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ส่วนท่ี 1 
กำรประกอบธุรกิจ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ

1.1  วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมายและกลยทุธ ์

วิสยัทศัน์  :  “มุ่งสู่องคก์รชัน้น ำ ในกลุ่มธุรกจิดำ้นปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและพลงังำนอื่นๆ ตลอดจนธุรกจิดำ้นบรกิำร
และจดัหำทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศอำเซยีน เพื่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื ภำยใต้กำรบรหิำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภบิำล 
ดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” 

พนัธกิจ  :  
1. ขยำยธุรกจิในกลุ่มปิโตรเลยีม ปิโตรเคมแีละพลงังำนอื่นๆ
2. ขยำยธุรกจิดำ้นบรกิำรและจดัหำอย่ำงครบวงจร
3. ขยำยกลุ่มลูกคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง
4. มอีตัรำกำรขยำยตวัดำ้นรำยไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง
5. พฒันำองคก์ร บุคลำกร และส่งเสรมิคู่คำ้ ใหมุ้่งไปสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนตำมหลกัธรรมำภบิำล
6. ส่งเสรมินโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
7. สนับสนุนนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่
8. มุ่งเน้นกำรบรหิำรองคก์รอย่ำงยัง่ยนืโดยดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย

เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินธรุกิจ 

บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิใหม้กีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื เพื่อเขำ้สู่กำรเป็นองค์กรชัน้น ำดำ้นพลงังำน ปิโตรเลยีม 
ปิโตรเคม ีตลอดจนธุรกจิจดัหำวตัถุดบิ สนิคำ้ และใหบ้รกิำร ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรสรำ้งระบบกำรบรหิำร
จดักำรตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดยกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรมและโปร่งใส ค ำนึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำยของ
กิจกำร ไม่ว่ำจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ หรอืบุคคลภำยนอกที่มส่ีวนได้เสยี ภำยใต้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม มกีำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ นโยบำยคุณภำพ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนไดป้ฏบิตัิ
ไปในทศิทำงเดยีวกนั  บรษิัทฯ ได้มกีำรวเิครำะห์ผู้มส่ีวนไดเ้สยี และทบทวนประเด็นส ำคญัทีม่ผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ
อย่ำงยัง่ยนื กำรพจิำรณำปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง บริษัทฯพยำยำมมองหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กรและต่อยอดธุรกิจเดมิ เพื่อสร้ำง
เสถยีรภำพและสำมำรถรกัษำควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงธุรกจิได ้บรษิทัจงึไดม้กีำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกจิเพื่อ
เป็นแนวทำงกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืไวด้งันี้ 

1. การเสริมสร้างคณุภาพของสินค้าและพฒันามาตรฐานการให้บริการกบัลูกค้าเป็นส าคญั
บริษัทด ำเนินธุรกิจกำรจดัหำน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเลมำนำนกว่ำ 20 ปี โดยบริษัทมี

ผูบ้รหิำรและพนักงำนทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญดำ้นธุรกจิกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัมำยำวนำน บรษิทัเชื่อมัน่ว่ำควำมส ำเรจ็
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ของธุรกิจค้ำน ้ำมนัเกิดจำกควำมน่ำเชื่อถือและควำมพงึพอใจที่ได้รบัจำกลูกค้ำ โดยบรษิัทมกีำรควบคุมคุณภำพน ้ำมนัอย่ำง
เคร่งครดั จดัหำและขนส่งสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ เพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บัสนิคำ้ทีม่ีคุณภำพ มคีุณสมบตัติรงตำมควำมตอ้งกำร ไดร้บัสนิคำ้
ตรงเวลำและจ ำนวนครบถว้นตำมค ำสัง่ซื้อ มุ่งเน้นบรกิำรลูกคำ้ใหเ้กดิควำมพงึพอใจอย่ำงสูงสุด โดยตระหนักถงึดำ้นกำรจดักำร
ควำมปลอดภยั สุขอนำมยั สิง่แวดลอ้ม และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นส ำคญั  

2. การขยายธุรกิจและการให้บริการไปยงัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ทัง้ด้านผลิต จดัจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงและ
จดัหาวตัถดิุบและบริการ ขยายฐานลูกค้าทัง้ในและต่างประเทศเพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพ่ิมขึ้น  

ในกำรประกอบธุรกจิผ่ำนช่องทำงกำรใหบ้รกิำรทำงทะเล บรษิทัขยำยธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิใหค้รอบคลุมเรอื
ทุกประเภท โดยเฉพำะเรอืขนส่งสนิคำ้ทีม่ขีนำดใหญ่และมจี ำนวนเรอืในกองเรอืจ ำนวนมำก รวมไปถงึกำรใหบ้รกิำรอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น
กบัเรอืเดนิทะเล รวมถงึแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเลและบนบก เพื่อเป็นผูใ้หบ้รกิำรในทะเลแก่เรอืเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ 
และแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำติในทะเลที่ครบวงจร นอกจำกกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัภำยในประเทศ (Domestic) แล้ว 
บรษิทัยงัวำงกลยุทธ์ในกำรขยำยตลำดกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัในต่ำงประเทศ (External) ซึ่งเป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัเรือของ
ลูกคำ้ทีม่คีวำมต้องกำรน ้ำมนัระหว่ำงทีอ่ยู่ต่ำงประเทศ  รวมถงึกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัผูค้ำ้น ้ำมนัทีน่ ำน ้ำมนัไปจ ำหน่ำยต่อใน
ต่ำงประเทศ โดยกำรจดัตัง้บรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ เพื่อขยำยฐำนลูกคำ้และซพัพลำยเออร์ 

 บรษิัทมแีผนงำนเพิม่กำรให้บรกิำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำนธุรกิจจดัหำอำหำร 
วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ แก่ทีพ่กัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply 
Management) ทัง้ที่เป็นธุรกจิบรกิำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดีใหแ้ก่พนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ 
(Catering and Service) และธุรกจิจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบยีง และบรกิำรอื่นๆ    (General Supply) 
ซึ่งเป็นสิง่จ ำเป็นแก่เรอืเดนิทะเลและแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตใินทะเลใหม้ำกขึ้น อกีทัง้ยงัมุ่งเน้นบรกิำรลูกค้ำให้มี
ควำมพงึพอใจอย่ำงสงูสุด โดยตระหนักถงึดำ้นควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั โดยยดึหลกักำรจดักำรดำ้น
ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มตำมหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยคุณภำพของบรษิทั 

บรษิทัไดเ้ขำ้ลงทุนธุรกจิส ำรวจและผลติปิโตรเลยีมอนัเป็นธุรกจิตน้น ้ำของธุรกจิน ้ำมนั  ซึง่เป็นธุรกจิทีจ่ะใหบ้รษิทัไดร้บั
ผลตอบแทนทีสู่งขึน้ เนื่องจำกกำรจดัหำแหล่งพลงังำนปิโตรเลยีม ต้องใชเ้ทคโนโลย ีทกัษะ ควำมรูค้วำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น
เป็นอย่ำงสูง  กำรลงทุนดงักล่ำวท ำให้บรษิทัไดเ้รยีนรูแ้ละรบัประสบกำรณ์จำกบรษิทัส ำรวจ และผลติปิโตรเลยีม โดยตรง เพื่อ
เตรยีมควำมพรอ้มในกำรกำ้วเขำ้สู่กำรเป็นผูร้บัสมัปทำนระยะยำวในอนำคต   

บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ลงทุนในธุรกจิโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งเป็นธุรกจิส ำหรบัผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ทแ์ละผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม
เหลวทุกชนิด เพื่อเพิม่ยอดขำย และต่อยอดธุรกจิทีเ่สรมิกบัธุรกจิกำรเป็นผูจ้ ำหน่ำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมของบรษิทัในปัจจุบนั    

3. การแสวงหาโอกาสเติบโตจากการขยายธรุกิจไปยงักลุม่ธรุกิจพลงังานอ่ืน (Business Diversification) 
เพื่อลดความเส่ียงจากการด าเนินธรุกิจและสร้างเสถียรภาพให้กบัองคก์ร 

บรษิัทได้ขยำยธุรกิจไปยงัแหล่งพลงังำนด้ำนอื่น เพื่อลดผลกระทบจำกภำวะรำคำน ้ำมนัที่มคีวำมผนัผวนและสร้ำง
เสถยีรภำพใหก้บัองค์กร บรษิทัไดเ้ขำ้ซื้อโครงกำรพลงังำนแสงอำทติย์ จ ำนวน 10 โครงกำร ซึ่งสรำ้งรำยไดแ้ละก ำไรใหบ้รษิทั
มำกขึน้ และเป็นกจิกำรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคมและชุมชน 
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4. การพฒันาองค์กร บุคลากร และส่งเสริมคู่ค้าให้มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลดวัยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัยงัคงยดึมัน่กำรด ำเนินธุรกจิและกำรบรหิำรงำนตำมหลกัธรรมำภบิำล  ตลอดจนกำรดูแลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย 
ไม่ว่ำจะเป็น ผูถ้อืหุน้ พนักงำน คู่คำ้ ลูกคำ้ สงัคม ชุมชนและสิง่แวดล้อม บรษิทัมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงเป็นธรรมและมี
จรยิธรรม ปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครดั ไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรใดๆทีม่ี
ลกัษณะผดิกฎหมำย ละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำหรอืลขิสทิธิ ์ และต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ บรษิทัฯใหค้วำมส ำคญัต่อ
กำรเสริมสร้ำงชุมชนและสงัคมให้เขม้แขง็ ส่งเสริมกำรศกึษำให้แก่เยำวชนของชำติในอนำคต  บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัและ
ค ำนึงถงึผลกระทบต่อธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมในกจิกรรมต่ำงๆ ขององค์กร กำรรณรงค์กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงรูคุ้ณค่ำและให้
เกิดประสทิธภิำพสูงสุด สร้ำงวฒันธรรมองค์กร ในกำรปฎิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม  เพื่อสร้ำง
ควำมสมดุลและน ำไปสู่กำรเป็นองคก์รทีม่กีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

บริษัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทในกลุ่มนทลิน  จดทะเบยีนก่อตัง้บริษัทขึ้นเมื่อวนัที่ 26 
พฤษภำคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่ 1,000,000 บำท ปัจจุบนับรษิทัมทีุนจดทะเบยีน จ ำนวน 691,867,135 บำท 
และมทีุนทีอ่อกและช ำระแลว้ จ ำนวน 553,559,662 บำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562) โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรประกอบธรุกจิ
จดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืประเภทต่ำงๆ  เช่น  เรอืเดนิทะเล เรอืขนส่งน ้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 และยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งน ้ำมนั โดยบรษิทัจะด ำเนินกำรจดัหำผู้
ขนส่งอสิระเพื่อใหบ้รกิำรขนส่งในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำร  

ตุลำคม 2553 บรษิัทไดท้ ำกำรขยำยธุรกิจออกไปสู่กำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบกใหก้บั
โรงงำนอุตสำหกรรม และธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทำงบก ธุรกิจใหบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นต้น ซึ่งท ำใหบ้รษิทัสำมำรถ
ขยำยช่องทำงกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ไดห้ลำกหลำยขึน้  
 กรกฎำคม 2554 บรษิทัไดเ้ริม่ธุรกจิบรกิำรดำ้นอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี (Catering and Service) ใหแ้ก่เรอื
พกัอำศยั (Accommodation Barge) ส ำหรบัพนักงำนประจ 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 
เพื่อเป็นกำรต่อยอดจำกธุรกิจ Catering and Service และได้รบัประโยชน์จำกฐำนลูกค้ำของบรษิัทที่มีอยู่ในธุรกิจกำรจดั
จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงทะเลได ้ซึ่งมคีวำมต้องกำรใชเ้สบยีงอำหำร และวสัดุสิน้เปลอืงอื่นๆ เพื่อใชใ้น
กำรเดนิเรอือยู่แลว้เพื่อเพิม่รำยไดใ้หก้บับรษิทั 

กนัยำยน 2556 บรษิทัไดก้้ำวเขำ้สู่กำรเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ อย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่ง
ไดร้บักำรอนุมตัจิำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย
มกีำรเสนอขำยหุน้ใหม่ใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO)  

ตุลำคม 2557 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยทีป่ระเทศเบอร์มวิดำ้ ชื่อว่ำ “Sea Oil Energy Limited” โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อรองรบักำรลงทุนและขยำยธุรกจิของบรษิทั  
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ธนัวำคม 2557 บรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้บรษิทั แพน โอเรยีนท์ เอน็เนอยี ่(สยำม) ลมิเิตด็ (“POES”) 
โดยกำรเขำ้ถอืหุน้ ในสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 49.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของ POESกำรลงทุน
ดงักล่ำวส่งเสรมิใหบ้รษิทัก้ำวเขำ้สู่ธุรกจิส ำรวจและผลติปิโตรเลยีมอนัเป็นธุรกจิตน้น ้ำของธุรกจิน ้ำมนั เพื่อใหอ้งคก์รไดเ้รยีนรู้
และรบัประสบกำรณ์จำกบรษิทัส ำรวจและผลติปิโตรเลยีมโดยตรง อนัจะน ำไปสู่กำรเขำ้เป็นผูร้บัสมัปทำนระยะยำวในอนำคต 

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 ์และขยำยฐำนลูกคำ้และซพัพลำยเออรใ์นต่ำงประเทศ 

พฤษภำคม 2558 บรษิัทเขำ้ท ำรำยกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของบรษิทั นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ์ จ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 
100 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมด และจดัสรรหุน้เสรจ็สิน้เมื่อวนัที ่11 เมษำยน 2559 โดยประกอบธุรกจิ
โรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งผลติและจ ำหน่ำยโซลเวน้ท์และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลวทุกชนิด (เมื่อวนัที ่23 กุมภำพนัธ์ 2560 
บรษิทั นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ ์จ ำกดั เปลีย่นชื่อนิตบิุคคลเป็น “บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั”) 

มกรำคม 2560 บรษิทัเขำ้ลงทุนธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์จ ำนวน 10 โครงกำร ขนำดรวม 7.825 เมกะวตัต ์
ดว้ยวธิกีำรโอนกจิกำรทัง้หมด และเมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ์ 2560 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของบรษิทั ลฟีวงิ 
เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั ซึง่ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ (Solar Rooftop) 

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  
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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 
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 ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั (SEAOIL-W)  
มีนาคม 2561 บริษัทเพิม่ทุนช ำระแล้วเป็นเงิน 553,559,662 บำท จำกกำรใช้สิทธติำมใบส ำคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้น
สำมญัของบรษิทั (SEAOIL-W)  

ภาพรวมของการประกอบธรุกิจ 

บรษิทัเริม่ประกอบธุรกจิจำกกำรเป็นผูใ้หบ้รกิำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืเดนิทะเล เช่น เรอื
ขนส่งสินค้ำ เรือบรรทุกน ้ำมัน เรือประมง และเรือห้องเย็น เป็นต้น ซึ่งลูกค้ำของบริษัท ได้แก่ เรือเดินทะเลที่เดินทำง
ภำยในประเทศ ระหว่ำงประเทศ และยงัรวมไปถงึเรอืเดนิทะเลทีเ่ดนิทำงมำจำกต่ำงประเทศอีกดว้ย โดยผลติภณัฑ์ทีบ่รษิัท
จดัหำให้ลูกค้ำเหล่ำนี้ได้แก่ น ้ำมนัเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรขบัเคลื่อนเรือ เช่น น ้ำมนัดีเซลหมุนเร็ว น ้ำมนัเตำชนิดต่ำงๆ และ
น ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยเรอืเดนิทะเลแต่ละประเภทจะมคีวำมต้องกำรน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่
ต่ำงกนัออกไป  

ในปัจจุบนั บรษิทัมกีำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัลูกคำ้ทำงทะเลเป็นหลกั และตัง้แต่ปี 2553 บรษิทั
ได้ขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจกำรจดัหำน ้ำมนัใหก้บัลูกค้ำทำงบก โดยมกีลุ่มลูกค้ำ ได้แก่ โรงงำนอุตสำหกรรม และกลุ่มลูกค้ำใน
ธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทำงบก ธุรกิจกำรให้บรกิำรรถโดยสำร เป็นต้น นอกจำกนี้ บรษิัทยงัท ำหน้ำทีเ่ป็นผู้จดัหำน ้ำมนั
เชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในต่ำงประเทศ อำท ิสงิคโปร ์ลำว กมัพชูำ และ พม่ำ เป็นตน้  

โดยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัจดัหำ ไดแ้ก่ น ้ำมนัเชื้อเพลงิประเภทต่ำงๆ ทีใ่ชใ้นกำรขบัเคลื่อนเรอื น ้ำมนัหล่อลื่น และ
น ้ำมนัเบนซนิ เป็นตน้ ซึง่บรษิทัไม่มคีวำมจ ำเป็นในกำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรใดๆ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกจิ ทัง้นี้ เมื่อบรษิทั
ได้รบัค ำสัง่ซื้อจำกลูกค้ำแล้ว บรษิัทจะจดัหำสนิคำ้จำกผู้ผลติน ้ำมนัรำยใหญ่ในประเทศหรอืผูค้้ำส่งน ้ำมนัทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ (“Supplier”) โดยในกรณีลูกคำ้มคีวำมต้องกำรใหบ้รษิทัเป็นผูข้นส่งน ้ำมนัให ้บรษิทัจะด ำเนินกำรจดัจำ้งผูข้นส่ง
อสิระเพื่อขนส่งน ้ำมนัไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ก ำหนด ส ำหรบัลูกคำ้ทีต่้องกำรรบัน ้ำมนักลำงทะเล   บรษิทัจะจดัจำ้ง
เรอืขนส่งน ้ำมนัเพื่อขนส่งสนิคำ้ไปยงัลูกคำ้ หำกลูกคำ้เป็นเรอืทีจ่อดเทยีบท่ำอยู่หรอืลูกคำ้ทำงบก  บรษิทัจะท ำกำรจดัจำ้งรถ
ขนส่งน ้ำมนัเพื่อขนส่งไปยงัจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก ำหนด โดยบรษิัทมนีโยบำยที่จะท ำกำรส่งผู้ควบคุมกำรจดัส่งของ
บรษิทั (Inspector)  ขึน้ประจ ำกำรบนยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งตัง้แต่รบัน ้ำมนัทีค่ลงัตน้ทำงไปจนถงึจุดหมำยปลำยทำงที่
ลูกคำ้ต้องกำร   เพื่อใหแ้น่ใจว่ำสนิคำ้มคีุณลกัษณะตำมทีลู่กคำ้ต้องกำร มปีรมิำณทีค่รบถว้น   และน ำส่งถงึมอืลูกคำ้ตรงตำม
เวลำทีก่ ำหนด เพื่อใหลู้กคำ้เกดิควำมมัน่ใจและไวว้ำงใจในกำรสัง่ซื้อสนิคำ้กบับรษิทั ก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัมำ
จำกส่วนต่ำงระหว่ำงตน้ทุนน ้ำมนั  รวมถงึตน้ทุนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำคำทีจ่ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัลูกคำ้  

บรษิทัขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้ำ้น ้ำมนัตำมมำตรำ 10 ซึ่งเป็นผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิ แต่ละ
ชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดปีละ 30,000 เมตรกิตนั (ประมำณ 36 ลำ้นลติร) ขึน้ไปแต่ยงัไม่ถงึ 100,000 เมตรกิตนั (ประมำณ 120 
ล้ำนลติร)  หรอืกรณีเป็นผูค้ำ้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ชนิดเดยีวมปีรมิำณไม่ถงึ 50,000 เมตรกิตนัต่อปี แต่เกนิ 30,000 
เมตรกิตนั หรอืเป็นผู้ค้ำที่มขีนำดของถงัที่สำมำรถเกบ็น ้ำมนัเชื้อแพลงิแต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดได้เกนิ 200,000 ลติร  
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โดยปรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิประจ ำปีดงักล่ำว หมำยถงึ ปรมิำณน ้ำมนัเชือ้เพลงิแต่ละชนิดทีน่ ำเขำ้มำในประเทศ ซื้อ กลัน่ 
ผลติหรอืไดม้ำในปีหนึ่ง ทัง้นี้ ไม่รวมถงึปรมิำณทีจ่ดัหำมำเพื่อกำรส ำรองตำมกฎหมำย   

ทัง้นี้ บรษิทัยงัด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรในกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแหล่งขดุ
เจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก เน่ืองจำกบรษิทัมกีลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็นเรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค และ
เรอืโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ  บรษิัทจงึเล็งเห็นโอกำสในกำรให้บรกิำรด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี ให้แก่
พนักงำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ เพื่อใหบ้รกิำรทีค่รอบคลุมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้กลุ่มนี้มำกยิง่ขึน้  

บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั แพน โอเรยีนท์ เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ (“POES”) ในสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 49.99 
ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดของ POES ซึง่เป็นบรษิทัผลติและส ารวจปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตบินบก
ในประเทศไทย และไดค้รอบครองสมัปทานแปลงที ่L53/48 ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ซึ่งมรีะยะเวลาผลติ
ปิโตรเลยีมนานถึง 20 ปี ส าหรบัการลงทุนในธุรกิจกบั POES นัน้ต่อยอดกบัธุรกิจของบรษิทัในปัจจุบนั และท าใหบ้รษิทัได้
ประสบการณ์และการเรยีนรูจ้ากบรษิทัส ารวจ ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม ซึง่น าไปสู่สทิธกิารเขา้เป็นผูร้บัสมัปทาน
ต่อไปในระยะยาว 

