วมประชุม 6 / 6 ครัง้ 

ซึ่งในการประชุมแต่ละครัง้ เป็นการประชุมร่วมกบั ผู้สอบบญัช ีผู้ตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และผูบ้รหิารฝ่ายอื่นๆ ตามวาระทีเ่กีย่วขอ้ง และไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบ
บัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร เข้าร่วม 1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระในประเด็นส าคัญต่างๆ รวมถึง รับทราบผลการ
ปฏบิตังิาน ขอ้สงัเกตทีต่รวจพบ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏบิตังิาน   ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงาน 
แสดงความเหน็ และใหข้อ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นอสิระ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานขอ้มูลทีส่ าคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี  2560 

ตลอดจนรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพื่อพจิารณางบการเงนิของ
บรษิทัฯ และไดส้อบถามและรบัฟังค าชีแ้จงจากผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีจากการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ
มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี่า งบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31  ธนัวาคม 2560 ไดจ้ดัท าขึน้โดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ  

การสอบทานระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีของบริษัท 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทั  โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏบิตังิานหลกัทีส่ าคญัของบรษิทัฯ การสอบถาม
จากผูส้อบบญัช ีรวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รเป็นประจ าทุกปี  และ
รบัทราบรายงานการบรหิารความเสีย่งของคณะท างานบรหิารความเสีย่งในทุกไตรมาส  เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่ง
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ครอบคลุมทุกปัจจยัเสีย่งและอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

ดา้นก ากบัดูแลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา คดัเลอืก แต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏบิตัิงาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้ความสามารถในวชิาชพี 
รวมทัง้พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี โดยใชว้ธิกีารประเมนิความเสีย่งและระบบการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานของ COSO คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจนก ากบัดแูลและติดตาม
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การปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อรบัทราบในทุกไตรมาส  

สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัิงานของบรษิทัฯผ่านหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อใหก้ารปฏิบตังิานของ

บรษิทัเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิัทฯ มรีะบบการควบคุมภายในดา้นการปฏบิตัติามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอและมปีระสทิธผิล  

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ฝ่ายจดัการไดเ้ขา้ท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกนั ตามธุรกจิปกติที่มเีงื่อนไขทางการค้า และราคาที่สมเหตุสมผลดงัเช่นที่ท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป และเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติามนโยบายและเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไวอ้ย่างครบถว้น 

พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และพจิารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาจาก

คุณสมบตั ิคุณภาพของงานตรวจสอบ ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน ความรูค้วามสามารถในวชิาชพี และประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบธุรกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืคล้ายคลงึกนักบัธุรกจิของบรษิัท  ส าหรบัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชนีัน้ ได้พจิารณาถึง
ขอบเขตความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ีและความเหมาะสมโดยเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนจากผูส้อบบญัชอีื่นทีเ่ทยีบได ้

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2561  รวมทัง้พจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 

 
พิจารณารายงานการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่ ในเรื่องการ
ทบทวนความเสีย่งจากกระบวนการปฏบิตังิานทีอ่าจก่อใหก้ารเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย พรอ้มทัง้หา
มาตรการควบคุม จดัใหม้รีะบบการตดิตามและรายงานเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบาย การจดัอบรมและใหค้วามรูก้บัพนกังาน  
ตลอดจนการปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  บรษิทัฯ ไดม้ี
การปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลและจรรยาบรรณธุรกิจให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชดัเจน  ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็ว่า บรษิทัมมีาตรการและระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอใน
การแสดงความคดิเหน็และใหค้ าแนะน าเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร และไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
และบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างครบถว้น  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็โดยรวมว่า 
บรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
เพื่อให้ความเชื่อมัน่ว่า การจดัท ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตาม
มาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง  มีการปฏบิตัิตาม
กฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้ผูกพนัต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัท รวมทัง้บรษิัทฯมคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันา
ปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิาน และพฒันาบุคคลากรใหม้คีุณภาพทีด่อีย่างต่อเนื่อง เพื่อใหอ้งคก์รมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

 
 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

( รศ.ดร.รุธริ ์ พนมยงค ์) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินทรพัยสิ์น 
 

- ไมม่ ี   - 
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เอกสำรแนบ 5 

เอกสำรอ่ืนๆ 
 

- ไมม่ ี   - 
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