นอกจำกนี้ บรษิัทเขำ้ซื้อหุ้นสำมญัของ บรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั (“SOC”) หรอืเดมิชื่อ บรษิัท นครชยั
ปรำกำร เคมภีณัฑ์ จ ำกดั ซึ่งประกอบธุรกิจด้ำนกำรผลติและจ ำหน่ำยโซลเว้นท์และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลว ได้แก่ ไวท์
สปิรติ (white spirit) รบัเบอร์ โซลเวนท์ (rubber solvent) น ้ำมนัดเีซล และน ้ำมนัเตำ โดยด ำเนินกระบวนกำรผลติในโรงแยก
คอนเดนเสท (condensate splitter) ของ SOC ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ีมกี ำลงักำรผลติประมำณ 
180,000 ลติรต่อวนั ซึง่ไดเ้ริม่เดนิเครื่องจกัรผลติสนิคำ้และรบัรูร้ำยไดต้ัง้แต่เดอืนเมษำยน 2562 

ในปี 2560 บรษิัทเขำ้ลงทุนในกจิกำรทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ ซึ่ง
เปิดด ำเนินกำรแลว้ โดยมบีรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั และบรษิทัย่อยในกลุ่มโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์รวมจ ำนวน 10 
โครงกำร ขนำดรวม 7.825 เมกะวตัต์ ดว้ยวธิกีำรรบัโอนกจิกำรทัง้หมด (Entire Business Transfer) และบรษิทัรบัรูร้ำยได้
หลงัท ำรำยกำรเสรจ็สิน้ในเดอืนกุมภำพนัธ ์2560 

1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั  

นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 
บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รำยใหญ่คอื บรษิทั นทลนิ จ ำกดัซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 45.04  บรษิทัเป็นหนึ่งในบรษิทัในเครือของ

บรษิัท นทลนิ จ ำกดั (“นทลนิ”)  ซึ่งกิจกำรของกลุ่มนทลนิเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจกำรขนส่งน ้ำมนัทำงเรอื โดยกลุ่มบรษิัทนทลนิเป็นผู้
ใหบ้รกิำรขนส่งน ้ำมนัทำงทะเลมำนำนกว่ำ 30 ปี ซึ่งบรษิทัฯเป็นเพยีงบรษิทัเดยีวในกลุ่มบรษิทันทลนิ ทีป่ระกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำย
น ้ำมนัเชือ้เพลงิ โดยนทลนิไดจ้ดัท ำขอ้ตกลงในกำรไม่ประกอบธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั ขึน้เพื่อเป็นกำรยนืยนัและรบัรองว่ำ นทลนิ ซึง่
มกีำรด ำเนินธุรกจิต่ำงๆ รวมถงึบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของนทลนิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย์ว่ำด้วยกำรก ำหนดบทนิยำมในประกำศที่เกี่ยวกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัย์ จะมกีำรก ำหนดขอบเขต
กำรด ำเนินธุรกจิ โดยตกลงทีจ่ะไม่ด ำเนินธุรกจิหรอืเขำ้มอี ำนำจควบคุมนิตบิุคคลใดๆ ทีด่ ำเนินธุรกจิทีม่ลีกัษณะคล้ำยคลงึ และ/หรอื 
ลกัษณะทีเ่ป็นกำรแข่งขนักบัธุรกจิปัจจุบนัของบรษิัท อนัไดแ้ก่ ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนั และธุรกจิใหบ้รกิำรในธุรกิจจดัหำอำหำร 
วตัถุดบิ และให้บรกิำรอื่นๆ แก่ที่พกัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล (Supply Management) 
รวมถึงธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะด ำเนินกำรในอนำคต โดยนทลินจะด ำเนินกำรแจ้งและดูแลให้บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งของนทลนิ ทรำบและปฏบิตัติำมขอ้ตกลงนี้ ทัง้นี้ ในขอ้ตกลงดงักล่ำวไดม้กีำรระบุไวถ้งึบทลงโทษต่อ นทลนิ หำกมกีำรฝ่ำ
ฝืนขอ้ตกลงดงักล่ำว 
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1.4   ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรใหก้บักลุ่มนทลนิ ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยสนิค้ำ

ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มนทลนิเช่นเดยีวกบักำรขำยสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ไป อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัมแีนวทำงทีจ่ะลดกำรพึง่พงิรำยได้
จำกกำรขำยใหแ้ก่กลุ่มนทลนิโดยมแีผนทีจ่ะเพิม่ปรมิำณกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ทีเ่ป็นเรอืเดนิทะเลทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
เรือเดินทะเลที่ไม่ใช่สญัชำติไทยหรือเรือล ำเลียงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภคของแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซต่ำงๆ 
รวมถงึกำรสรำ้งและรกัษำควำมสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกคำ้เดมิอย่ำงต่อเน่ืองนอกจำกนี้ บรษิทัยงัไดแ้สวงหำโอกำสทีจ่ะเพิม่จ ำนวน
ลูกคำ้รำยใหญ่เพื่อเพิม่รำยไดแ้ละก ำไรใหแ้ก่บรษิทัอย่ำงต่อเนื่องเช่นกนั  

บรษิทัมกีำรจดัจำ้งเรอืบรรทุกน ้ำมนัของกลุ่มนทลนิในกำรขนส่งน ้ำมนัทีจ่ดัหำจำกต่ำงประเทศเพื่อไปส่งยงัจุดหมำย
ปลำยทำงทีต่่ำงประเทศเนื่องจำกมขีนำดที่เหมำะสมต่อกำรขนส่งในลกัษณะกำรสัง่ซื้อน ้ำมนัครำวละมำกๆและเป็นเส้นท ำง
ระหว่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไดม้กีำรเปรยีบเทยีบค่ำขนส่งคุณภำพและควำมน่ำเชื่อถอืของผูข้นส่งก่อนกำรจดัจ้ำง
เสมอหำกผูข้นส่งทีเ่ป็นบุคคลภำยนอกสำมำรถใหบ้รกิำรในคุณภำพทีใ่กล้เคยีงกบัเรอืในกลุ่มนทลนิในรำคำทีส่มเหตุสมผลได้
บรษิทัสำมำรถจดัจำ้งผูข้นส่งรำยอื่นส ำหรบักำรขนส่งน ้ำมนัในลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้ไดเ้ช่นกนั 

โครงสรำ้งกลุ่มธุรกจิกลุ่มบรษิทั นทลนิ จ ำกดั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 แสดงเป็นแผนภำพได ้ดงันี้ 
 
    

 

 

 

 

 

 

เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวข้อง 

- ไม่ม ี- 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน จ ำนวน 
558,137,057 บำท ประกอบดว้ย  

เงนิลงทุนในบรษิทั Sea Oil Energy Limited ( “SOE”) ณ ประเทศเบอร์มวิดำ้ เป็นเงนิจ ำนวน 32 บำท (1 ดอลลำร์
สหรฐัอเมรกิำ) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและบรษิทัไดช้ ำระเงนิลงทุนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ 

กลุ่มบริษทันทลิน 

ถือหุ้น 45.04% 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)  

กลุ่มธรุกิจจ ำหน่ำยน ้ำมนั
เช้ือเพลิง 

กลุ่มธรุกิจเรือขนส่งและ 
บริหำรจดักำรเรือ 

กลุ่มธรุกิจอ่ืน 

บริษทั พริมำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) 

ถือหุ้น 54.20% 
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เงนิลงทุนในบรษิทั Sea Oil Offshore Limited (“SOO”)  ณ ดนิแดนสหพนัธ์แห่งลาบวน ประเทศมำเลเซยี เป็นเงนิ
จ ำนวน 0.98 ล้ำนบำท (30,000 ดอลลำร์สหรฐัอเมรกิำ) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อก และบรษิทัไดช้ ำระ
เงนิลงทุนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ 

เงนิลงทุนในบรษิัท Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.(“SOP”) ณ ประเทศสงิคโปร์ เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 0.75 ล้ำนหุ้น 
หุน้ละ 1 ดอลลำร์สหรฐัฯ และหุน้บุรมิสทิธ ิจ ำนวน 4.40 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำร์สหรฐัฯ คดิเป็นเงนิจ ำนวน 4.40 ล้ำน
ดอลลำร์สหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 147.17 ล้ำนบำท หุน้บุรมิสทิธดิงักล่ำวเป็นชนิดไม่มสีทิธอิอกเสยีงและสะสมเงนิปันผลหุ้นละ
รอ้ยละ 5.65 ต่อปี บรษิทัจงึมสีดัส่วนสทิธใินกำรออกเสยีงรอ้ยละ 75 รวมเงนิลงทุนในบรษิทั Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. เป็น
เงนิจ ำนวน 5.15 ลำ้นดอลลำร์สหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 174.15 ลำ้นบำท  คดิเป็นรอ้ยละ 95.37 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและบรษิทั
ไดช้ ำระเงนิลงทุนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ 

เงนิลงทุนในบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั (“SOC”) เมื่อวนัที ่11 เมษำยน 2559 บรษิทัไดเ้ขำ้ซื้อหุน้ของ SOC 
(เดมิชื่อบรษิัท นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ์ จ ำกดั) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท  ผลติและจ ำหน่ำยโซลเว้นท์และ
ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลวทุกชนิด จ ำนวน 1.50 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ละ 100 บำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 
ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ SOC  

เมื่อวนัที ่22 พฤษภำคม 2560 SOC ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุน จ ำนวน 0.54 ลำ้นหุน้ เป็นทุนจดทะเบยีนรวม 2.04 ลำ้น
หุน้ หุน้ละ 100 บำท โดยบรษิทัไดช้ ำระเงนิค่ำหุน้เพิม่ทุน มลูค่ำหุน้ละ 25 บำท รวมเป็นเงนิจ ำนวน 13.50 ลำ้นบำท และวนัที ่
27 มีนำคม 2561 ได้ช ำระเงนิค่ำหุ้นเพิม่เติม มูลค่ำหุ้นละ 75 บำท เป็นเงินมูลค่ำ 40.50 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรเรยีกช ำระ
เพิม่เตมิมลูค่ำจนครบเตม็จ ำนวน รวมเป็นเงนิลงทุนใน SOC เป็นเงนิจ ำนวน 189.82 ลำ้นบำท  

เงนิลงทุนในบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอร์จ ีจ ำกดั (“LIV”) เมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ์ 2560 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้ของ LIV จ ำนวน 
0.75 ล้ำนหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 249.80 บำท คดิเป็นมูลค่ำรวม 188 ล้ำนบำท จำกกจิกำรภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั ซึ่งบรษิทัได้
บนัทกึค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งในกำรซื้อเงนิลงทุนอีกจ ำนวน 5.16 ล้ำนบำท รวมเป็นต้นทุนเงนิลงทุนในขอ้มูลทำง
กำรเงนิทัง้สิน้ 193.16 ลำ้นบำท 

เงนิลงทุนในบรษิทั Energon Pte. Ltd. ณ ประเทศสงิคโปร์ เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิำยน 2562 บรษิัทได้ลงทุนในหุน้
สำมญัของจ ำนวน 1,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำร์สหรฐัฯ คดิเป็นเงนิ 1,000 ดอลลำร์สหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่ำ 30,407 บำท 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด 

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

ณ  31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมเีงนิลงทุนในกำรร่วมคำ้ Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”)  
ตำมบญัชวีธิส่ีวนได้เสยี จ ำนวน 1,227.16 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรที่บรษิัทย่อย Sea Oil Energy Limited ได้เขำ้ซื้อหุ้นของ 
POES  เมื่อเดอืนกุมภำพนัธ์ 2558 ซึ่งประกอบธุรกจิเกี่ยวกบักำรส ำรวจ พฒันำและผลติน ้ำมนัปิโตรเลยีมและก๊ำซธรรมชำติใน
ประเทศไทย จ ำนวน 9,863 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของ POES 

เมื่อวนัที่ 31 กรกฎำคม 2562 POES ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผู้ถือหุ้น จ ำนวน 13.25 ล้ำนเหรียญแคนำดำ หรือ
เทยีบเท่ำ 306.00 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิปันผลที่จ่ำยให้ Sea Oil Energy Limited จ ำนวน 6.62 ล้ำนเหรยีญแคนำดำ หรอืเทยีบเท่ำ 
152.98 ลำ้นบำท Sea Oil Energy Limited ไดร้บัเงนิปันผลดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัที ่8 สงิหำคม 2562 และไดร้บัส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรร่วม
คำ้ จ ำนวน 111.74 ลำ้นบำท  
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โครงสรำ้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 แสดงเป็นแผนภำพไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
ทุนจดทะเบียน 691.87 ล้ำนบำท 

Sea Oil Offshore Ltd. 
ลำบวน ประเทศมำเลเซีย 

ทุนจดทะเบียน 
0.03 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั 

 

Sea Oil Energy Ltd. 
ประเทศเบอรมิ์วด้ำ 

ทุนจดทะเบียน 
1 ดอลลำรส์หรฐั 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
ประเทศสิงคโปร ์
ทุนจดทะเบียน 

5.4 ล้ำนดอลลำรส์หรฐั 

100% 100% 95.37% 

49.99% 

 
Pan Orient Energy (Siam) 

Ltd. 
ประเทศเบอรมิ์วด้ำ 

Energon Pte. Ltd. 
ประเทศสิงคโปร ์
ทุนจดทะเบียน 

1,000 ดอลลำรส์หรฐั 
 

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% 

Sea Oil Petrochemical 
นิคมฯอมตะซิต้ี ชลบุรี 

ทุนจดทะเบียน  
204 ล้ำนบำท 

 

100% 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ

โครงสร้างธรุกิจ 

บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั  (มหำชน) 

กลุ่มธรุกิจ 
ปิโตรเลียม - ปิโตรเคมี 

กลุ่มธรุกิจบริกำรจดัหำ
อำหำร วตัถดิุบ และอ่ืนๆ 

 - จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น 
• ทำงทะเล
• ทำงบก

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

- ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑส์ำรตวัท ำละลำย
ไฮโดรคำรบ์อน (อยู่ระหว่ำงทดลองกำรเดนิเครื่องจกัร) 

-  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 ซอีอยล์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) ประกอบธุรกจิหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิ
และน ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่ลูกคำ้ทำงทะเลและลูกคำ้ทำงบก และธุรกจิใหบ้รกิำรในกำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ 
ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) และในปี 2560 บรษิทัมี
รำยไดเ้พิม่จำกกำรประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ (Solar Rooftop) โดยกลุ่มบรษิทั ลฟี
วงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั  

  
โครงสร้างรายได ้

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

งบการเงินรวม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(หน่วย:ลา้นบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนั  3,569.84   93.27  4,649.22 96.62 6,112.33 93.76 

- ทางทะเล 3,507.00 91.63 4,568.10 94.93 5,988.06 91.85 

- ทางบก 62.84 1.64 81.12 1.69 124.27 1.91 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 105.68 2.76 50.21 1.04 48.83 0.75 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและ

อุปกรณ์ 
140.50 3.67 77.71 1.62 56.70 0.87 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยโซเวน้ท ์ - - - - 255.20 3.91 

รำยไดอ้ื่น 11.33 0.30 34.55 0.72 46.34** 0.71 

รวม 3,827.35 100.00 4,811.69 100.00 6,519.40 100.00 
** รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั ค่ำปรบัจำกกำรผดิสญัญำซื้อขำย ค่ำชดเชยจำกคดฟ้ีองรอ้ง และอื่นๆ 

 
2.1  ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
1) ธรุกิจจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

 บรษิทัเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นส ำหรบัเครื่องยนต์ โดยลูกคำ้จะเป็นผูก้ ำหนดคุณสมบตัิ 
(Specification) ของน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น โดยเมื่อบรษิทัไดร้บัค ำสัง่ซื้อจำกลูกคำ้แล้ว บรษิทัจะจดัหำสนิคำ้จำก
ผูผ้ลติน ้ำมนัรำยใหญ่ในประเทศหรอืผูค้ำ้ส่งน ้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
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บรษิทั ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นต้น ทีม่คีุณสมบตัติำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ทัง้นี้ ในกรณีลูกคำ้มคีวำมต้องกำรให้
บริษัทเป็นผู้ขนส่งน ้ำมนัให้ บริษัทจะว่ำจ้ำงผู้ขนส่งอิสระที่มคีุณภำพและควำมน่ำเชื่อถือด ำเนินกำรจดัส่งให้แก่ลูกค้ำยงั
จุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ก ำหนด โดยจดัส่งน ้ำมนัทำงเรอืขนส่งน ้ำมนั (Barge) ใหแ้ก่เรอืของลูกคำ้ทีจ่อดอยู่กลำงทะเล และ
ในกรณีทีเ่รอืของลูกคำ้จอดเทยีบท่ำ บรษิทัอำจจะจดัส่งน ้ำมนัทำงรถบรรทุกน ้ำมนัหรอืทำงเรอืขนส่งน ้ำมนั ส ำหรบัลูกคำ้ทำง
บกบรษิทัจะจดัส่งน ้ำมนัทำงรถบรรทุกน ้ำมนั ทัง้นี้ ประเภทน ้ำมนัทีบ่รษิทัจดัจ ำหน่ำยมดีงัต่อไปนี้ 

ก. น ้ามนัเชื้อเพลิง  
บรษิทัจดัจ ำหน่ำยแบ่งเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 
1. น ้ ำมนัดีเซลหมุนเรว็ (High Speed Diesel) 
น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ เป็นน ้ำมนัเชื้อเพลงิทีม่ปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยสูงทีสุ่ดในประเทศ โดยในปี 2560 – ปี 2562 มี

สดัส่วนประมำณร้อยละ 53.92 ร้อยละ 53.31 และร้อยละ 54.05 ของน ้ำมนัเชื้อเพลงิทัง้หมดที่จ ำหน่ำยภำยในประเทศ 
ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) เนื่องจำกมคีุณสมบตัิ เหมำะส ำหรบัเครื่องยนต์ดเีซลทีม่รีอบหมุน
เรว็กว่ำ 1,000 รอบต่อนำท ีเช่น เรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืประมง เรอืโดยสำร รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสำร เครื่องยนตห์รอื
เครื่องจกัรทำงกำรเกษตร และเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นตน้  

2. น ้ ำมนัเตำ (Fuel Oil) 
จดัเป็นน ้ำมนัเชื้อเพลงิทีส่ ำคญัทีสุ่ดในอุตสำหกรรม เพรำะรำคำถูก ใชง้่ำยใหค้วำมรอ้นสูง    ไม่มขีีเ้ถ้ำ และน ้ำมนั

เตำช่วยลดก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จำกกำรเผำไหม้ที่ออกสู่บรรยำกำศ ทัง้นี้ ในบรรดำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ จำกน ้ำมนั
ปิโตรเลยีมน ้ำมนัเตำมรีำคำต ่ำที่สุดซึ่งน ้ำมนัเตำมคีุณสมบตัิที่เหมำะสมแก่เครื่องยนต์เรอื หม้อไอน ้ำ (Boiler) ในโรงงำน
อุตสำหกรรม นอกจำกนี้น ้ำมนัเตำยงัอำจใช้ได้กับเครื่องดีเซลขนำดใหญ่ที่มีรอบกำรหมุนต ่ำถึงปำนกลำงที่ใช้ในกำร
ขบัเคลื่อนเรอืเดนิทะเลและเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ โดยในปี 2560 – ปี 2562 ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเตำมสีดัส่วนประมำณ 
รอ้ยละ 4.87 รอ้ยละ 4.95 และรอ้ยละ 4.32 ของน ้ำมนัเชื้อเพลงิทัง้หมดทีจ่ ำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรม
ธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

3. น ้ ำมนัเบนซิน (Gasoline) 
น ้ำมนัเบนซินเป็นเชื้อเพลงิที่ระเหยได้ง่ำย โดยน ้ำมนัเบนซินได้มำจำกกำรผสมน ้ำมนัเบำหลำยชนิดในอตัรำที่

เหมำะสม และปรุงแต่งด้วยสำรเพิม่คุณภำพต่ำงๆ เพื่อใหไ้ด้คุณภำพของน ้ำมนัตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงพลงังำน ซึ่ง
น ้ำมนัเบนซนิเป็นน ้ำมนัเชื้อเพลงิทีเ่หมำะส ำหรบัใชง้ำนกบัเครื่องยนต์เบนซนิชนิดสนัดำปภำยในโดยมหีวัเทยีนเป็นเครื่อง
จุดระเบดิ โดยประเภทของน ้ำมนัเบนซนิสำมำรถจ ำแนกไดต้ำมค่ำออกเทน ไดแ้ก่ ออกเทน 91 และออกเทน 95 เป็นตน้โดย
ในปี 2560 – ปี 2562 ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเบนซนิมสีดัส่วนประมำณรอ้ยละ 25.56 รอ้ยละ 25.69 และรอ้ยละ 25.90 
ของน ้ำมนัเชือ้เพลงิทัง้หมดทีจ่ ำหน่ำยภำยในประเทศ ตำมล ำดบั (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 

ทัง้นี้ บรษิทัมกีำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเบนซนิตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ซึง่เป็นผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิในต่ำงประเทศ  
โดยบรษิทัท ำกำรจดัหำน ้ำมนัเบนซนิจำกภำยนอกประเทศ เพื่อจดัส่งใหก้บัลูกคำ้ต่ำงประเทศ 

บรษิัทได้ท ำกำรขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ค้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิตำมมำตรำ 10 แห่งพระรำชบญัญตัิกำรค้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิ 
พ.ศ. 2543 ทัง้นี้ ผูค้ำ้น ้ำมนัตำมมำตรำ 10 หมำยถงึ ผูค้ำ้น ้ำมนัเชื้อเพลงิทีม่ปีรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชื้อเพลงิ แต่ละชนิดหรอื
รวมกนัทุกชนิดปีละ 30,000 เมตรกิตนั (ประมำณ 36 ลำ้นลติร) ขึน้ไปแต่ยงัไม่ถงึ 100,000 เมตรกิตนั (ประมำณ 120 ลำ้น
ลติร)  หรอืกรณีเป็นผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) ชนิดเดยีวมปีรมิำณไม่ถึง 50,000 เมตรกิตนัต่อปี แต่เกิน 30,000 
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เมตรกิตนั หรอืเป็นผูค้ำ้ทีม่ขีนำดของถงัทีส่ำมำรถเกบ็น ้ำมนัเชื้อเพลงิแต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนิดไดเ้กนิ 200,000 ลติร 
โดยปรมิำณกำรคำ้น ้ำมนัเชื้อเพลงิประจ ำปีดงักล่ำว หมำยถงึ ปรมิำณน ้ำมนัเชื้อเพลงิแต่ละชนิดทีน่ ำเขำ้มำในประเทศ ซื้อ 
กลัน่ ผลติหรอืไดม้ำในปีหนึ่ง ทัง้นี้ไม่รวมถงึปรมิำณทีจ่ดัหำมำเพื่อกำรส ำรองตำมกฎหมำย 

ข. น ้ามนัหล่อลื่น 

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

บริษัทจ ำหน่ำยน ้ำมนัหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ ได้แก่ น ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนต์ น ้ำมนัเกียร์ น ้ำมนัไฮโดรลิค 
น ้ำมนัหล่อลื่นส ำหรบัเครื่องยนตห์ลกั (Main Engine) น ้ำมนัหล่อลื่นเทอร์ไบน์และน ้ำมนัหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ (Turbine & 
Compressor) เป็นตน้ 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2560 ปี 2561 

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

น ้ำมนัดเีซล 26,901 49.10 23,265 53.92 27,666 48.48 23,603 53.31 
น ้ำมนัเบนซนิ 12,629 23.05 11,030 25.56 13,166 23.07 11,373 25.69 
น ้ำมนัอำกำศยำน 7,434 13.57 6,743 15.63 8,134 14.25 7,095 16.03 
น ้ำมนัเตำ 5,859 10.69 2,103 4.87 5,961 10.45 2,192 4.95 
น ้ำมนัก๊ำด 1,964 3.58 8 0.02 2,137 3.74 8 0.02 
รวมน ้ามนัเชื้อเพลิง 54,787 100.00 43,149 100.00 57,410 100.00 44,271 100.00 
     (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 
 

(หน่วย: ลา้นลติร) 

ปี 2562 
ผลิต จ าหน่าย 

ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ 
น ้ำมนัดเีซล 24,572 46.55 24,603 54.05 
น ้ำมนัเบนซนิ 13,085 24.79 11,791 25.90 
น ้ำมนัอำกำศยำน 7,617 14.43 7,153 15.71 
น ้ำมนัเตำ 5,465 10.35 1,966 4.32 
น ้ำมนัก๊ำด 2,044 3.87 8 0.02 
รวมน ้ามนัเชื้อเพลิง 52,783 100.00 45,521 100.00 

     (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 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(หน่วย:ลำ้นบำท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า มูลค่า ร้อยละ มูลค่า 

น ้ามนัเชื้อเพลิง 3,557.18 99.65 4,625.43 99.49 6,071.81 99.39 
- น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (HSD) 1,945.66 54.50 2,196.07 47.24 2,173.47 35.56 
- น ้ามนัเตา 1,346.72 37.72 2,428.11 52.23 3,665.71 59.97 
- น ้ามนัเบนซนิ 264.80 7.42 1.24 0.03 232.63 3.81 
น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ 12.66 0.35 23.79 0.51 40.52 0.66 

รวม 3,569.84 100.00 4,649.22 100.00 6,112.33 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

น ้ามนัดีเซล
2,173.47

สดัส่วน 35.56%

น ้ามนัเตา
3,665.71

สดัส่วน 59.97%

น ้ามนัเบนซิน
232.63

สดัส่วน 3.81%

น ้ามนัหล่อล่ืน,อ่ืนๆ
40.52

สดัส่วน 0.66%

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัแต่ละประเภท ปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

น ้ามนัดีเซลหมุนเรว็

น ้ามนัเตา

น ้ามนัเบนซิน

น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ
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ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ ของบรษิทั แสดงไดด้งันี้  

 

ปริมาณการจ าหน่าย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
หน่วย:ลำ้นลติร ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 

น ้ามนัเชื้อเพลิง 248.97 99.95 269.93 99.97 407.46 99.87 
- น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ (HSD) 117.64 47.23 105.25 38.98 117.50 28.80 
- น ้ามนัเตา 113.02 45.37 164.44 60.90 274.15 67.19 
- น ้ามนัเบนซนิ 18.31 7.35 0.24 0.09 15.81 3.88 
น ้ามนัหล่อลื่น และอ่ืนๆ 0.13 0.05 0.09 0.03 0.54 0.13 

รวม 249.11 100.00 270.02 100.00 408.00 100.00 
 

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 ใหส้ถำนทีส่่วนกลำง รวมถงึหอ้งพกัอำศยัใหถู้กสุขลกัษณะ 

น ้ามนัดีเซล
117.50

สดัส่วน 28.80%

น ้ามนัเตา
274.15

สดัส่วน 67.19%

น ้ำมนัเบนซิน
15.81

สดัส่วน 3.88%

น ้ามนัหล่อล่ืน,อ่ืนๆ
0.54

สดัส่วน 0.13%

ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัแต่ละประเภท ปี 2562
(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 ำสัญญำรับจ้ำงให้บริกำรด้ำน 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 กำรให้บรกิำรในธุรกิจด้ำนอำหำร ท ำควำมสะอำด และซกัรดี 
(Catering and Housekeeping Service) บรษิทัไดท้ ำสญัญำว่ำจำ้งผูจ้ดัเตรยีม/จดัหำอำหำรและซกัรดี ซึง่มปีระสบกำรณ์ใน
ธุรกจิกำรใหบ้รกิำรดำ้นอำหำร กำรท ำควำมสะอำด และซกัรดี และมคีวำมพรอ้มดำ้นบุคลำกร ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมอื 
เครื่องจกัรต่ำงๆ เพื่อกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้อย่ำงมคีุณภำพ     

 
3) ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

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

กลุ่มบรษิทัลฟีวงิมโีครงกำรประเภทกำรผลติไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคำอำคำร (Solar Rooftop) 
จ ำนวน 10 โครงกำร รวมก ำลงักำรผลติทัง้สิน้ 7.825 เมกะวตัต์ และด ำเนินกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเขำ้ระบบเชงิพำณิชย์ใหแ้ก่ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค (กฟภ.) และกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) แบ่งออกเป็น กฟภ. 7.600 เมกะวตัต ์และ กฟน. 0.225 เม
กะวตัต ์โครงกำรเปิดจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในเชงิพำณิชยแ์ลว้ ซึง่เริม่ทยอยเปิดจ ำหน่ำยตัง้แต ่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 ์รูฟ 

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

บรษิทั เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี 
พำวเวอร ์จ ำกดั (NGP) 

บรษิทั เอน็ ดบัเบิล้ย ูกรนี 
พำวเวอร ์จ ำกดั (NGP) 

บรษิทั เอน็ดบัเบิล้ย ู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 จงัหวดัมุกดำหำร จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 
พืน้ทีโ่ครงกำร ขนำด 10,000 ตำรำงเมตร เป็นพืน้ทีโ่ครงกำร และ50 ตำรำงเมตรเพื่อตดิตัง้ แผงวงจรโซล่ำร ์อุปกรณ์ตูไ้ฟ High volt Low volt  

อุปกรณ์ควบคุม และหมอ้แปลงในโครงกำร 
ผูร้บัซื้อไฟฟ้ำ /  
อตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำ 

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

ระยะเวลำสญัญำซื้อขำย
ไฟฟ้ำ 

สญัญำมกี ำหนด 25 ปี 
 

รปูแบบเทคโนโลย ี กำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยด์ว้ยวธิโีฟโตโวลตำอคิส ์(Photovoltaics PV Technology) 
วนัทีเ่ริม่ตน้ขำยไฟฟ้ำเชงิ
พำณิชย ์(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 ดบัเบิล้ย ู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 จงัหวดัสมุทรปรำกำร จงัหวดัแพร ่
พืน้ทีโ่ครงกำร ขนำด 8,000 ตำรำงเมตร เป็นพืน้ทีโ่ครงกำร และ 

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

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

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

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

ผูร้บัซื้อไฟฟ้ำ / 
อตัรำรบัซือ้ไฟฟ้ำ 

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

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

กำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค 
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
พำณิชย ์(“COD”) 

26 ธนัวำคม 2558 21 มกรำคม 2558 13 กุมภำพนัธ ์2558 19 ธนัวำคม 2557 25 ธนัวำคม 2557 
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กระบวนกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ดว้ยระบบโฟโต้โวลตำอกิ (Photovoltaic – PV) หรอืโซล่ำร์เซลล์ 
เป็นกระบวนกำรเปลี่ยนพลงังำนแสงให้เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ โดยเริม่จำกกำรใชแ้ผงเซลล์แสงอำทติย์เป็นตวัรบัแสง ซึ่งจะ
ได้รบัได้ทัง้รงัสีตรง รงัสีกระจำย และรงัสีรวม แผงเซลล์แสงอำทิตย์จะประกอบไปด้วยสำรกึ่งตัวน ำที่สำมำรถดูดกลืน
แสงอำทติย์ไดแ้ละท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัน ำไฟฟ้ำบวกและลบ เพื่อใหเ้กดิแรงดนัไฟฟ้ำทีข่ ัว้ทัง้สองของเซล์แสงอำทติย์ และเกิด
กำรผลติไฟฟ้ำออกมำจำกแผงเซลล์แสงอำทติย์ (PV Arrays) และถูกส่งไปรวมที ่String Combiner Box ก่อนทีจ่ะผ่ำนไปสู่
เครื่องแปลงไฟฟ้ำ (Inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ำกระแสตรง (Direct Current : DC) ที่ผลิตได้ ให้เป็นไฟฟ้ำกระแสสลบั 
(Alternative Current : AC) ต่อจำกนัน้ไฟฟ้ำกระแสสลบัดงักล่ำวจงึถูกส่งผ่ำนไป Main Distribution Board เพื่อควบคุมและ
ป้องกนัระบบต่ำงๆ ก่อนที่จะส่งต่อไปยงัหม้อแปลง (Transformer) เพื่อเร่งแรงดนัไฟฟ้ำใหสู้งขึน้ตำมระดบัแรงดนัทีใ่ชใ้น
กำรจ่ำยไฟเขำ้ระบบส่งของกำรไฟฟ้ำตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ และถูกส่งเขำ้มเิตอร์วดัจ ำนวนหน่อยไฟฟ้ำก่อนที่จะถูก
ส่งผ่ำนไปยงัสำยส่งไฟฟ้ำของ กฟน. หรอื กฟภ. ตำมจุดรบัซื้อไฟฟ้ำทีก่ ำหนด เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไฟฟ้ำต่อไป 

 
ภาพกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยด้์วยระบบ PV 

 

4) ธรุกิจผลิตและจ ำหน่ำยโซเว้นท์ 
การด าเนินกจิการของโรงแยกคอนเดนเสท ภายใต้ บรษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ากดั เป็นธุรกจิทีน่ าคอนเดน

เสท (สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา) มาผลติเป็นโซเวน้ทท์ีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ผลติยาง ผลติตวัท าละลาย
ในอุตสาหกรรมสี โดยกระบวนการผลิตใช้หลักการความแตกต่างของจุดเดือด (Boiling point) ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่ คือ รบัเบอร์โซเว้นท์ (Rubber Solvent) สารไวท์สปิริต (White Spirit) และ 
ผลติภณัฑพ์ลอยได ้คอื ดเีซล (Diesel) บางส่วน โดยสดัส่วนผลติภณัฑ ์ปี 2562 แสดงรายละเอยีด ดงันี้ 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
(ก) การตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั 

1) จดัจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

นโยบายการขายสินค้า 
ในกำรก ำหนดรำคำขำยสนิคำ้ บรษิทัมนีโยบำยก ำหนดรำคำขำยสนิคำ้จำกรำคำต้นทุนขำยสนิคำ้และค่ำใชจ้่ำยที่

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนน ้ำมนัเชื้อเพลงิ และ/หรอื น ้ำมนัหล่อลื่น  ค่ำพธิกีำรและศุลกำกร ค่ำนำยหน้ำ ค่ำจ้ำง
ผูต้รวจสอบอสิระ (Surveyor) และค่ำขนส่ง เป็นตน้ แต่ไม่รวมตน้ทุนทำงกำรเงนิ บวกดว้ยก ำไรขัน้ตน้ (Gross Margin) หรอื
เรียกว่ำ วิธีกำรก ำหนดรำคำขำยแบบ Cost Plus Pricing Method ทัง้นี้ บริษัทได้มีกำรก ำหนดก ำไรขัน้ต้นไว้อตัรำหนึ่ ง 
(“ก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุด”) ทัง้นี้ บรษิทัก ำหนดก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุดมำจำกต้นทุนทำงกำรเงนิในกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อและระยะเวลำ
กำรใหส้นิเชื่อแก่ลูกคำ้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัมกีำรก ำหนดก ำไรขัน้ตน้ต ่ำสุดโดยจ ำแนกออกเป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ
ใหแ้ก่กลุ่มเรอืขนส่งกลุ่มขนส่งทำงบก และกลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ  เนื่องจำกมกีำรใหว้งเงนิสนิเชื่อและระยะเวลำในกำรให้
สนิเชื่อทีแ่ตกต่ำงกนั และสภำวะกำรแขง่ขนัทีแ่ตกต่ำงกนั โดยในกำรตัง้รำคำขำยสนิคำ้ของบรษิทัจะก ำหนดใหเ้ป็นไปตำม
กลไกตลำด เพื่อให้สำมำรถแข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ได้และเพื่อให้มกี ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำให้สูงที่สุด ณ 
สภำวะตลำดหนึ่งๆ โดยจะมกีำรทบทวนและพิจำรณำควำมเหมำะสมของก ำไรขัน้ต ่ำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ โดย
คณะท ำงำนพิจำรณำสินเชื่อ ทัง้นี้ ในกรณีที่จ ำเป็นต้องตัง้รำคำขำยให้มกี ำไรขัน้ต้นต ่ำกว่ำก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุด บริษัทได้
ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรขำยว่ำจะต้องไดร้บักำรอนุมตัริำยกำรขำยนัน้ๆ โดย กรรมกำรผูจ้ดักำรและผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
กำรเงนิร่วมกนัก่อน ในทุกกรณี 

ซึ่งรำคำขำยสนิคำ้จะอ้ำงองิกบัรำคำหน้ำโรงกลัน่ (Ex-Refinery Price) ซึ่งเคลื่อนไหวตำมรำคำน ำเขำ้ของน ้ำมนั
เชือ้เพลงิทีม่รีำคำน ้ำมนัทีต่ลำดสงิคโปรเ์ป็นรำคำอำ้งองิ (ทีม่ำ: ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน) โดย
รำคำขำยน ้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำจะขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้ำ ได้แก่ ( 1) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมัน
ภำยในประเทศใหก้บัเรอืทีใ่ชภ้ำยในประเทศ (Domestic)  (2) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัระหว่ำงประเทศใหก้บัเรอืทีเ่ดนิทำงออก

RB 1425
16%

RB Solvent
52%

WS 3040
2%

White Spirit
5%

Diesel
22%

Fuel Oil 
1%

LPG
2%

สดัส่วนผลิตภณัฑจ์ากการแยกคอนเดนเสท ปี 2562

RB 1425 RB Solvent WS 3040 White Spirit Diesel Fuel Oil LPG
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นอกประเทศไทย (International) และ (3) กำรจ ำหน่ำยน ้ ำมันนอกประเทศให้กับเรือของลูกค้ำทัง้สัญชำติไทยและ
ต่ำงประเทศที่มีควำมต้องกำรใช้น ้ำมนัในต่ำงประเทศ โดยกำรจดัหำสินค้ำจำกผู้ผลิตน ้ำมนัในต่ำงประเทศ (External) 
เนื่องจำกในโครงสรำ้งรำคำน ้ำมนัเชื้อเพลงิของประเทศไทยจะมส่ีวนเพิม่ทีเ่รยีกเกบ็ส ำหรบัภำษีและเงนิสมทบเขำ้กองทุน
น ้ำมนัและกองทุนเพื่อกำรส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำน  ตำมภำพประกอบดำ้นล่ำง 

 
โครงสรำ้งตน้ทุนรำคำจ ำหน่ำยส่งน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

 
* แผนภำพดงักล่ำวเพื่อแสดงโครงสรำ้งรำคำเท่ำนัน้ 
 
หำกลูกค้ำมีควำมประสงค์ที่จะน ำน ้ำมนัออกไปใช้นอกประเทศ รำคำน ้ำมนัที่จ ำหน่ำยให้จะแตกต่ำงจำกรำคำ

ส ำหรบัลูกคำ้ทีใ่ชน้ ้ำมนัภำยในประเทศ โดยจะเป็นรำคำทีไ่ม่รวมภำษแีละเงนิเรยีกเกบ็เขำ้กองทุนน ้ำมนัและกองทุนเพื่อกำร
ส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์พลงังำน โครงสรำ้งรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ในแต่ละประเภท สำมำรถจ ำแนกได้
ดงันี้ 

 
Domestic : เป็นกำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิในประเทศ เพื่อใชภ้ำยในประเทศ 

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

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

โดยส่วนทีเ่ป็นภำษมีลูค่ำเพิม่ บรษิทัจะสำมำรถขอคนืจำกกรมสรรพำกรไดใ้นภำยหลงัพรอ้ม
หลกัฐำนกำรเดนิทำงออกนอกประเทศของลูกคำ้จำกหน่วยงำนรำชกำรทีก่ ำกบัดแูล 

External : เป็นกำรจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิจำกผูผ้ลติในต่ำงประเทศ เพื่อใชใ้นต่ำงประเทศ ดงันัน้โครงสรำ้งรำคำ
จะแตกต่ำงจำกโครงสร้ำงรำคำน ้ำมนัเชื้อเพลิงที่จดัซื้อจำกผู้ผลิตหรือผู้ค้ำในประเทศไทย (ดงั
โครงสร้ำงที่แสดงไว้ด้ำนบน) โดยจะมโีครงสร้ำงของรำคำทีแ่ตกต่ำงกนัออกไปขึน้อยู่กบัต้นทำง
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ของน ้ำมนัเชื้อเพลิงที่บริษัทท ำกำรจดัหำ ทัง้นี้ ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัในลกัษณะนี้ จะไม่มี
ภำษมีลูค่ำเพิม่แต่อย่ำงใด 

  

 
 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บรษิทัประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น มชี่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลกั 2 ช่องทำงดงันี้ 
ก. การจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหลอ่ลื่นทางทะเล 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเพื่อเป็นเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นเครื่องยนต ์ใหแ้ก่เรอืเดินทะเล

ประเภทต่ำงๆ ทัง้เรอืสญัชำตไิทยและเรอืต่ำงประเทศ มำตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัในปี 2540 โดยบรษิทัจะจดัส่งน ้ำมนัใหแ้ก่
ลูกคำ้ทำงเรอืขนส่งน ้ำมนั (Barge) ในกรณีทีเ่รอืของลูกคำ้จอดอยู่กลำงทะเล  

ส่วนในกรณีทีเ่รอืของลูกคำ้จอดเทยีบท่ำอยู่ บรษิทัอำจจะจดัส่งน ้ำมนัใหแ้ก่ลูกคำ้โดยทำงรถบรรทุกน ้ำมนัหรอืทำง
เรอืขนส่งน ้ำมนั ขึน้อยู่กบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

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 เรอืขนส่ง เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service Boat) เรอืโดยสำร
พนักงำนแท่นขดุเจำะ (Crew Boat) เรอืประมง เป็นตน้โดยบรษิทัจะจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิจำกผูผ้ลติและ/หรอืผูค้ำ้
น ้ำมนัภำยในประเทศ 

• กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัในต่ำงประเทศ (External) เป็นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัเรอืขนส่งประเภทต่ำงๆ ที่มเีส้นทำง
กำรเดนิเรอืระหว่ำงต่ำงประเทศ เช่น เรอืขนส่งน ้ำมนั (Tanker)  เรอืขนส่งตูส้นิคำ้ (Container)  เรอืเทกอง (Bulk) 
เป็นต้น และเรือของลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรน ้ำมันระหว่ำงที่อยู่ในต่ำงประเทศ ซึ่งมีทัง้เรือสัญชำติไทยและ
ต่ำงประเทศ รวมไปถงึกำรจดัจ ำหน่ำยใหก้บัผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิในต่ำงประเทศอกีดว้ย โดยบรษิทัจะจดัหำน ้ำมนั
จำกผูผ้ลติและ/หรอืผูค้ำ้น ้ำมนัในต่ำงประเทศเพื่อจดัส่งใหก้บัลูกคำ้ยงัจุดหมำยปลำยทำงในต่ำงประเทศ 

ข.    การจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลิงและน ้ามนัหล่อลื่นทางบก  
ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก ได้เริ่มขึ้นจำกกำรให้บริกำรขนส่งน ้ำมนัโดย

รถบรรทุกน ้ำมนัใหก้บัเรอืเดนิทะเลทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรเทยีบท่ำ ดว้ยควำมต้องกำรทีจ่ะขยำยกำรใหบ้รกิำรใหค้รอบคลุมกลุ่ม
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895.77
สดัส่วน 22.97%

5,092.29
สดัส่วน 83.31%

124.27
สดัส่วน 2.03%

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัตามช่องทางการจ าหน่าย ปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

ทางทะเลในประเทศ

ทางทะเลในต่างประเทศ

ทางบก

ลูกคำ้ทีก่วำ้งขึน้ บรษิทัจงึเลง็เหน็โอกำสทีจ่ะใหบ้รกิำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัทำงบก โดยใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรม 
และธุรกจิอื่นๆ เช่น ธุรกจิขนส่งทำงบก ผูใ้หบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยต่ำงๆ ของบรษิทั 
แสดงไดด้งันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้จากการจ าหน่าย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(หน่วย:ลำ้นบำท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

การจ าหน่ายทางทะเล 3,507.56 98.24 4,568.10 98.26 5,988.06 97.97 
- ในประเทศ 827.85 23.19 1,065.06 22.97 895.77 14.66 
- ต่างประเทศ 2,679.15 75.05 3,512.04 75.28 5,092.29 83.31 
การจ าหน่ายทางบก 62.84 1.76 81.12 1.74 124.27 2.03 

รวม 3,569.84 100.00 4,649.22 100.00 6,112.33 100.00 
 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการจดัหน่าย 
ก. การจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่นทางทะเล 
ในกลุ่มของผลติภณัฑ์น ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทีจ่ดัจ ำหน่ำยทำงทะเล กลุ่มลูกคำ้หลกัของบรษิทั ไดแ้ก่ 

เรอืเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ เช่น เรอืขนส่งน ้ำมนั เรอืบรรทุกสนิคำ้ เรอืประมง และเรอืบรวิำรของแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซ 
เช่น เรอืล ำเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภค (Supply & Service Boat) และเรอืโดยสำรพนักงำนแท่นขดุเจำะ (Crew 
Boat) เป็นต้น และพ่อคำ้คนกลำง (Wholesaler) ซึ่งเป็นผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่เรอืประเภทต่ำงๆ โดยบรษิทัจะใหบ้รกิำรแก่
เรอืทีเ่ป็นผูใ้ชน้ ้ำมนัเชื้อเพลงิโดยตรง (End User) และเรอืทีเ่ป็นลูกคำ้ของพ่อคำ้คนกลำงเหล่ำนี้ซึ่งทอดสมออยู่กลำงทะเล
หรอืจอดอยู่ทีท่่ำเทยีบเรอื 
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ข. การจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่นทางบก 
กลุ่มลูกคำ้ของกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำงบก ไดแ้ก่ โรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มลูกคำ้ใน

ธุรกจิอื่นๆ เช่น ผูป้ระกอบธุรกจิรถโดยสำร และผูป้ระกอบกำรรถขนส่งขนำดต่ำงๆ 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

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่จะเกิดขึน้จำกกำรใหบ้รกิำรในธุรกจิดงักล่ำว 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 

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

ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น กล่ำวคอื บรษิทัจะก ำหนดรำคำกำรใหบ้รกิำร โดยอ้ำงองิจำกตน้ทุนและ
ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ของสนิคำ้และบรกิำร ยกเวน้ต้นทุนทำงกำรเงนิจำกกำรใหเ้ครดติกำรคำ้แก่ลูกคำ้ในธุรกจินี้ บวกด้วยอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้น (Cost Plus Pricing Method) โดยบริษัทมีกำรก ำหนดอัตรำก ำไรขัน้ต้นต ่ำสุดไว้ ซึ่งในกำรให้บริกำรแต่ละ
รำยกำรจะตอ้งมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นไม่ต ่ำไปกว่ำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำสุดทีก่ ำหนดไว ้ทัง้นี้ อตัรำก ำไรดงักล่ำวจะตอ้งเหมำะสม
และเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในกำรใหเ้ครดติกำรคำ้แก่ลูกคำ้ 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 กับบริษัท พริมำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ 
“บรษิทั นทลนิ ออฟชอร ์จ ำกดั”) ซึง่เป็นผูร้บัสมัปทำนในกำรจดัหำเรอืพกัอำศยั (Accommodation Barge) ส ำหรบัพนักงำน
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
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อำศยั ซึ่งอ้ำงอิงตำมระยะเวลำสมัปทำนที่บรษิทั 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 หำกมกีำรเปิดประมลูดำ้น Catering and Service เพิม่เตมิไดใ้นอนำคต  

ในปัจจุบนับรษิทัมแีผนเขำ้หำลูกคำ้รำยใหม่และขยำยกำรลงทุนในธุรกจิดำ้น Catering and Service และหำคู่คำ้
ทำงธุรกจิทีม่ปีระสบกำรณ์และมคีวำมพรอ้มในกำรใหบ้รกิำรดำ้นอำหำร กำรท ำควำมสะอำด และซกัรดี เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นส ำคญั 
  

ข. ธรุกิจให้บริการจดัหาวตัถดิุบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร จดัหาเสบียง และบริการอ่ืนๆ (General Supply)  
 ให้บรกิำรจดัหำวตัุดบิต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรเตรยีมอำหำร เสบยีงอำหำร และบรกิำรอื่นๆ เช่น อำหำร น ้ำ เครื่องมอื
ต่ำงๆ เป็นต้นให้กับเรือที่มีเส้นทำงกำรเดินเรือทัง้ภำยในประเทศ (Domestic) และเรือที่มีเส้นทำงกำรเดินเรืออยู่นอก
ประเทศ (External) รวมไปถึงแท่นขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำติ (Rig) โดยเมื่อลูกค้ำมคีวำมต้องกำรวตัถุดบิ เสบยีง
อำหำร และวสัดุสิน้เปลอืงอื่นๆ ลูกคำ้จะตดิต่อผ่ำนตวัแทนขำยของบรษิทั เพื่อด ำเนินกำรจดัหำสนิคำ้ดงักล่ำวใหแ้ก่ลูกคำ้  

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของการให้บริการ Catering and Service & General Supply 

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

(Accommodation Rig) ทัง้ทีต่ัง้อยู่ในอ่ำวไทยและในทะเลอนัดำมนั รวมถงึบนบก ซึง่โดยส่วนใหญ่ทีพ่กัอำศยัในทะเลมทีัง้ใน
รปูแบบของเรอืพกัอำศยัและแท่นพกัอำศยั จะเป็นของผูร้บัสมัปทำนขดุเจำะน ้ำมนัเชือ้เพลงิและก๊ำซ 
 

ข. การให้บริการในธรุกิจ General Supply 
ธุรกจิ General Supply มกีลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยเดยีวกนักบัธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นทำง

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

3) ธรุกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 
ช่องทางและกลุม่ลูกค้าเป้าหมายของการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์ของกลุ่มบรษิัทลฟีวงิ จดัอยู่ในประเภทผู้ผลติไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (Very 

Small Power Producer: VSPP) โดยผลติไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค โดยท ำ
สญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (Power Purchase Agreement: PPA) ทัง้สิน้ 10 โครงกำร โดยช่องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยจงึเป็นกำร
เชื่อมต่อไฟฟ้ำจำกแต่ละโครงกำรเขำ้สู่สถำนีและระบบไฟฟ้ำของ กฟน. หรอื กฟภ. โดยปรมิำณไฟฟ้ำทีจ่ ำหน่ำย ค ำนวณ
จำกหน่วยไฟฟ้ำทีผ่่ำนมเิตอร์วดัหน่อยไฟฟ้ำ ณ จุดจ่ำยไฟฟ้ำของแต่ละโครงกำร เพื่อให้ กฟน.และกฟภ. จ ำหน่ำยใหแ้ก่
ประชำชนต่อไป ทัง้นี้ กลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ป็นหน่วยงำนรฐั หรอืองค์กรรฐัวสิำหกจิ องค์กรเอกชน โรงงำนอุตสำหกรรมขนำด
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ใหญ่ และกลุ่มประชำชนทีต่้องกำรใชไ้ฟฟ้ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หำกกลุ่มบรษิทัลฟีวงิมกีำรขยำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำจำก
พลงังำนแสงอำทติย ์หรอืเพิม่ธุรกจิเกีย่วเน่ืองกบัพลงังำนแสงอำทติยใ์นอนำคต 

4) ธรุกิจการผลิตและจ าหน่ายโซเว้นท์  
ช่องทางและกลุม่ลูกค้าเป้าหมายของการผลิตและจ าหน่ายโซเว้นท ์
บรษิทัด ำเนินกำรผลติโดย จดัหำวตัถุดบิ คอนเดนเสท (สำรประกอบไฮโดรคำรบ์อนชนิดเบำ) จำกผูผ้ลติน ้ำมนัรำย

ใหญ่ เพื่อมำผลิตโซเว้นท์ที่มีลกัษณะเฉพำะ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถผลิตและ
จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์โซเวน้ท์ทีม่ลีกัษณะเฉพำะ ตำมควำมต้องกำรของกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมทัง้ในและต่ำงประเทศ  โดย
สำมำรถปรบัเปลีย่นกระบวนกำรผลติทัง้รปูแบบทีเ่ป็นกำรผลติต่อเนื่อง และ รปูแบบกำรผลติตำมค ำสัง่ซื้อรำยครัง้ของลูกคำ้ 

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

คือ เรือบรรทุกน ้ำมนั (Tanker) เรือบริวำรแท่นขุดเจำะ เช่น เรือล ำเลียงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & 
Service Boat) และเรอืโดยสำรพนักงำนแท่นขดุเจำะ (Crew Boat) กลุ่มเรอืประเภทอื่นๆ เช่น เรอืรบ เรอืส ำรำญ เรอืประมง 
และเรอืขนส่งสนิค้ำ เป็นต้น ส ำหรบักำรจดัจ ำหน่ำยทำงบก บรษิัทมกีลุ่มลูกคำ้หลกัคอื กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มรถ
ขนส่ง และกลุ่มรถโดยสำรประจ ำทำง โดยสดัส่วนกำรขำยใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ของบรษิทั  

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

ปรมิำณกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บักลุ่มลูกคำ้ต่ำงๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มดีงันี้  
 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ 
กลุ่มลูกค้าท่ีจ าหน่ายทางทะเล 246.28 98.86 267.01 98.89 402.66 98.69 
- ในประเทศ 41.76 16.76 45.66 16.91 42.55 10.43 
- ระหว่างประเทศและต่างประเทศ 204.52 82.10 221.35 81.98 360.11 88.26 
กลุ่มลูกค้าจ าหน่ายทางบก 2.83 1.14 3.01 1.11 5.34 1.31 

รวม 249.11 100.00 270.02 100.00 408.00 100.00 
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▪ อตุสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลิง 

ในปี 2560 – 2562 ประเทศไทยมปีรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ซึง่สำมำรถสรุป และเปรยีบเทยีบได้
ดงันี้ 

(หน่วย: ลา้นลติร) 
ปี 2560 ปี 2561 

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

น ้ำมนัดเีซล 26,901 49.10 23,265 53.92 27,666 48.48 23,603 53.31 
น ้ำมนัเบนซนิ 12,629 23.05 11,030 25.56 13,166 23.07 11,373 25.69 
น ้ำมนัอำกำศยำน 7,434 13.57 6,743 15.63 8,134 14.25 7,095 16.03 
น ้ำมนัเตำ 5,859 10.69 2,103 4.87 5,961 10.45 2,192 4.95 
น ้ำมนัก๊ำด 1,964 3.58 8 0.02 2,137 3.74 8 0.02 
รวมน ้ามนัเชื้อเพลิง 54,787 100.00 43,149 100.00 57,410 100.00 44,271 100.00 
     (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 
 

(หน่วย: ลา้นลติร) 

ปี 2562 
ผลิต จ าหน่าย 

ปรมิำณ รอ้ยละ ปรมิำณ รอ้ยละ 
น ้ำมนัดเีซล 24,572 46.55 24,603 54.05 
น ้ำมนัเบนซนิ 13,085 24.79 11,791 25.90 
น ้ำมนัอำกำศยำน 7,617 14.43 7,153 15.71 
น ้ำมนัเตำ 5,465 10.35 1,966 4.32 
น ้ำมนัก๊ำด 2,044 3.87 8 0.02 
รวมน ้ามนัเชื้อเพลิง 52,783 100.00 45,521 100.00 

     (ทีม่ำ: กรมธุรกจิพลงังำน กระทรวงพลงังำน) 
 
จำกตำรำงขำ้งตน้ จะเหน็ไดว้่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิำณกำรผลติและกำรจ ำหน่ำยมำกทีสุ่ดในประเทศ คอื น ้ำมนั

ดเีซล ซึง่มปีรมิำณกำรผลติ เท่ำกบั รอ้ยละ 49.10 รอ้ยละ 48.48 และรอ้ยละ 46.55 ของปรมิำณกำรผลติในประเทศทัง้หมด
ในปี 2560 – ปี 2562 ตำมล ำดบั และมปีรมิำณกำรจ ำหน่ำย เท่ำกับ ร้อยละ 53.92 ร้อยละ 53.31 และร้อยละ 54.05 ของ
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด ในปี 2560 – ปี 2562 ตำมล ำดบั 

ปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัเบนซนิ ในปี 2560 – ปี 2562 เท่ำกบั รอ้ยละ 23.05 รอ้ยละ 23.07 และรอ้ยละ 24.79 ของ
ปริมำณกำรผลิตในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั ในขณะที่ปริมำณกำรจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเบนซิน ใน ปี 2560 – ปี 2562 
เท่ำกบั รอ้ยละ 25.56 รอ้ยละ 25.69 และรอ้ยละ 25.90 ของปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั  
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ปริมำณกำรผลิตน ้ำมนัเตำ ในปี 2560 – ปี 2562 เท่ำกับ ร้อยละ 10.69 ร้อยละ 10.45 และร้อยละ 10.35 ของ
ปรมิำณกำรผลติในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั ในขณะทีป่รมิำณกำรจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเตำ ในปี 2560 – ปี 2562 เท่ำกบั 
รอ้ยละ 4.87 รอ้ยละ 4.95 และรอ้ยละ 4.32 ของปรมิำณกำรจ ำหน่ำยในประเทศทัง้หมด ตำมล ำดบั  

ทัง้นี้ เมื่อเปรยีบเทยีบปรมิำณกำรผลติในปี 2560 กบัปี 2561 พบว่ำ ปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิในปี 2562 จะ
ลดลงมำกกว่ำปี 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ของปรมิำณกำรผลติน ้ำมนัทุกประเภททีล่ดลง ส่วนปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนั
เชือ้เพลงิปี 2562 เพิม่ขึน้มำกกว่ำปี 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 2.82 โดยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทุกประเภททีเ่พิม่ขึน้  

ส่วนรำคำเฉลีย่น ้ำมนัดบิ Europe Brent ปี 2562 รำคำ 64.36 ดอลลำรส์หรฐัฯต่อบำรเ์รล ปรบัตวัลดลง คดิเป็นรอ้ย
ละ 9.43 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรำคำเฉลีย่น ้ำมนัดบิ Europe Brent ปี 2561 รำคำ 71.06 ดอลลำรส์หรฐัฯต่อบำรเ์รล 

ดงันัน้ หำกเปรยีบเทยีบปรมิำณรวมกำรผลติและจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเชื้อเพลงิทุกประเภท จงึคำดกำรณ์ไดว้่ำธุรกจิ
น ้ำมนัเชื้อเพลงิมแีนวโน้มทีจ่ะขยำยตวัขึน้ แมก้ำรผลติจะลดลงแต่กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ส่วนกลไกรำคำ
น ้ำมนัเชือ้เพลงิยงัมภีำวะรำคำน ้ำมนัทีผ่นัผวน 

หำกสภำวะรำคำน ้ำมนัทรงตวัหรอืลดลง แต่กำรน ำเขำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิมำภำยในประเทศจะมปีรมิำณเพิม่ขึน้ เพรำะ
ต้นทุนกำรผลติกบักำรน ำเขำ้น ้ำมนัเชื้อเพลงิต่ำงกนัไม่มำก ซึ่งควำมต้องกำรบรโิภคน ้ำมนัเชื้อเพลงิในประเทศยงัเพิม่ขึน้
ต่อเนื่องทุกปี แสดงถงึควำมตอ้งกำรใชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิของภำคธุรกจิอุตสำหกรรมต่ำงๆ และภำคประชำชนทีย่งัไม่ลดลง จงึ
ส่งผลใหม้ปีรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้ตำมกลไกของตลำดซื้อขำยน ้ำมนัภำยในประเทศ 

จำกขอ้มลูขำ้งตน้ บรษิทัเชื่อมัน่ว่ำ ในปี 2563 ปรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยของน ้ำมนัเชื้อเพลงิภำยในประเทศยงั
มโีอกำสและแนวโน้มเพิม่ขึ้นมำกกว่ำจำกปี 2562 อีกทัง้ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิเพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
นับตัง้แต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลำ 12 ปีติดต่อกนั แม้ประสบปัญหำรำคำน ้ำมนัผนัผวนก็ไม่มผีลกระทบต่อ
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิ แสดงถึงแนวโน้มและโอกำสกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิของบรษิัทที่จะเพิม่ขึ้นใน
อนำคต หำกรำคำน ้ำมนักลบัมำสู่ภำวะปกต ิกำรจ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มเรอืเดนิทะเล เรอืบรวิำรแท่นขดุเจำะ หรอืกลุ่มเรอืต่ำงๆ
ทีใ่ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิประเภทน ้ำมนัดเีซล ตลอดจนกำรจ ำหน่ำยใหก้บัเรอืขนส่งน ้ำมนัระหว่ำงโรงกลัน่และ/หรอืคลงัตน้ทำง ไป
ยงัคลงัปลำยทำงทีข่นส่งจะเพิม่ขึน้ตำมปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัที่เพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวโน้มปรมิำณ
กำรใชน้ ้ำมนัทีเ่พิม่ขึน้ของภำคธุรกจิและภำคประชำชน  

 
▪ อตุสาหกรรมการขดุเจาะน ้ามนัและกา๊ซในทะเล 

ส ำหรบัอุตสำหกรรมกำรขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซของไทย ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 มสีมัปทำนขุดเจำะน ้ำมนัและ
ก๊ำซ จ ำนวน 39 สมัปทำน แบ่งออกเป็น 49 แปลง (Block) มพีืน้ทีร่วม 57,635.0130 ตร.กม.โดยแบ่งออกเป็นพืน้ทีข่ดุเจำะ
บนบก จ ำนวน 17 สมัปทำน แบ่งออกเป็น 20 แปลง บนพืน้ที ่5,647.3759 ตร.กม. พืน้ทีข่ดุเจำะในทะเลฝัง่อ่ำวไทย จ ำนวน 
22 สมัปทำน โดยแบ่งออกเป็น 29 แปลง มพีืน้ที ่51,987.6371 ตร.กม. ทัง้นี้ ยงัไม่นับรวมพืน้ทีพ่ฒันำร่วมไทย-มำเลเซีย 
ซึ่งมพีื้นที่ประมำณ 7,250 ตร.กม. ส ำหรบัพื้นที่ร่วมไทย-มำเลเซียในปี 2561 แบ่งออกเป็นแปลงส ำรวจหมำยเลข A-18 
(พื้นที่ประมำณ 3,000 ตร.กม.) สำมำรถส่งมอบก๊ำซธรรมชำตริวม 310.35 พนัล้ำนลูกบำศก์ฟุต และก๊ำซธรรมชำตเิหลว 
2.82 ล้ำนบำร์เรล และแปลงส ำรวจหมำยเลข B-17&C-19 และ B-17-01 (พืน้ที่ประมำณ 4,250 ตร.กม.) สำมำรถส่งมอบ
ก๊ำซธรรมชำติรวม 120.22 พนัล้ำนลูกบำศก์ฟุต และก๊ำซธรรมชำตเิหลว 3.03 ล้ำนบำร์เรล (ที่มำ: รำยงำนประจ ำปี กรม
เชือ้เพลงิธรรมชำต)ิ 

ส่วนสมัปทำนแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตทิัง้หมดของไทย มจี ำนวนแท่นผลติปิโตรเลยีมรวมถงึแทน่ผลติ
ชัว่ครำว ทัง้หมด 465 แท่น และมจี ำนวนเรอืผลติและเรอืกกัเกบ็ปิโตรเลยีม จ ำนวน 12 ล ำ (ขอ้มลู ณ กนัยำยน 2562) และ
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มกีำรเจำะหลุมรวมทัง้หมด 11,761 หลุม แบ่งเป็นพืน้ทีบ่นบก 1,892 หลุม ในอ่ำวไทย 9,850 หลุม และในทะเลอนัดำมนั 19 
หลุม (ทีม่ำ: กรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิกระทรวงพลงังำน) โดยในปี 2560 - ปี 2562 มกีำรผลติปิโตรเลยีม (ประกอบดว้ย ก๊ำซ
ธรรมชำต ิก๊ำซธรรมชำตเิหลวหรอืคอนเดนเสท และน ้ำมนัดบิ) เทยีบเท่ำน ้ำมนัดบิ เฉลีย่เท่ำกบั 779,739.83 บำรเ์รลต่อวนั 
เทยีบเท่ำน ้ำมนัดบิ เฉลีย่เท่ำกบั 745,805.34 บำรเ์รลต่อวนั และเทยีบเท่ำน ้ำมนัดบิ เฉลีย่เท่ำกบั 762,307.52 บำรเ์รลต่อวนั 
ตำมล ำดบั หำกเปรยีบเทยีบปรมิำณเฉลี่ยของกำรผลติปิโตรเลยีมระหว่ำงปี 2561 และปี 2562  ผลปรำกฏว่ำมกีำรผลติ
ปิโตรเลยีมปี 2562 เพิม่ขึน้คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.18 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 แมป้ระเทศไทยมกีำรขุดเจำะน ้ำมนัและ
ก๊ำซในทะเลและบนบก และผลติปิโตรเลยีมอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยงัมปัีญหำภำวะรำคำน ้ำมนัดบิของตลำดโลกผนัผวนทีส่่งผล
กระทบต่อต้นทุนกำรผลติปิโตรเลยีม และจ ำนวนผูร้บัสมัปทำนกล็ดลง ในปี 2561 คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัผิูไ้ดร้บัสทิธเิป็น
ผู้รบัสญัญำแบ่งปันผลผลติ ในแปลงส ำรวจหมำยเลข G1/61 (แปลงเอรำวณั) และ G2/61 (แปลงบงกช) และเมื่อวนัที่ 3 
มนีำคม 2563 รำชกจิจำนุเบกษำ ออกประกำศกรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิเรื่อง ก ำหนดเขตพืน้ทีแ่ปลงส ำรวจในทะเลอ่ำวไทย 
เพื่อเตรยีมกำรเปิดให้ยื่นขอสทิธิส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม ครัง้ที่ 23 ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจส ำรวจและผลติปิโตรเลียมใน
ประเทศจะเพิม่สงูขึน้ในอนำคต 

จำกขอ้มูลขำ้งต้น ท ำใหบ้รษิทัเชื่อมัน่ว่ำ ปรมิำณควำมต้องกำรใชน้ ้ำมนัส ำหรบัเรอืบรรทุกน ้ำมนั เรอืบรวิำรแท่น
ขุดเจำะ และเรอืที่เกี่ยวขอ้งประเภทอื่นๆ มแีนวโน้มที่เพิม่ขึน้ตำมปรมิำณกำรเพิม่ขึน้ของพื้นทีขุ่ดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซใน
ทะเล แมใ้นช่วงปี 2557 จนถงึปัจจุบนั จะประสบปัญหำสภำวะรำคำน ้ำมนัดบิมคีวำมผนัผวน แต่ปรมิำณควำมต้องกำรใช้
น ้ำมนัยงัมคีวำมตอ้งกำรเพิม่ขึน้ตำมล ำดบั หำกสภำวะรำคำน ้ำมนักลบัมำสู่สภำวะปกตจิะช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิทัมโีอกำสเพิม่
ปรมิำณกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บักลุ่มลูกคำ้ดงักล่ำวไดใ้นอนำคต 

▪ 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 3 รำย  

ส่วนของธุรกจิ General Supply ซึ่งเป็นธุรกจิจดัหำวตัถุดบิเพื่อใชใ้นกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบยีง และบรกิำร
อื่นๆ (General Supply)  ใหก้บัเรอืเดนิทะเลประเภทต่ำงๆ  แท่นขุดเจำะน ้ำมนัและแท่นพกัอำศยัในทะเล ซึ่งเป็นสิง่จ ำเป็น
ส ำหรบัพนักงำนที่ปฎิบตัิหน้ำที่อยู่บนเรือหรือแท่นขุดเจำะ โดยข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน 2562 มีกองเรือพำณิชย์ไทย
ทัง้หมด 515 ล ำ และส ำหรบัปี 2561 บรเิวณเมอืงท่ำชำยทะเล มเีรอืคำ้ต่ำงประเทศและเรอืคำ้ชำยฝัง่ รวมเทีย่วล ำของเรอื
ทัง้ขำเขำ้-ขำออกทัง้หมด จ ำนวน 159,102 เทีย่วล ำ ขอ้มูลรำยงำนสถติกิำรขนส่งสนิคำ้ทำงน ้ำบรเิวณเมอืงท่ำชำยทะเล ณ 
เดอืนกนัยำยน 2562 (ทีม่ำ: กรมเจำ้ท่ำ) และสมัปทำนแหล่งขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซธรรมชำตทิัง้หมดของไทย มจี ำนวนแท่น
ผลติปิโตรเลยีมรวมถงึแท่นผลติชัว่ครำว ทัง้หมด 465 แท่น และมจี ำนวนเรอืผลติและเรอืกกัเกบ็ปิโตรเลยีม จ ำนวน 12 ล ำ 
(ทีม่ำ: กรมเชือ้เพลงิธรรมชำต ิกระทรวงพลงังำน)  

นอกจำกนี้ หลงักำรอนุมตัสิมัปทำนปิโตรเลยีมแล้ว ส่งผลมคีวำมต้องกำรใชท้ีพ่กัอำศยัในทะเลและบรกิำรต่ำงๆ 
บนทีพ่กัอำศยั รวมถงึควำมต้องกำรเสบยีงอำหำรและวสัดุสิน้เปลอืงต่ำงๆ ของแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในทะเล และเรอื
บรวิำรต่ำงๆ เพิม่มำกขึน้ นอกเหนือไปจำกแนวโน้มของปรมิำณกำรผลติและจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิทีจ่ะเพิม่มำกขึน้ใน
อนำคต 
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▪ อตุสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

ประเทศไทยมคีวำมต้องกำรใชพ้ลงังำนปี 2562 อยู่ที ่226,465 GWh (กกิะวตัต์-ชัว่โมง) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.3 โดย
ภำคครวัเรอืนยงัเตบิโตขึน้ สูงสุดรอ้ยละ 8.8 แต่ในส่วนภำคอุตสำหกรรม ลดลงที่รอ้ยละ 2 ซึ่งจะสอดคล้องกบัดชันีผลผลติ
อุตสำหกรรม ทีห่ดตวัลงมำรอ้ยละ 4.4 เมื่อเปรยีบเทยีบจำกปีก่อน เนื่องจำกควำมตอ้งกำรบรโิภคภำยในประเทศลดลงและ
กำรชะลอตวัของภำคอุตสำหกรรม แต่อย่ำงไรกต็ำมกำรใชไ้ฟฟ้ำของสำขำธุรกจิ สำขำครวัเรอืน และผูผ้ลติไฟฟ้ำเพื่อใชเ้อง
หรอืขำยตรง (IPS) มกีำรใชไ้ฟฟ้ำในสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 รอ้ยละ 8.8 และรอ้ยละ 6.9 ตำมล ำดบั  

ทัง้นี้ ควำมต้องกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำสูงสุดของประเทศไทยเกดิขึน้เมื่อวนัที ่3 พฤษภำคม 2562 จ ำนวน 37,312 
เมกะวตัต์ เพิม่ขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 และควำมต้องกำรพลงังำนไฟฟ้ำสูงสุดของระบบไฟฟ้ำอยู่ที่ 
32,273 เมกะวตัต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 สะท้อนให้เห็นถึงกำรเพิ่มขึ้นกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำ
พลงังำนแสงอำทติยบ์นหลงัคำอย่ำงมนีัยส ำคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่ำ : ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 

ทัง้นี้ ควำมตอ้งกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำยงัเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเน่ือง และโครงกำรกำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำกเ็พิม่ขึน้
เช่นกนั สอดคลอ้งกบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัลฟีวงิ จดัอยู่ในประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ำรำยเลก็มำก 
(Very Small Power Producer: VSPP) โดยมปีรมิำณพลงัไฟฟ้ำขำยเขำ้ระบบไม่เกิน 1 MW หำกเปรยีบเทยีบจ ำนวน
โครงกำรของโรงไฟฟ้ำทีข่ำยไฟฟ้ำเชงิพำณิชย์แล้วในปี 2562 พบว่ำ มโีครงกำรเพิม่ขึน้ 52 โครงกำร หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
5.62 เมื่อเปรยีบเทยีบจำกจ ำนวนโครงกำรของปี 2561 ดงักล่ำว หำกกลุ่มบรษิัทลฟีวงิขยำยธุรกจิกำรผลติและจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ หรอืจ ำหน่ำยวสัดุอุปกรณ์เกี่ยวกบัดำ้นพลงังำนทดแทน กส็ำมำรถเพิม่กำรรบัรูร้ำยได้ระยะ
ยำวไดใ้นอนำคต 
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ข้อมูลสถานะการรบัซือ้ไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
ก. ธรุกิจจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

ในตลำดผูจ้ดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่นใหก้บัเรอืเดนิทะเลมผีูป้ระกอบกำรอยู่หลำยรำยดว้ยกนั 
โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก ่ 

1. กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ผลิตน ้ามนั เช่น บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั เชฟรอน (ไทย) จ ำกดั บรษิทั 
เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ำกดั บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน) เป็นตน้   
2. กลุ่มผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ค้าน ้ามนั  

โดยบรษิทัเป็นคู่คำ้ของผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูผ้ลติน ้ำมนัขำ้งตน้ ซึ่งบรษิทัจะรบัค ำสัง่ซื้อจำกลูกคำ้รำยย่อยหลำยๆ 
รำย ท ำใหป้รมิำณกำรสัง่ซื้อของบรษิทักบัผูผ้ลติน ้ำมนัมปีรมิำณสงูเพยีงพอทีจ่ะสัง่ซื้อน ้ำมนัจำกผูผ้ลติน ้ำมนัได ้ซึง่จะช่วยให้
บรษิทัสำมำรถจดัหำน ้ำมนัเชือ้เพลงิไดใ้นรำคำทีต่ ่ำ และสำมำรถท ำก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัได้ 

โดยกล่ำวคอื ผูผ้ลติน ้ำมนัจะประกอบธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยและใหบ้รกิำรขนส่งน ้ำมนัควบคู่กนัไป อย่ำงไรกต็ำม
ผูป้ระกอบกำรเหล่ำนี้มขีนำดธุรกจิทีใ่หญ่ และใหค้วำมส ำคญัต่อลูกคำ้ทีม่ปีรมิำณกำรสัง่ซื้อสงูเท่ำนัน้  เน่ืองจำกกำรจ ำหน่ำย
น ้ำมนัใหก้บัผูต้อ้งกำรใชน้ ้ำมนัรำยย่อยจ ำเป็นตอ้งจดัสรรบุคลำกรและทรพัยำกรเพื่อตดิต่อกบัผูต้้องกำรใชน้ ้ำมนัรำยย่อยซึ่ง
มจี ำนวนมำกและมปีรมิำณสัง่ซื้อทีไ่ม่สงู จงึท ำใหเ้กดิควำมไมคุ่ม้ค่ำในกำรด ำเนินกำร ดงันัน้ จงึมโีอกำสน้อยทีผู่ป้ระกอบกำร
ในกลุ่มนี้จะจ ำหน่ำยน ้ำมนัใหก้บัลูกคำ้รำยย่อย อกีทัง้ผูป้ระกอบกำรในกลุ่มนี้มกัก ำหนดเงื่อนไขและระเบยีบต่ำงๆ ในกำร

โครงการ
ก าลงัการผลิต

ติดตัง้ (MW)

ปริมาณขายตาม

สญัญา (MW)
โครงการ

ก าลงัการผลิต

ติดตัง้ (MW)

ปริมาณขายตาม

สญัญา (MW)

ย่ืนค าขอแต่ยงัไม่ได้ตอบรบัซ้ือ 0                     -                         -   0                      -                         -   

ตอบรบัซ้ือแล้ว ยงัไม่เซ็น PPA 0                     -                         -   0                      -                         -   

เซ็น PPA แล้ว ยงัไม่ COD 36              220.162                193.748 76              364.532                338.000 

COD แล้ว 978           5,233.346             3,994.303 926            4,994.296             3,877.345 

ยกเลิกตอบรบัซ้ือ 134              429.600                378.444 134              422.700                375.144 

ยกเลิกแบบค าขอ 265           1,357.753             1,113.329 265            1,357.753             1,113.329 

ยกเลิกสญัญา 659           3,915.233             3,210.779 649            3,896.650             3,193.650 

โครงการอยูร่ะหวา่งพิจารณาคดี 1                 3.000                   3.000 0                      -                         -   

โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการอทุธรณ์ 0                     -                         -   0                      -                         -   

รวม 2,073      11,159.095          8,893.604 2,050      11,035.931          8,789.304 

โรงไฟฟ้า VSPP ณ เดือนส.ค. 62 โรงไฟฟ้า VSPP ณ เดือนธ.ค. 61
สถานะ
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สัง่ซื้อน ้ำมนั ซึ่งจะท ำใหเ้กดิควำมไม่คล่องตวัในกำรด ำเนินธุรกจิกบัผูต้อ้งกำรใชน้ ้ำมนัรำยย่อยท ำใหผู้ต้้องกำรใชน้ ้ำมนัรำย
ย่อยโดยมำกตอ้งสัง่ซื้อน ้ำมนัเชือ้เพลงิจำกผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูค้ำ้น ้ำมนัแทน แมจ้ะมรีำคำทีส่งูกว่ำกต็ำม  

บรษิทัเป็นคู่คำ้ของผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูผ้ลติน ้ำมนัเหล่ำนี้ ซึง่บรษิทัจะรบัค ำสัง่ซื้อจำกลูกคำ้รำยย่อยหลำยๆ รำย 
ท ำให้ปรมิำณกำรสัง่ซื้อของบรษิัทกบัผู้ผลติน ้ำมนัมปีรมิำณสูงเพยีงพอทีจ่ะสัง่ซื้อน ้ำมนัจำกผู้ผลติน ้ำมนัได้ ซึ่งจะช่ว ยให้
บรษิทัสำมำรถจดัหำน ้ำมนัเชื้อเพลงิไดใ้นรำคำทีต่ ่ำ และสำมำรถท ำก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัได ้ทัง้นี้ กำรมตีน้ทุนน ้ำมนั
ต ่ำ ประกอบกับกำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรให้บริกำรที่ซื่อสตัย์ น่ำเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงต่อเวลำ และมีมำตรกำรควบคุม
คุณภำพสนิคำ้ทีร่ดักุม จะช่วยท ำใหบ้รษิทัสำมำรถแขง่ขนัไดก้บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัทีเ่ป็นผูค้ำ้น ้ำมนัรำยอื่นๆ ได้ 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
 
1) การจดัหาสินค้าน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

ในกำรจดัหำผลติภณัฑ์นัน้ เมื่อบรษิทัไดร้บัค ำสัง่ซื้อสนิคำ้จำกลูกคำ้แล้ว บรษิทัจะด ำเนินกำรตดิต่อผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้
น ้ำมนัเชือ้เพลงิรำยใหญ่ (“Supplier”) เพื่อจดัหำสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัจดัหำตอ้งเป็นน ้ำมนัเชื้อเพลงิที่
ไดคุ้ณลกัษณะและมำตรฐำนตรงตำมทีไ่ดต้กลงไวก้บัลูกคำ้ ซึง่บรษิทัจะท ำกำรสัง่ซื้อน ้ำมนัจำกผูผ้ลติหรอืผูค้ำ้น ้ำมนัเชื้อเพลงิ
รำยใหญ่ในประเทศ ไดแ้ก่ บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกดั บรษิทั เชฟรอน (ไทย) จ ำกดั 
บรษิทั บำงจำกปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทั ไออำร์พซี ีจ ำกดั (มหำชน) เป็นต้น โดยบรษิทัผูผ้ลติน ้ำมนัเชื้อเพลงิ
แต่ละรำย เป็นบรษิทัทีม่ขีนำดใหญ่ มกี ำลงักำรผลติสงูและต่อเนื่อง อกีทัง้ยงัผลติน ้ำมนัเชือ้เพลงิดว้ยเครื่องมอืและเทคโนโลยี
ในกำรผลติที่ทนัสมยั ท ำให้ได้คุณภำพของสนิค้ำที่ได้มำตรฐำนสำกล ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ  นอกจำกนี้ บรษิัทสำมำรถจดัหำสนิคำ้จำกผูค้้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิรำยใหญ่ เนื่องจำกผูค้ำ้เหล่ำนี้สัง่ซื้อสนิคำ้จำก
ผูผ้ลติน ้ำมนัเชื้อเพลงิในปรมิำณทีสู่ง ท ำใหใ้นบำงกรณี ผูค้ำ้เหล่ำนี้สำมำรถจดัหำน ้ำมนัเชื้อเพลงิไดใ้นรำคำทีต่ ่ำกว่ำรำคำที่
บรษิัทจะจดัหำได้จำกผู้ผลติน ้ำมนัเชื้อเพลงิโดยตรง โดยในกรณีเช่นนี้ บรษิัทอำจท ำกำรจดัซื้อน ้ำมนัเชื้อเพลงิต่อจำกผูค้ำ้
น ้ำมนัเชือ้เพลงิเหล่ำนี้เพื่อใหไ้ดร้ำคำทีด่ทีีสุ่ดส ำหรบัลูกคำ้ซึง่เป็นหนึ่งในกลยุทธใ์นกำรเพิม่ควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัด้ำน
รำคำของบรษิทั 

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

2) การจดัจ าหน่ายสินค้าน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

บรษิทัจะไดร้บัรำคำขำยสนิคำ้จำกผูผ้ลติและผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัตดิต่อซื้อขำยดว้ยแต่ละรำยเป็นรำยวนั โดย
รำคำที่ได้จำกผู้ผลติและผู้ค้ำแต่ละรำยจะมคีวำมแตกต่ำงกันไปตำมปรมิำณกำรสัง่ซื้อ  นอกจำกนี้ บรษิัทยงัต้องค ำนึงถึง
ระยะทำงในกำรรบัและส่งมอบสนิคำ้ใหแ้ก่ลูกค้ำอีกดว้ย เน่ืองจำกต้นทุนกำรขนส่งจะผนัแปรไปตำมระยะทำงทีแ่ตกต่ำงกนั 
บรษิัทจงึต้องพจิำรณำเลือกซื้อสินค้ำจำกผู้ผลติหรอืผู้ค้ำน ้ำมนัที่เสนอรำคำที่เหมำะสมและมจีุดจ่ำยน ้ำมนัที่ตัง้อยู่ใกล้กับ
จุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ตอ้งกำร เพื่อใหส้ำมำรถท ำกำรเสนอรำคำจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้ใหไ้ดใ้นรำคำทีส่ำมำรถแข่งขนั
ดำ้นรำคำกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นไดแ้ละเพื่อใหบ้รษิทัมกี ำไรสงูทีสุ่ด  

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

นอกจำกนี้ บรษิทัยงัมสีญัญำซื้อขำยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมทุกชนิดกบับรษิทั ไออำร์พซี ีจ ำกดั (มหำชน) ในกำรซื้อ
ขำยผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมทุกชนิด ตำมรำคำทีต่กลงกนั  

3) การขนส่งและการป้องกนัความเส่ียงขณะขนส่งสินค้าน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

ส ำหรบัในกรณีทีลู่กคำ้มคีวำมต้องกำรทีจ่ะใหบ้รษิทัท ำกำรขนส่งสนิค้ำไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กค้ำก ำหนดนัน้ 
หำก Supplier ไม่มบีรกิำรขนส่งสนิค้ำให้แก่ลูกค้ำตำมสถำนที่ที่ก ำหนดได้ หรอืมตี้นทุนค่ำขนส่งที่สูงกว่ำที่บรษิัทสำมำรถ
จดัหำเองได ้บรษิทัจะว่ำจำ้งผูใ้หบ้รกิำรขนส่งท ำกำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีไ่ดต้กลงไวก้บัลูกค้ำ ส ำหรบักำร
ขนส่งน ้ำมนัทำงทะเล บรษิทัไดจ้ดัจำ้งเรอืบรรทุกน ้ำมนัจำกบุคคลภำยนอก ซึ่งมขีนำดประมำณ 30,000 ลติร ถงึ 1 ล้ำนลติร 
ซึ่งเหมำะสมกบัปรมิำณกำรสัง่ซื้อน ้ำมนัของลูกคำ้ของบรษิทั อน่ึง บรษิทัมกีำรจดัจำ้งเรอืจำกกลุ่มพรมิำ มำรนีส ำหรบัขนส่ง
น ้ำมนัให้กบัลูกค้ำ หำกค่ำขนส่งและขนำดเรอืเหมำะสมกบัค ำสัง่ซื้อ เพรำะเรอืขนส่งของกลุ่มพรมิำ มำรนีนัน้เป็นเรอืขนส่ง
น ้ำมนัทีม่ขีนำดใหญ่ (ขนำด 2.5 ลำ้นลติร ถงึ 300 ลำ้นลติร) ซึง่วตัถุประสงคข์องกำรใชเ้รอืของกลุ่มพรมิำ มำรนีนัน้ ใชส้ ำหรบั
กำรขนส่งน ้ำมนัปรมิำณมำก เช่น กำรขนส่งน ้ำมนัจำกคลงัหนึ่งสู่อีกคลงัหนึ่ง หรอืจำกแท่นขุดเจำะมำยงัคลงั รวมไปถงึกำร
ขนส่งน ้ำมนัขำ้มประเทศ  

ทัง้นี้ ตลอดระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร ฝ่ำยบรกิำรลูกคำ้ของบรษิทัจะรบัผดิชอบในกำรเป็นผูต้ดิต่อและประสำนงำนกบั
ลูกค้ำและผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ อีกทัง้ บริษัทมีนโยบำยที่จะท ำกำรส่งผู้ควบคุมกำรจดัส่งของบริษัท (Inspector) ขึ้น
ประจ ำกำรบนยำนพำหนะที่ใชใ้นกำรขนส่งตัง้แต่รบัน ้ำมนัทีค่ลงัต้นทำงไปจนถงึจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำต้องกำร เพื่อให้
แน่ใจว่ำสนิค้ำมคีุณลกัษณะตำมทีลู่กคำ้ต้องกำร มปีรมิำณที่ครบถ้วน และน ำส่งถึงมอืลูกคำ้ตรงตำมเวลำทีก่ ำหนด เพื่อให้
ลูกค้ำเกิดควำมมัน่ใจและไวว้ำงใจในกำรสัง่ซื้อสินคำ้กบับรษิทั อนึ่ง บรษิัทอำจพจิำรณำจดัจำ้งผูค้วบคุมและตรวจสอบกำร
ขนส่งน ้ำมนัอิสระ (Surveyor) เพื่อด ำเนินกำรแทนผู้ควบคุมกำรจดัส่งของบรษิัท ในกรณีที่ลูกค้ำร้องขอหรือกรณีที่บริษัท
พจิำรณำแลว้เหน็สมควรใหจ้ดัจำ้งผูค้วบคุมและตรวจสอบกำรขนส่งน ้ำมนัอสิระ 

บรษิทัจดัส่งน ้ำมนัใหก้บัลูกคำ้ผ่ำน 2 ช่องทำง ไดแ้ก่ ทำงเรอืขนส่งน ้ำมนัเชื้อเพลงิ ส ำหรบัลูกคำ้ทีจ่อดเรอือยู่กลำง
ทะเลหรอืเรอืทีเ่ทยีบท่ำอยู่ และทำงรถบรรทุกน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ส ำหรบัลูกคำ้ทีจ่อดเรอืเทยีบท่ำ และลูกคำ้ทีจ่ ำหน่ำยน ้ำมนัทำง
บก ไดแ้ก่ โรงงำนอุตสำหกรรมและธุรกจิต่ำงๆ รวมทัง้กำรส่งออก 

ในกำรว่ำจำ้งผูใ้หบ้รกิำรขนส่งนัน้ บรษิทัไดท้ ำสญัญำจำ้งขนส่งกบัผูใ้หบ้รกิำรขนส่งทุกรำยทัง้ทำงทะเลและทำงบก 
ซึง่ผูข้นส่งแต่ละรำยจะตอ้งมกีำรท ำประกนัภยัเพื่อคุม้ครองควำมเสีย่งทุกประเภท (All Risks) และหำกมกีำรสญูหำยของสนิคำ้ 
กำรปลอมปนหรอืกำรเสื่อมคุณภำพของสนิคำ้ระหว่ำงกำรขนส่ง และหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ กบัสนิคำ้ รวมถงึบุคคลที ่3 
และสภำพแวดลอ้ม ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำเสยีหำยต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ เพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบั
บรษิัท นอกจำกนี้ ในสญัญำจ้ำงขนส่งยงัมีกำรระบุค่ำขนส่งไปยงัจุดหมำยปลำยทำงต่ำงๆ ไว้อย่ำงชดัเจน จงึท ำให้บรษิทั
สำมำรถบรหิำรต้นทุนในกำรขนส่งไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้นี้ ผูใ้หบ้รกิำรขนส่งทีท่ำงบรษิทัว่ำจำ้งนัน้ มปีระวตัใินกำรจดัส่ง
สนิคำ้ทีด่ตีลอดกำรด ำเนินกำรใหบ้รกิำรขนส่งทีผ่่ำนมำ 
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ทัง้นี้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลูกค้ำ บรษิทัมีเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยขำย คอยตดิต่อประสำนงำนกบัลูกค้ำตลอดเวลำ
ภำยหลงัจำกทีลู่กคำ้ไดส่้งค ำสัง่ซื้อเขำ้มำยงับรษิทัจนลูกคำ้ไดร้บัสนิคำ้ทีส่ ัง่ซื้อไว ้และในกรณีทีม่กีำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัระหว่ำง
ประเทศ (International) ใหก้บัเรอืในประเทศทีเ่ดนิทำงออกนอกประเทศหรอืเรอืต่ำงประเทศทีเ่ขำ้มำเตมิน ้ำมนัในประเทศก่อน
จะเดนิทำงต่อไปยงัประเทศอื่นๆ บรษิทัจะตอ้งด ำเนินกำรเกีย่วกบัพธิกีำรศุลกำกรรวมถงึกำรแจง้กำรส่งออกน ้ำมนั เพื่อขอคนื
ภำษมีลูค่ำเพิม่จำกกรมสรรพำกรในภำยหลงัจำกทีเ่รอืทีท่ ำกำรจดัส่งน ้ำมนัใหเ้ดนิทำงออกนอกประเทศแลว้  

4) การควบคมุคณุภาพสินค้าน ้ามนัเชื้อเพลิงและน ้ามนัหล่อลื่น 

บรษิทัมมีำตรกำรในกำรตรวจสอบคุณภำพสนิคำ้ทีร่ดักุม เพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บัสนิคำ้ตรงกบัคุณลกัษณะทีไ่ดก้ ำหนดไว้ 
โดยก่อนที่น ้ำมนัจะถูกบรรจุลงในถังเก็บน ้ำมนัของยำนพำหนะ เจ้ำหน้ำที่ของผู้ผลิตหรือผู้ค้ำน ้ำมันเชื้อเพลิงจะท ำกำร
ตรวจสอบคุณลกัษณะ และระดบัของน ้ำมนัเชือ้เพลงิร่วมกบั Inspector และเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบของผูข้นส่งทุกครัง้ จำกนัน้จะ
ท ำกำรปิดผนึกดว้ยตรำตะกัว่ทีฝ่ำถงั รวมถงึวำล์วเปิดปิดตำมจุดต่ำงๆ ทีก่ ำหนด โดยตรำตะกัว่นี้จะถูกท ำลำยโดยเจำ้หน้ำที่
ของลูกคำ้ ณ ปลำยทำงเท่ำนัน้ ซึ่งเมื่อท ำลำยตรำตะกัว่ออกแล้ว เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัสนิคำ้ของลูกคำ้ ร่วมกบัเจำ้หน้ำทีต่รวจสอบ
ของพำหนะทีข่นส่งและ Inspector จะท ำกำรตรวจสอบคุณลกัษณะและระดบัของน ้ำมนัเชือ้เพลงิในยำนพำหนะทีใ่ชข้นส่ง หำก
พบว่ำประเภทของน ้ำมนัทีส่่งมอบไม่ถูกต้อง หรอืมปีรมิำณไม่ครบถ้วนตำมค ำสัง่ซื้อ เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัสนิคำ้จะด ำเนินกำรแจ้ง 
Inspector และหำกสนิค้ำที่จดัส่งไม่เป็นไปตำมค ำสัง่ซื้อ ลูกค้ำสำมำรถส่งคืนสนิค้ำ พร้อมทัง้เรยีกเงนิชดเชยต่อบริษัทได้ 
อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัจะสำมำรถเรยีกค่ำเสยีหำยนัน้คนืไดท้ัง้จ ำนวนจำก Supplier หรอืผูใ้หบ้รกิำรขนส่ง แล้วแต่ผูใ้ดจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดทีเ่กดิขึน้ ในกรณีทีป่รมิำณของสนิคำ้ไม่ครบถว้น Inspector ของบรษิทัจะท ำกำรตรวจสอบหำ
สำเหตุควำมคลำดเคลื่อนของปรมิำณของสนิคำ้ และด ำเนินกำรเจรจำกบัลูกคำ้ หรอืหำผูร้บัผดิชอบในควำมผดิพลำดดงักล่ำว  

นอกจำกนี้ กรณีทีลู่กคำ้รอ้งขอใหม้กีำรตดิตำมตรวจสอบกำรขนส่ง รวมไปถงึกำรควบคุมคุณภำพของสนิคำ้ หรอื
ในกรณีทีม่กีำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัในปรมิำณทีสู่งมำก บรษิทัจะว่ำจำ้งผูต้รวจสอบอสิระ (Surveyor) ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิำรอสิระ 
ที่ท ำหน้ำที่แทนผูซ้ื้อและผูข้ำยในกำรตรวจสอบกำรจดัส่งสนิค้ำให้ถูกต้องตำมปรมิำณและคุณลกัษณะทีต่กลงซื้อขำยกนั 
โดย Surveyor จะตรวจสอบตัง้แต่กระบวนกำรรบัน ้ำมนัจำกคลงัสนิคำ้ เดนิทำงร่วมไปกบัเรอืขนส่ง และตรวจสอบกำรจดัส่ง
น ้ำมันให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำปริมำณและคุณลักษณะของน ้ำมนัเชื้อเพลิงตรงตำมที่ลูกค้ำต้องกำร ทัง้นี้ กำรจ้ำง 
Surveyor กระท ำเป็นครำวๆ เช่น กรณีทีลู่กคำ้รอ้งขอใหม้ ีSurveyor  กรณีทีม่กีำรสัง่ซื้อปรมิำณสูงเพื่อป้องกนักำรสญูหำย  
กรณีส่งใหลู้กคำ้รำยใหม่ หรอืลูกคำ้ทีเ่คยมปัีญหำในกำรจดัส่ง เป็นตน้ 

จำกกำรทวนสอบกระบวนกำรภำยในภำยใต้ระบบกำรจดักำรคุณภำพ ISO บรษิัทได้ท ำกำรเพิม่เติมกำรบนัทกึ
ขอ้มูลทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ โดยสำมำรถแสดงผลกำรควบคุมคุณภำพของสนิคำ้ไดช้ดัเจน เพื่อเพิม่ควำมเชื่อมัน่ให้กบั
ลูกคำ้ว่ำไดร้บัน ้ำมนัทีม่คีุณภำพปรำศจำกกำรปลอมปน บรษิทัไดม้กีำรสุ่มเกบ็ตวัอย่ำงน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีท่ ำกำรจดัส่งใหก้บั
ลูกค้ำ เพื่อท ำกำรตรวจสอบคุณสมบตัิของน ้ำมนั ในกรณีที่ลูกค้ำมีกำรร้องขอหรือมีกำรทกัท้วงจำกลูกค้ำในเรื่องของ
คุณภำพน ้ำมนัเชื้อเพลงิทีบ่รษิทัท ำกำรจดัหำและจดัส่งให ้โดยในกำรเกบ็ตวัอย่ำงน ้ำมนัเชื้อเพลงินัน้ บรษิทัจะท ำกำรเก็บ
รกัษำไว ้1 ชุด และจะใหลู้กคำ้และผูข้นส่งท ำกำรเกบ็รกัษำตวัอย่ำงไวอ้กีฝ่ำยละ 1 ชุดเช่นกนั 
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แผนภำพสรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิโดยสงัเขป 

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ สำมำรถอธบิำยไดด้งันี้  

1. ผูผ้ลติและผูค้ำ้น ้ำมนัเชือ้เพลงิจะท ำกำรส่งรำคำของผลติภณัฑป์ระเภทต่ำงๆ ใหก้บับรษิทัทุกวนั  
2. ลูกคำ้แจง้ควำมต้องกำรในกำรสัง่ซื้อน ้ำมนัเชื้อเพลงิ ทัง้ประเภทของสนิค้ำและปรมิำณน ้ำมนัเชื้อเพลิงในกำร

สัง่ซื้อ ใหบ้รษิทัทรำบ 
3. บรษิัทจะท ำกำรเสนอรำคำสนิค้ำให้กบัลูกค้ำ รวมถึงเงื่อนไขในกำรสัง่ซื้ออื่นๆ เช่น สถำนที่และเวลำในกำร

จดัส่ง เป็นตน้  ซึง่บรษิทัจะเสนอรำคำขำยใหก้บัลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกรำคำตน้ทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีไ่ดร้บัจำก
ผู้ผลิตหรือผู้ค้ำน ้ำมนัเชื้อเพลิงที่เสนอรำคำของผลิตภณัฑ์ที่ลูกค้ำต้องกำรที่ต ่ำที่สุด และต้นทุนต่ำงๆ ของ
บรกิำรตำมเงือ่นไขในกำรสัง่ซื้อของลูกคำ้  

4. ภำยหลงัจำกลูกคำ้รบัรำคำขำยแลว้และตกลงจะท ำกำรสัง่ซื้อ ลูกคำ้จะท ำกำรส่งค ำสัง่ซื้อสนิคำ้มำยงับรษิทั  
5. บรษิทัจะด ำเนินกำรส่งค ำสัง่ซื้อไปยงัผูผ้ลติหรอืผูค้้ำน ้ำมนัเชื้อเพลงิทีเ่สนอรำคำต ่ำสุดทีใ่ชเ้ป็นรำคำอ้ำงอิงใน

กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยใหก้บัลูกคำ้ รวมถงึระบุเงือ่นไขในกำรจดัส่งไปพรอ้มกบัค ำสัง่ซื้อ  
6. กำรขนส่งน ้ำมนัเชือ้เพลงิใหก้บัลูกคำ้ 

6.1 ในกรณีที่ลูกค้ำรบัสนิค้ำเอง ลูกค้ำจะต้องแจ้งชื่อผู้ไปรบัสนิค้ำและทะเบยีนยำนพำหนะที่จะใช้ในกำรรบั
สนิคำ้มำพรอ้มกบัค ำสัง่ซื้อสนิคำ้ เพื่อบรษิทัจะไดแ้จง้ใหค้ลงัสนิคำ้ทรำบ 

6.2 ในกรณีที่บรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรขนส่งสนิค้ำ บรษิัทจะท ำกำรแจ้งรำยละเอียดกำรรบัสนิค้ำ ได้แก่ 
ประเภทของสนิคำ้ ปรมิำณสนิคำ้ สถำนทีร่บั วนั เวลำ และสถำนทีจ่ดัส่งสนิคำ้ไปยงัผูข้นส่งทีบ่รษิทัไดท้ ำ
สญัญำจำ้งไว ้เพื่อใหผู้ข้นส่งจดัหำยำนพำหนะทีจ่ะใชใ้นกำรขนส่งสนิคำ้ 

7. ในขัน้ตอนกำรจดัส่งนัน้ บรษิทัมกีำรจดัส่ง Inspector ซึง่เป็นตวัแทนจำกบรษิทั ขึน้ประจ ำกำรบนยำนพำหนะที่
จะใช้ในกำรขนส่งสินค้ำ ตัง้แต่คลังน ้ำมนัต้นทำง จนถึงจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก ำหนดไว้ และท ำกำร
ตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำลูกคำ้จะไดร้บัน ้ำมนัทีค่รบถว้น ถูกตอ้งและมคีุณภำพ 

8. ผู้ขนส่งสินค้ำไปยงัจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก ำหนด จำกนัน้ ลูกค้ำ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบของผู้ขนส่ง และ  
Inspector จะร่วมกนัตรวจรบัสนิคำ้ หำกสนิคำ้เป็นไปตำมค ำสัง่ซื้อของลูกคำ้ ลูกคำ้จะลงนำมในใบรบัสนิคำ้  

ส ำหรบัขัน้ตอนในกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัหล่อลื่นนัน้ จะมลีกัษณะใกล้เคยีงกบัขัน้ตอนกำรจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 
ดงัทีแ่สดงไวข้ำ้งต้น หำกแต่จะไม่มกีำรรบัรำคำผลติภณัฑ์น ้ำมนัหล่อลื่นเป็นรำยวนัดงัเช่นน ้ำมนัเชือ้เพลงิ เนื่องจำกสนิคำ้มี
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อยู่มำกมำยหลำยชนิดขึ้นอยู่กับวตัุประสงค์ในกำรใช้งำน ควำมต้องกำรและขนำดบรรจุของสินค้ำที่ลูกค้ำสัง่ซื้อ อีกทัง้
น ้ำมนัหล่อลื่นยงัมรีำคำทีค่่อนขำ้งคงทีแ่ตกตำ่งจำกน ้ำมนัเชือ้เพลงิทีจ่ะมกีำรเปลีย่นแปลงของรำคำอยู่เสมอ โดยในกำรจดัส่ง
สนิค้ำนัน้ บรษิัทจะไม่มกีำรจดัส่ง Inspector ซึ่งเป็นตวัแทนจำกบรษิัทขึ้นประจ ำกำรบนยำนพำหนะที่จะใช้ในกำรขนส่ง
สินค้ำ เนื่องจำกน ้ำมนัหล่อลื่นมีกำรบรรจุลงภำชนะปิดที่มีขนำดมำตรฐำนท ำให้สำมำรถตรวจสอบและตรวจรบัควำม
ครบถว้นของสนิคำ้ไดโ้ดยงำ่ย จงึไม่จ ำเป็นตอ้งมกีำรจดัส่ง Inspector เพื่อตรวจสอบควำมครบถว้นและคุณภำพของสนิคำ้ 

ข) ธรุกิจการจดัหาและให้บริการ Catering and Service & General Supply 
 

1.1 การจดัหาและให้บริการ Catering and Service & General Supply 

บรษิัทจะท ำกำรจดัหำบรกิำรในส่วนของธุรกิจ Catering and Service จะต้องเป็นผู้จดัเตรยีม/จดัหำอำหำร ท ำ
ควำมสะอำด และซกัรดี เป็นผูป้ระกอบกำรทีด่ ำเนินธุรกจิ Catering and Service และธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองมำนำน และมคีวำม
พรอ้มในดำ้นสถำนทีแ่ละอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ เช่น  หอ้งเยน็ สถำนทีเ่กบ็สนิคำ้ ตู้ขนส่งชนิดหอ้งเยน็ ตู้ขนส่ง
ทัว่ไป รถขนส่ง 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 ำควำมสะอำดและซักรีดเสื้อผ้ำ  เพื่อให้ด ำเนินกำรให้บรกิำร Catering and 
Service บนเรือพกัอำศยัทัง้หมด โดยทัง้สญัญำรบัจ้ำงและสญัญำว่ำจ้ำงจะมีระยะเวลำของสญัญำตำมระยะเวลำของ
สมัปทำนทีบ่รษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั (มหำชน) ไดร้บั  

จำกกำรด ำเนินธุรกจิ Catering and Service ตัง้แต่กลำงปี 2554 บรษิทัจงึมปีระสบกำรณ์และควำมพรอ้มในกำร
เป็นผู้ได้รบักำรอนุมตัิจำก ปตท.สผ. ส ำหรบักำรเป็นผู้ให้บริกำรในธุรกิจ Catering and Service ตำมพื้นที่ที่ก ำหนด 
(Vendor List)ในปี 2556 บริษัทจึงได้เข้ำร่วมกำรประมูลเพื่อด ำเนินกำรให้บริกำรด้ำน Catering and Service ให้แก่ 
ปตท.สผ.ทัง้ในแหล่งขุดเจำะน ้ำมนัและก๊ำซบนบก และ ในทะเล  จำกกำรประมูล บรษิัทได้รบัสญัญำจ้ำงให้บรกิำรด้ำน 
Catering and Service ในแหล่งน ้ำมนัสริกิติิ ์อ.ลำนกระบอื จ.ก ำแพงเพชร และสญัญำใหบ้รกิำรดำ้น Offshore Catering, 
Laundry, Cleaning and Housekeeping Services กบั ปตท.สผ. ส ำหรบัพนักงำนประจ ำแท่นขดุเจำะน ้ำมนัและก๊ำซในอ่ำว
ไทย ซึง่ในปัจจุบนัสิน้สุดสญัญำกำรใหบ้รกิำร และบรษิทัพรอ้มจะขยำยธุรกจิกำรใหบ้รกิำร Catering and Service ไปสู่กลุ่ม
ลูกคำ้เป้ำหมำยอื่นในอนำคต 

ส ำหรบัธุรกิจ General Supply นัน้ บริษัทจะท ำกำรให้บรกิำรจดัหำวตัถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร จดัหำ
เสบยีง และบรกิำรอื่นๆทีไ่ดคุ้ณภำพตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ โดยจดัหำจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิค้ำประเภทต่ำงๆ (“ผูจ้ดั
จ ำหน่ำย”) ตำมทีลู่กคำ้มคีวำมต้องกำร โดยบรษิทัจะรบัค ำสัง่ซื้อจำกลูกคำ้ก่อนทีจ่ะส่งค ำสัง่ซื้อต่อไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำย เพื่อ
ด ำเนินกำรจดัเตรยีม จดัหำสนิคำ้และจดัส่งใหก้บัลูกคำ้ยงัจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ตอ้งกำรต่อไป 
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1.2 การควบคมุคณุภาพในการให้บริการ 

กำรควบคุมคุณภำพในกำรให้บริกำรนัน้ บริษัทคู่ค้ำด้ำนกำรให้บริกำร Catering and Service และเป็นผู้
จดัเตรียม/จดัหำอำหำร ท ำควำมสะอำด และซักรีด ได้จดัให้มกีระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Control) ด้วย
ขัน้ตอนตำมหลกักำรควบคุมคุณภำพสำกลและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทีลู่กค้ำต้องกำร และเนื่องจำกเป็นผู้ประกอบกำรที่
ด ำเนินกิจกำรอยู่ในธุรกิจบรกิำรด้วยบุคลำกรทีม่คีวำมพร้อมรวมถงึเครื่องมอืเครื่องจกัรต่ำงๆ  จงึท ำให้สำมำรถมัน่ใจใน
คุณภำพของกำรให้บริกำรได้ ซึ่งคู่ค้ำมีกำรด ำเนินกำรภำยใต้คู่มือและขัน้ตอนกำรปฎิบตัิงำนที่ชดัเจนมีมำตรฐำนและ
สอดคล้องกบันโยบำยคุณภำพของบรษิทั รวมถงึบรษิทัมกีระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Control) ดว้ยขัน้ตอน
ตำมหลกักำรควบคุมคุณภำพสำกลและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทีลู่กคำ้ตอ้งกำร ผ่ำนกำรตรวจตดิตำมคุณภำพทัง้ภำยใน และ
ภำยนอกโดยผู้รบัรองระบบกำรจดักำรคุณภำพในทุกปี ซึ่งบรษิัทใหค้วำมส ำคญักบัทุกกิจกรรมกำรส่งมอบกำรใหบ้รกิำร, 
กำรรำยงำนผลกำรให้บรกิำรต่อลูกค้ำ และได้มีกำรทบทวนกำรให้บริกำรโดยกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อกำรพฒันำดำ้นกำรใหบ้รกิำรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

ส ำหรบัธุรกิจ General Supply บรษิัทจะท ำกำรสรรหำและคดัเลอืกผู้จดัจ ำหน่ำยสนิค้ำประเภทต่ำงๆ อนัเป็นที่
ตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย ทีม่สีนิคำ้ทีไ่ดคุ้ณภำพและมคีวำมพรอ้มส ำหรบักำรจดัเตรยีมและจดัหำสนิคำ้ เพื่อเป็นผูจ้ดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บับรษิทั 

ทัง้นี้ ก่อนทีบ่รษิทัจะเขำ้ร่วมประมลูงำนใหบ้รกิำร Catering and Service บรษิทัจะตอ้งประเมนิควำมพรอ้มและมี
กำรเตรยีมควำมพรอ้มทัง้ในส่วนของสนิทรพัย์ และบุคลำกรทีต่้องใชใ้นกำรใหบ้รกิำร เพื่อใหส้ำมำรถรองรบักำรใหบ้รกิำร 
ซึง่โดยปกตบิรษิทัจะมเีวลำเตรยีมควำมพรอ้มพอสมควรก่อนลงนำมในสญัญำจำ้งงำนหนึ่งๆ 

แผนภำพสรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิ General Supply โดยสงัเขป 

 
ลกัษณะและขัน้ตอนในกำรด ำเนินธุรกจิ General Supply มคีวำมคล้ำยคลงึกบัธุรกจิจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิ 

โดยเริ่มจำกลูกค้ำแจ้งควำมต้องกำรสินค้ำมำยงับริษัท จำกนัน้บริษัทจะจดัหำผู้จดัจ ำหน่ำยตำมประเภทสินค้ำที่ลูกค้ำ
ต้องกำร และท ำกำรสอบรำคำไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บักำรคดัเลอืกจำกบรษิทัแล้วว่ำ มสีนิคำ้ทีคุ่ณภำพและมคีวำมพรอ้ม
ในกำรจดัหำและจดัจ ำหน่ำย เมื่อไดร้บัรำคำเสนอขำยจำกทำงผูจ้ดัจ ำหน่ำยแลว้ จะท ำกำรเสนอรำคำไปยงัลูกคำ้ หำกลูกคำ้
มคีวำมตอ้งกำรทีจ่ะสัง่ซื้อสนิคำ้กบัทำงบรษิทั ลูกคำ้จะท ำกำรส่งค ำสัง่ซื้อสนิคำ้เขำ้มำยงับรษิทั ซึ่งบรษิทัจะท ำกำรส่งค ำสัง่
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ซื้อไปยงัผูจ้ดัจ ำหน่ำยในทนัท ีเมื่อผูจ้ดัจ ำหน่ำยท ำกำรจดัเตรยีมและจดัหำสินคำ้ตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้เรยีบรอ้ยแลว้ 
บรษิทัจะด ำเนินกำรใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยท ำกำรจดัส่งไปยงัจุดหมำยปลำยทำงทีลู่กคำ้ตอ้งกำรโดยตรง 

ค) ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 

การขอประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า การจดัหาสถานท่ีตัง้ และการจดัจ้างผู้รบัเหมาและผู้บริหารจดัการและ
บ ารงุรกัษา 

ในกำรประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย ์ผูป้ระกอบธุรกจิตอ้งมคีุณสมบตัติำมทีห่น่วยงำนกำรไฟฟ้ำและ
กระทรวงพลงังำนไดก้ ำหนดไวใ้นกำรยื่นค ำรอ้งขอขำย และเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ำ โดยตอ้งมคีวำมพรอ้ม 4 ดำ้น คอื 

1. ควำมพรอ้มดำ้นทีต่ัง้โครงกำรและจุดเชื่อมโยง โดยต้องมสีญัญำจะซื้อจะขำยทีด่นิหรอืสญัญำเช่ำพืน้ที ่ซึ่งระบุ
จุดรบัซื้อไฟฟ้ำ อ ำเภอ ต ำบล ทีจ่ะด ำเนินกำรของโครงกำร 

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

3. ควำมสำมำรถในกำรจดัหำเงนิลงทุน โดยตอ้งมหีนังสอืรบัรองฐำนะทำงกำรเงนิจำกธนำคำร 
4. ใบผ่ำนประชำพจิำรณ์จำกชุมชนทีจ่ะด ำเนินกำรก่อสรำ้งโรงไฟฟ้ำ 
ส ำหรบัโครงกำรกำรบวนกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยด์ว้ยระบบโฟโตโ้วลตำอกิ (PV) หรอืโซลำร์เซลล์ 

ประเภท Commercial Rooftop ไม่จ ำเป็นตอ้งแสดงควำมสำมำรถในกำรจดัหำเงนิลงทุนและใบผ่ำนประชำพจิำรณ์ 
กำรจดัหำทีต่ัง้โครงกำร โครงสรำ้งอำคำรตอ้งมคีวำมมัน่คงและแขง็แรง เพื่อใหร้บัน ้ำหนักของแผงโซล่ำรเ์ซลล ์ขนำด

พื้นที่หลงัคำทีม่คีวำมเหมำะสมในกำรตดิตัง้อุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้มคีวำมสอดคล้องกบัก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำทีไ่ด้วำงแผนไว ้
อำยุกำรใช้งำนของหลงัคำ มลีกัษณะทำงวศิวกรรมที่เหมำะสม เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเสื่อมสภำพของหลงัคำ ในอนำคต 
เพรำะอำยุสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำมอีำยุ 25 ปี เนื่องจำกกำรเช่ำหลงัคำเป็นกำรท ำสญัญำระยะยำว 25 ปี กลุ่มบรษิัทลฟีวงิมี
พนัธมติรทีเ่ขม้แขง็ในกำรประกอบธุรกจิ เช่น บรษิทั สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) โดยพนัธมติรดงักล่ำวมกีำรขยำย
ธุรกจิอย่ำงต่อเนื่อง และไม่มแีผนทีจ่ะเขำ้มำด ำเนินธุรกจิผลติไฟฟ้ำซึ่งไม่ใช่ธุรกจิหลกั ดงันัน้ ต้องจดัหำผูใ้หเ้ช่ำหลงัคำที่มี
อตัรำค่ำเช่ำหลงัคำทีม่คีวำมเหมำะสม ต่อระยะเวลำกำรคนืทุนของโครงกำร และระยะเวลำในกำรเช่ำหลงัคำต้องไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำในสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำสำมำรถด ำเนินโครงกำรไดค้รบตำมระยะเวลำของสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำ 

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

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

              กำรประกอบธุรกจิเพื่อผลติและจดัจ ำหน่ำยโซเวน้ท ์ส ำหรบัอุตสำหกรรมเฉพำะ เช่น อตุสำกรรมส ีอุตสำหกรรมยำง 
หรอื แมก้ระทัง่อุตสหกรรมสิง่พมิพ ์ เพื่อใชส้ ำหรบัขัน้ตอนเตรยีมพมิพ ์ ยงัคงเป็นตลำดเดมิทีม่มีำตัง้แตต่น้ตำมวตัถปุระสงค์
ของกำรด ำเนินธุรกจิ นอกจำกนี้ช่วงปลำยปีทีผ่่ำนมำ ทำงบรษิทั ไดด้ ำเนินกำรเพื่อท ำกำรขำยผลติภณัฑเ์ป็นสำรตัง้ตน้ใน
อุตสำหกรรมปิโตรเคม ีเพื่อผลติเป็นมอนอเมอร ์อนัเป็นทีม่ำของเมด็พลำสตกิก่อนขึน้รปูต่อไป ทำงบรษิทัยงัคงหำช่องหำใน
กำรพฒันำผลติภณัฑเ์พื่อตอบสนองลูกคำ้ในหลำยกลุ่ม เพื่อลดอตัรำกำรแขง่ขนัในตลำดทีม่อียู่เดมิ 

กำรแขง่ขนัภำยในอุตสำหกรรมของธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยโซเวน้ท์ โรงแยกคอนเดนเสท หรอื ผูผ้ลติและจ ำหน่ำย
โซเว้นท์ ในสภำพกำรแข่งขนัสูง ขณะที่ควำมต้องกำรสินค้ำในตลำดยงัคงเท่ำเดิม ส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ 
ควำมสำมำรถในกำรปรับรูปแบบกำรผลิตให้สำมำรถแข่งขนักับตลำดได้อย่ำงทันท่วงที ดังนัน้ ผู้ประกอบกำร และ 
ผูด้ ำเนินกำรผลติ ทีม่คีวำมเชีย่วชำญ สำมำรถตดัสนิใจปรบัรปูแบบกำรผลติไดต้ำมควำมตอ้งกำรของทัง้กลุ่มลูกคำ้เดมิ และ
กลุ่มลูกคำ้ใหม่ ภำยใตท้กัษะควำมสำมำรถในด ำเนินกำรผลติ เพื่อหำช่องทำงกำรขำยผลติภณัฑ์ใหก้บักลุ่มลูกคำ้ใหม่ทีผ่ลติ
มอนอเมอร ์(สำรตัง้ตน้ผลติเมด็พลำสตกิ) ดงัทีก่ล่ำวไปขำ้งตน้ ทัง้นี้กำรด ำเนินกำรใดๆ ของบรษิทั คงยดึถอืควำมปลอดภยั
และหลกัธรรมำภบิำลเป็นล ำดบัแรกเสมอมำ 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากด าเนินธรุกิจ 

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทั มกีำรประเมนิควำมเสีย่งในกระบวนกำรปฏบิตังิำนทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม พรอ้มทัง้หำแนวทำง
ป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป 

ส ำหรับกำรจัดส่งน ้ ำมันเชื้อเพลิงไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก ำหนดนัน้ บริษัทจะจัดจ้ำงผู้ขนส่งที่มี
ยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งและเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆ บนยำนพำหนะทีไ่ดม้ำตรฐำน ซึ่งไม่ก่อใหเ้กดิกำรรัว่ไหลของ
น ้ำมนัเชื้อเพลิงระหว่ำงกำรรบัน ้ำมนั ณ จุดรบัน ้ำมนัเชื้อเพลิงต้นทำง ระหว่ำงเส้นทำงขนส่ง และระหว่ำงกำรส่งน ้ำมนั
เชื้อเพลงิใหก้บัลูกคำ้ อกีทัง้บรษิทัไดม้กีำรก ำหนดใหผู้ข้นส่งมมีำตรกำรป้องกนัสภำวะแวดล้อม และจดัเตรยีมอุปกรณ์และ
เคมภีณัฑ์ส ำหรบัท ำลำยครำบน ้ำมนัเชื้อเพลงิใหพ้ร้อมบนยำนพำหนะที่ใช้ขนส่ง โดยในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยัที่เกิดกำร
รัว่ไหลของน ้ำมนัเชือ้เพลงิออกสู่สภำพแวดลอ้ม ผูข้นส่งจะเป็นผูร้บัผดิชอบต่อมลภำวะและค่ำใชจ้่ำยในกำรแกไ้ขหรอืชดเชย
มลภำวะนัน้ๆ  ทัง้นี้ บรษิทัมคีวำมพยำยำมเป็นอย่ำงยิง่ในกำรควบคุมยำนพำหนะ รวมถงึเครื่องมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆ บน
ยำนพำหนะของผูข้นส่งใหไ้ดม้ำตรฐำนเพื่อไม่ใหเ้กดิกำรรัว่ไหลของน ้ำมนัเชือ้เพลงิออกสู่สภำวะแวดลอ้มได้  

นอกจำกนี้ บรษิทัไดจ้ดัท ำกจิกรรมปรบัปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง (CQI) เรื่อง กำรท ำลำยน ้ำมนัตวัอย่ำงและขวด
บรรจุภณัฑ์ ซึ่งบรษิัทได้จดัท ำวธิปีฏิบตัิงำน (Work Instruction) กำรจดัเก็บและท ำลำยตวัอย่ำงสนิค้ำน ้ำมนั เป็นไปตำม
ระบบมำตรฐำน ISO 9001:2015 โดยสรำ้งกำรก ำจดัน ้ำมนัอย่ำงเป็นระบบและคดัเลอืกผูก้ ำจดัน ้ำมนัทีม่มีำตรฐำนระดบัสงู 
เพื่อป้องกนัน ้ำมนักลบัมำสรำ้งมลภำวะสู่สิง่แวดล้อมได ้อีกทัง้ขวดบรรจุภณัฑ์ไดน้ ำไปรไีซเคลิด้วยกรรมวธิทีี่ ถูกต้องตำม
หลกัมำตรฐำนอุตสำหกรรม จงึไม่เพิม่ปรมิำณมลูขยะใหแ้ก่สงัคมและชุมชน ซึ่งทุกขัน้ตอนของกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัจะ
ตระหนักถึงผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำย และสิง่แวดล้อมเป็นส ำคญัเสมอ ทัง้นี้ บรษิัทได้สร้ำงจติส ำนึกในกำรแยกประเภทขยะ
ใหแ้ก่พนักงำนภำยในองคก์ร เพื่อแบ่งแยกวธิกี ำจดัขยะและกำรน ำกลบัมำใชใ้หม่ ซึง่เป็นกำรลดมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 

ส่วนธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติยข์องกลุ่มบรษิทัลฟีวงิ อยู่ในขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำยกำรจดัท ำระบบบรหิำรคุณภำพ (ISO 9001) ตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อใหม้วีธิกีำรและระเบยีบปฏบิตังิำนทีม่คีวำม
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เป็นมำตรำฐำนตำมกฎหมำย โดยกระบวนกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์ของบรษิัทฯ จะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทำงสิง่แวดลอ้มโดยรวมของประเทศ 

1.2 งานท่ียงัไมส่่งมอบ 

– ไมม่ ี– 
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3. ปัจจยัความเส่ียง

(1) ความเส่ียงด้านแผนกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

1.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ามนั 

ราคาน ้ามนัมคีวามผนัผวนไปตามปัจจยัต่างๆ อาท ิอุปสงค์และอุปทานของตลาด  ปรมิาณน ้ามนัส ารองแต่ละ
ประเทศ  สภาพภูมอิากาศแต่ละฤดกูาล หรอืนโยบายการผลติน ้ามนัของประเทศกลุ่มโอเปค เป็นตน้  การเปลีย่นแปลงของ
ราคาน ้ามนัในตลาดโลกยงัคงมคีวามผนัผวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัโดยรวมของ
บรษิทัที ่แต่ไม่ส่งกระทบต่อก าไรอย่างมสีาระส าคญั เนื่องจากนโยบายดา้นการก าหนดราคาขาย ไดบ้วกก าไรส่วนเพิม่จาก
ราคาต้นทุน (Cost Plus Pricing Method) อีกทัง้บรษิัทไม่มกีารเก็บส ารองน ้ามนั จงึไม่ได้รบัผลกระทบจากความผนัผวน
ของราคาน ้ามนั นอกจากนี้ ลูกคา้ของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นเรอืเดนิทะเลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรม
และผูป้ระกอบการในธุรกจิต่างๆ ซึ่งมคีวามจ าเป็นต้องใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิในการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง บรษิทัจงึเชื่อมัน่
ว่าความผนัผวนของราคาน ้ามนัจงึไม่ไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิของกลุ่มลูกคา้ของบรษิทั  

การเปลี่ยนแปลงของราคาน ้ามนัในตลาดโลกมคีวามผนัผวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนใน
กิจการร่วมค้าบรษิัท แพน โอเรียน เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส ารวจปิโตรเลยีม 
บรษิทัจงึไดบ้รหิารจดัการความเสีย่งดา้นราคาร่วมกบั POES โดยวเิคราะหผ์ลกระทบของราคาน ้ามนัทีร่ะดบัราคาต่างๆต่อ
รายไดแ้ละก าไรของบรษิทั และหาแนวทางในการบรหิารต้นทุนการผลติและค่าใชจ้่ายด าเนินการต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
สงูสุดและผลติน ้ามนัไดอ้ย่างปลอดภยั ตลอดจนการปรบัแผนการผลติใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ราคาน ้ามนัมากทีสุ่ด 

1.2 ความเส่ียงในเร่ืองการแข่งขนัและการเข้ามาท าธรุกิจได้ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่ 

ธุรกิจการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลิงส าหรบัเรือเดินทะเลมีผู้ประกอบการหลายราย จึงท าให้เกิดการแข่งขนัสูง
โดยเฉพาะการแข่งขนัดา้นราคา นอกจากนี้ การท าธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัส าหรบัเรอืเดนิทะเลไม่จ าเป็นต้องใช้เงนิลงทุนใน
สินทรพัย์ถาวรสูง ท าให้การเข้ามาด าเนินธุรกิจสามารถท าได้ง่าย ซึ่งปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจการจดัหาน ้ามนั
เชือ้เพลงิเรอื ไดแ้ก่ พนักงานขายทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในผลติภณัฑ์, มาตรฐานการจดัส่งน ้ามนัใหต้รงเวลาในปรมิาณที่
ครบถ้วนตรงตามความต้องการของลูกคา้ และการพฒันามาตรฐานการใหบ้รกิารในระดบัสากล บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบั
บุคลากรของบรษิัท ซึ่งถือเป็นทรพัยากรที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมกีารฝึกอบรม
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ยงัพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหต้ระหนักถงึความส าคญัในการพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

1.3 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้จ าหน่ายน ้ามนั (Supplier) รายใหญ่ 

บรษิทัจะสัง่ซื้อน ้ามนัจากผูผ้ลติน ้ามนัและผูค้า้น ้ามนัทีม่อียู่หลายรายในตลาดโดยราคาสนิคา้ของผูผ้ลติแต่ละรายจะมี
ราคาใกล้เคยีงกนัโดยอ้างองิกบัราคาตลาด ทัง้นี้ บรษิทัสัง่ซื้อน ้ามนัจากผูจ้ าหน่ายน ้ามนัรายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งการสัง่ซื้อจากผู้
จ าหน่ายน ้ามนัรายใหญ่ในปริมาณที่มากจะช่วยให้บรษิัทซื้อน ้ามนัได้ในราคาที่แข่งขนัได้ และช่วยให้บรษิัทมคีวามมัน่ใจใน
คุณภาพของน ้ามนัทีจ่ดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้ รวมถงึความสามารถในการจดัสรรน ้ามนัในสถานการณ์ทีม่ปีรมิาณน ้ามนัไม่เพยีงพอ 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทมกีารกระจายการสัง่ซื้อน ้ามนัจากผูผ้ลติน ้ามนัและผูค้้าน ้ามนัรายอื่นๆ โดยก่อนการสัง่ซื้อ
น ้ามนัแต่ละครัง้ พนักงานขายจะเปรยีบเทยีบราคาขายน ้ามนัรายวนัจากผูผ้ลติน ้ามนัและผูค้า้น ้ามนัอย่างน้อย 2 ราย บรษิทั
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จะสัง่ซื้อน ้ามนัโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ อาท ิลกัษณะของสนิคา้ ราคา และระยะทางการขนส่งสนิคา้ไปยงัจุดหมายปลายทาง
ทีไ่ดต้กลงไวก้บัลูกคา้ของบรษิทั เป็นตน้ 

1.4 ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เนื่องจากปัจจุบนั การด าเนินธุรกจิของบรษิทั อาศยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหลกั ในการขบัเคลื่อนองคก์ร
ให้รองรบักลยุทธ์ทางธุรกิจ และปัจจุบนัภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) เป็นภัยคุกคามที่ก าลงัพฒันาขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น กบัทุกองค์กร  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกบัความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมัน่ของลูกค้าและนัก
ลงทุน หรอื อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธท์างธุรกจิ  ดงันัน้ บรษิทัจงึไดน้ ามาพจิารณาเป็นความเสีย่งและหามาตรการจดัการ
เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว โดย คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัในการก ากบัดแูลความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ก าหนดใหม้กีารจดัอบรมเพื่อเสรมิสรา้งความรู ้และความตระหนักถงึความปลอดภยัสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัภยัคุกคามใน
ปัจจุบนัใหก้บั กรรมการ ผูบ้รหิารและบุคคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง การก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัเกี่ยวกบั
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแนวทางปฏบิตัใินการใชง้านเครื่องคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั  
พฒันาระบบหรอืโปรแกรมในการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมและจดัการภยัคุกคามทีเ่ขา้มาโจมต ีท าการทดสอบและประเมนิระบบ
ป้องกนัอย่างสม ่าเสมอ  ตลอดจนมกีารจดัท าแผนรบัมอืกบัภยัคุกคามกรณีถูกโจมต ีและทดสอบแผนอย่างสม ่าเสมอ 

(2) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

2.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 
บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยทีป่รบัตวัสูงขึน้ ซึ่งมผีลกระทบต่อต้นทุนทางการเงนิ ฐานะทางการเงนิและ

ผลการด าเนินงานของบรษิัท ในปัจจุบนับรษิัทมแีหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนทัง้หนี้สนิระยะสัน้และหนี้สินระยะยาว และบรษิัทมี
นโยบายการบรหิารความเสีย่งโดยการเพิม่เครื่องมอืทางการเงนิทีห่ลายหลาย เพื่อการบรหิารต้นทุนอตัราดอกเบี้ยใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ก าหนดอตัราก าไรขัน้ต้นในการจ าหน่ายสนิค้า ซึ่งอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินของ
บรษิัท ดงันัน้ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจงึถูกชดเชยด้วยก าไรขัน้ต้นจากการขายสนิคา้ ท าให้บรษิทัไม่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

2.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บรษิทัมตีน้ทุนการสัง่ซื้อน ้ามนัจากผูผ้ลติหรอืผูค้า้น ้ามนัในต่างประเทศ และการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายน ้ามนัเป็น

สกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 
Contract) กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศแล้วทัง้จ านวน เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทั  

2.3 ความเส่ียงทางด้านสภาพคล่องของบริษทั 
 บรษิทัไดข้ยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทัง้การขยายธุรกจิดา้นปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและดา้นพลงังานต่างๆ ท าให้
บรษิทัต้องใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจ านวนมาก ซึ่งอาจเกดิผลกระทบต่อเงนิทุนหมุนเวยีนและสภาพคล่องทางการเงินได ้ดงันัน้ 
บรษิัทจงึมกีารวางแผนบรหิารจดัการลงทุนอย่างระมดัระวงัรอบคอบ  การเพิม่เครื่องมอืทางการเงนิที่หลากหลายในการ
ระดมทุนจากผูถ้อืหุน้ และนักลงทุน  การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนใหม้คีวามเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนบรษิทัมี
ระบบการบรหิารจดัเกบ็หนี้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหลู้กหนี้สามารถช าระเงนิใหต้รงตามก าหนดเวลา   ทัง้นี้บรษิทัฯ ยงัคง
ด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อเจา้หนี้และสถาบนัการเงนิตลอดมา ทัง้ในเรื่อง การปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาซื้อขาย 
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หรอืสญัญากู้ยมืเงนิ โดยมปีระวตักิารช าระเงนิทีด่ ีตรงตามก าหนดเวลาทุกครัง้  เป็นปัจจยัทีส่่งผลใหส้ถาบนัการเงนิต่างๆ
พจิารณาวงเงนิสนิเชื่อ หรอืเพิม่วงเงนิให้กบับรษิัท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจหรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกิจการ  ท าให้
บรษิทัไดร้บัวงเงนิสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิอย่างเพยีงพอ 

(3) ความเส่ียงจากการด าเนินงาน (Operational & Compliance Risk) 

3.1 ความเส่ียงจากการเรียกเกบ็เงินจากลูกค้าหรือได้รบัช าระหน้ีล่าช้า 

บรษิัทมนีโยบายการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิและน ้ามนัหล่อลื่นโดยการใหเ้ครดติแก่ลูกคา้ ซึ่งบรษิัทอาจมคีวาม
เสี่ยงจากการผดินัดช าระค่าสนิค้าและบรกิารจากลูกค้าหรอืได้รบัช าระหนี้ล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลา ทัง้นี้ บรษิัทมกีาร
จดัตัง้คณะท างานพจิารณาสนิเชื่อ (Credit Committee) เพื่อพจิารณาการอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อ ระยะเวลาการใหส้นิเชื่อของ
ลูกคา้ทีเ่ปิดบญัชใีหม่ การทบทวนวงเงนิสนิเชื่ออย่างสม ่าเสมอ  ดูแลเร่งรดัตดิตามลูกหนี้ทีค่า้งช าระ พจิารณาหยุดการขาย
เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายช าระหนี้ไดต้ามขอ้ตกลง ตลอดจนพจิารณาด าเนินการฟ้องร้องคดตีามกฎหมาย  ส าหรบับรษิทั
ย่อยในต่างประเทศทีด่ าเนินธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิ (Oil Trading) ไดม้กีารปัองกนัความเสีย่งดา้นการใหเ้ครดติกบั
ลูกคา้ โดยการพจิารณาลูกคา้จากฐานขอ้มลูวเิคราะหส์นิเชื่อ จดัอบัดบัเครดติ และมกีระบวนการทบทวนสถานะเครดติอย่าง
สม ่าเสมอ   การใชม้าตรการกกัเรอื(Ship Arrest) ตามกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศภายใตข้อบเขตอ านาจศาล ส าหรบั
ลูกค้าที่ผิดนัดช าระหนี้ เพื่อการเรียกร้องสิทธิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการท าประกันภัยสินเชื่อทางการค้า( Trade Credit 
Insurance) เพื่อลดความเสีย่งจากการเกดิหนี้สญู 

3.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบริษทัแม่ในการจ าหน่ายสินค้าและบริการ 
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท นทลิน จ ากัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 45.04 โดยในปี 2560 - ปี 2562  

บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารใหก้บักลุ่มนทลนิจ านวน 272.36 ลา้นบาท 311.08 ลา้นบาทและ 
354.61 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 7.14 ร้อยละ 6.51 และร้อยละ 5.48 ของรายได้จากการขายสินค้าและ
บรกิารทัง้หมด ตามล าดบั ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายในการก าหนดราคาขายสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มนทลนิเช่นเดยีวกบัการ
ขายสนิค้าให้แก่ลูกค้าทัว่ไปอย่างไรก็ด ีบรษิัทมกีารขยายฐานลูกค้าไปยงักลุ่มอื่นๆเพิม่มากขึ้น อาท ิเรอืเดนิทะเลทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ เรอืเดนิทะเลทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทยหรอืเรอืล าเลยีงวสัดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบรโิภคของแท่นขดุเจาะ
น ้ามนัและก๊าซต่างๆ แต่ยงัคงใหค้วามส าคญัในการรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้เดมิอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี้ บรษิทัยงั
ไดห้าโอกาสทีจ่ะเพิม่จ านวนลูกคา้รายใหม่ เพื่อเพิม่รายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษิทัอย่างต่อเนื่องเช่นกนั 

3.3 ความเส่ียงจากการท าสญัญาว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งน้อยรายในการขนส่งน ้ามนัทางทะเล 
เนื่องจากมกีฎหมายก าหนดให้เรือขนส่งน ้ามนัเตาทีข่นาดใหญ่กว่า 500 ตนัต้องเป็นเรอืถงั 2 ชัน้ (Double Hull) 

ซึง่ผูป้ระกอบการขนส่งยงัมเีรอืประเภททีก่ าหนดจ านวนน้อยราย ไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของตลาด อย่างไรกด็ ีบรษิทั
ฯไดพ้ยายามจดัหาเรอืขนส่งจากผูป้ระกอบการขนส่งรายอื่นเพิม่จากทีม่อียู่เดมิ เพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว  รวมถงึ เพิม่
มาตรฐานในการคดัเลอืกผูป้ระกอบการขนส่งทีม่เีรอืทีไ่ดคุ้ณภาพ และมกีารตรวจสอบคุณภาพเรอืขนส่งทีใ่หบ้รกิาร โดยการ
ประเมนิคุณภาพการจดัส่งเป็นรายเทีย่ว 
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3.4 ความเส่ียงด้านความปลอดภยั สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯตระหนักถงึความเสีย่งดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม อนัเนื่องจากการปฏบิตังิาน ในทุก

กลุ่มธุรกจิ ซึ่งอาจน าไปสู่ความสูญเสยี การบาดเจบ็ การเจบ็ป่วย อนัจะส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงกัและความต่อเนี่องใน
การด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม อาท ิความเสี่ยงจากการเกิดอุบตัิเหตุจากการขนส่ง
น ้ามนัทัง้ทางเรือและทางบก ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสุขลกัษณะอนามยัจากการให้บริการด้าน Catering  & 
Housekeeping  ความเสีย่งจากการปฏบิตังิานในโรงงานและการปฏบิตังิานในทีส่งู เป็นตน้ บรษิทัไดม้กีารก าหนดแนวทาง
และมาตรฐานการปฏบิตังิานเพื่อบรหิารความเสีย่งดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

• ก าหนดและประกาศนโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม เพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงาน
ตระหนักถงึความส าคญัของการปฏบิตังิานภายใตน้โยบาย ค านึงถงึผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

• จัดตัง้ฝ่ายงานQSSHE เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สิง่แวดลอ้ม  

• ก าหนดมาตรการป้องกันและขัน้ตอนการปฎิบตัิงาน การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน ้ามนั พร้อมทัง้
ซักซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบงัคบัและแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล รวมถึง
ระเบยีบขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง  

• จดัท าคูม่อืมาตรฐานและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน อาท ิคู่มอืดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สิง่แวดลอ้ม ตามมาตรฐาน GMP, HACCP and Food Safety hygiene Practice, ISO 9001:2015  

• การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัต่างๆ อาท ิการอบรมการขบัรถเชงิป้องกนั(Defensive Driving)  การอบรม
การใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ การอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกด้านความความปลอดภัย กระชบัให้พนักงาน
ปฎบิตังิานตามขัน้ตอนทีบ่รษิทัก าหนดอย่างเคร่งครดั  

• การจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิสุขภาพอนามยั สภาพแวดลอ้มทีด่แีละปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน  
 

3.5  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง กฎหมาย กฎระเบียบและ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง (Compliance Risk) 
  ความเสีย่งจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลง กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง อนัเกดิจาก ภาครฐัทัง้
ในและต่างประเทศที่บรษิัทเขา้ไปลงทุน มกีารปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบและนโยบายต่างๆ อาจท าให้บรษิัทฯไม่
สามารถปฏิบตัใิหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว หรอือาจปฏบิตัิไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีงและ
ภาพลกัษณ์ของบรษิทั ผลกระทบทัง้ดา้นการเงนิและการด าเนินงาน ความสามารถในการแขง่ขนัและการลงทุน ทัง้นี้บรษิทัฯ 
ไดม้มีาตรการบรหิารความเสีย่งโดยการตดิตามการเปลีย่นแปลงกฎหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายต่างๆ ใหท้นัต่อสถานการณ์
และเตรยีมความพรอ้มในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง เพื่อวเิคราะห์หากลยุทธ์ทีเ่หมาะสม มกีารก าหนดนโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ สื่อสารใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบและยดึถอืปฏบิตั ิการตดิตาม
การเปลี่ยนแปลง ผ่านหน่วยงานก ากบัดูแล คณะจดัการบรหิารความเสี่ยง การจดัท าระบบฐานขอ้มูลด้านกฎหมายและ
ตดิตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหทุ้กหน่วยงานสามารถปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ
ทีเ่กีย่วขอ้ง   
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ความเส่ียงจากผู้ถือหุ้นหลกัท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อบริษทัและผู้ถือหุ้นรายย่อย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัท นทลิน จ ากัด และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นในบรษิัทรวมทัง้สิ้นร้อยละ 
56.57 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแล้วทัง้หมดของบรษิทั โดยบรษิทั นทลนิ จ ากดั และบุคคลตามมาตรา 258 ยงัคงเป็นผู้
ถอืหุน้เกนิกึ่งหนึ่งในบรษิทั ซึ่งจะท าใหบ้รษิทั นทลนิ จ ากดั มอี านาจควบคุมในการตดัสนิใจของบรษิทัส าหรบักรณีทีต่อ้งใช้
เกณฑเ์สยีงขา้งมากในการลงคะแนน เวน้แต่เรื่องทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตไิม่ต ่ากว่า 3 ใน 
4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การขายหรอืโอนกจิการบางส่วนหรอืทัง้หมด  ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่น
ของบรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการที่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่เสนอใหท้ี่
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 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบยีบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถงึการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในทีป่ระชุม
ไดอ้ย่างอสิระ 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ

4.1 ทรพัยสิ์นของบริษทั 

ลูกหน้ีกำรค้ำ  

สนิทรพัย์หลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิบรษิทั คอื ลูกหนี้การค้า โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดลูกหนี้
การคา้สามารถสรุปไดด้งันี้   

รำยกำร มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 
(งบกำรเงินรวม) 

(ล้ำนบำท) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ  
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 

(ล้ำนบำท) 
ลูกหนี้การคา้ – กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 39.70 26.93 
ลูกหนี้การคา้ – กจิการอื่น 738.00 164.34 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (19.83) (10.56) 

รวม 757.87 180.72 

นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 

บรษิทัก าหนดนโยบายในการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ โดยพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเตม็มูลค่าส าหรบั
ลูกหนี้ทีค่า้งช าระมากกว่า 180 วนั นอกจากนี้ บรษิทัจะพจิารณาความเพยีงพอของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเป็นการเฉพาะเจาะจง
ส าหรบัลูกหนี้แต่ละราย โดยพจิารณาจากฐานะการเงนิ ประวตักิารช าระเงนิในอดตี ปรมิาณหนี้คงคา้งเทยีบกบัความสามารถใน
การช าระหนี้ของลูกหนี้ และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อย่างไรกต็าม ลูกหนี้รายทีเ่คยมปีระวตักิารช าระไม่ด ีคา้งช าระหนี้เป็นเวลานาน หรอืมปัีญหาเรื่องฐานะการเงนิ บรษิทั
จะควบคุมดแูลลูกหนี้รายดงักล่าวเป็นพเิศษ และจะพจิารณาตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเป็นการเฉพาะเป็นรายๆ ไป โดยจะก าหนด
นโยบายตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญที่เขม้งวดมากขึน้ เช่น หากค้างช าระเกินกว่า 90 วนั บรษิัทจะตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเตม็
จ านวน เป็นต้น ในกรณีทีลู่กหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ไดต้ามแผนการช าระหนี้ และมกีารอนุมตัใิหด้ าเนินคดตีามกฎหมาย ก่อนที่
ลูกหนี้จะคา้งช าระเกนิกว่า 180 วนั บรษิทัจะตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูเตม็จ านวน  

ส าหรบัลูกหนี้คา้งช 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 างานพจิารณาสนิเชื่อเป็นผูพ้จิารณาการตดัหนี้สูญก่อนส่งใหค้ณะกรรมการบรหิารเป็นผูอ้นุมตักิาร
ตดัหนี้สญู ในกรณีทีม่กีารตดัหนี้สญูทีม่มีูลหนี้มากกว่า 500,000 บาท จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในทุกไตรมาส 
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ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดหลกัเกณฑก์ารตดัหนี้สูญตามลกัษณะหนี้ทีอ่้างองิตามกฎกระทรวงฉบบัที ่186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความ
ในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการจ าหน่ายหนี้สญูออกจากบญัชลูีกหนี้ และทีแ่กไ้ขไวเ้พิม่เตมิ 

อปุกรณ์ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมอีุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของงบการเงนิรวม ซึง่มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

รำยกำร มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภำระผกูพนั 

1) ทีด่นิและส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 68.93 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 160 ลา้นบาท 

2) อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 59.42 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 160 ลา้นบาท 

3) เครื่องตกแตง่และอุปกรณ์ส านักงาน  29.95 เจา้ของ ไม่ม ี

4) สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง 1.73 เจา้ของ ไม่ม ี

5) ยานพาหนะ 0.11 เจา้ของ ไม่ม ี

6) อุปกรณ์ผลติไฟฟ้า 407.48 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 353 ลา้นบาท 

7) เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 207.69    เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชือ่ 160 ลา้นบาท 
รวม  775.31   

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทมสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพวิเตอร์พืน้ฐานทีถู่กลขิสทิธิต์ามกฎหมาย และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่พฒันาขึน้เพื่อใชใ้นธุรกจิ
เดนิเรอืและธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อขายน ้ามนัโดยเฉพาะ ซึง่มมีูลค่าตามบญัช ี2.41 ลา้นบาท  

สรปุสำระส ำคญัของสญัญำเช่ำพื้นท่ีอำคำรส ำนักงำนของบริษทั 

สญัญำเช่ำพื้นท่ีอำคำร กบับริษทั นทลิน จ ำกดั  
 

1. สญัญาเช่าพื้นท่ีอาคาร 406.83 ตำรำงเมตร และ 72.22 ตำรำงเมตร  

วนัทีท่ าสญัญา  วนัที ่1 มถิุนายน 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 มถิุนายน 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 
เมื่อนทลนิเห็นชอบแล้ว จงึต่ออายุสญัญาเช่าอีก 3 ปี ทัง้นี้ ในการต่ออายุสญัญา จะถอื
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเดมิ เวน้แต่ค่าเช่าทีเ่ป็นสทิธทิี่นทลนิจะปรบัไดต้ามแต่
จะเหน็สมควร  
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2. สญัญาเช่าพื้นท่ีอาคาร 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 
เมื่อนทลนิเห็นชอบแล้ว จงึต่ออายุสญัญาเช่าอีก 3 ปี ทัง้นี้ ในการต่ออายุสญัญา จะถอื
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามสญัญาเดมิ เวน้แต่ค่าเช่าทีเ่ป็นสทิธทิี่นทลนิจะปรบัไดต้ามแต่
จะเหน็สมควร  

4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมและนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษทัดงักล่ำว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท Sea Oil Energy Limited บริษัท Sea Oil 
Offshore Limited บริษัท Sea Oil Petroleum PTE. LTD. บริษัท Energon PTE. LTD. บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ ากัด 
บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั และการลงทุนในการร่วมคา้กบับรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี่ (สยาม) ลมิเิตด็ (POES) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 3/2555 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 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. ผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ ์ 

ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไว้ 
1.7. รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีเ่ขา้ไปลงทุนใหค้ณะกรรมการของบรษิทัรบัทราบทุกไตรมาส 
2. ในการพจิารณาจ านวนเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม จะขึ้นอยู่กบัความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ โดยหากเป็น

กจิการทีม่คีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิของบรษิทัมาก บรษิทัอาจมกีารลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 50 และถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ส่วน
การลงทุนในกจิการอื่นๆ บรษิทัอาจมกีารลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 20 จนถงึรอ้ยละ 49.99 ซึ่งถอืเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั อย่างไรก็
ตาม บรษิทัอาจพจิารณาทบทวนการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพธุรกจิของบรษิทั 
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3. ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะส่งตวัแทนของบริษทัเป็นกรรมการใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคลใดๆ 
ซึง่มคีุณสมบตัแิละประสบการณ์เหมาะสมในธุรกจิดงักล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทั
ร่วมเหล่านัน้ ตวัแทนจะตอ้งบรหิารและจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามกฎเกณฑ ์และระเบยีบตามทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมาย ทัง้นี้ บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ากดั (“SOC’) 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ มคีดฟ้ีองรอ้งทีย่งัไม่สิน้สุด จ านวน 1 คด ีสรุปไดด้งันี้ 

 เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทประกันภัยรายหนึ่ง เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง SOC เป็นจ าเลยร่วมกับบรษิัท
ประกนัภยั 2 แห่ง ในคดแีพ่ง กรณีเรยีกค่าเสยีหายที่เกิดแก่รถยนต์ซึ่งท าประกนัภยัไว้กบัโจทก์ จากเหตุเพลงิไหม้ภายใน 
SOC เมื่อปี 2560 ค่าเสียหายเป็นเงนิจ านวนเงิน 9.58 ล้านบาท ทัง้นี้ SOC ได้รบัเงินค่าชดเชยความเสียหายจากบรษิัท
ประกนัภยัจ าเลยร่วม และไดจ้่ายเงนิค่าเสยีหายใหเ้จา้ของรถยนตต์ามสญัญาประนีประนอมยอมความ 

วนัที ่10 ตุลาคม 2562 ศาลชัน้ตน้พจิารณาว่าสญัญาประนีประนอมยอมความท าใหห้นี้ละเมดิระงบั โจทกไ์ม่อาจรบั
ช่วงสทิธมิาฟ้อง SOC และไดย้กฟ้องโจทก ์

วนัที ่26 พฤศจกิายน 2562 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ค าพพิากษาศาลชัน้ต้น ปัจจุบนัคดอียู่ระหว่างการพจิารณาของศาล
อุทธรณ์ 

อย่างไรกด็ ีฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าบรษิทัฯ จะไม่ไดร้บัผลเสยีหายอย่างมนีัยส าคญัจากคดฟ้ีองรอ้ง
ดงักล่าว ซึง่หากคดดีงักล่าวส่งผลกระทบทางลบกจ็ะกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ไม่เกนิกว่ารอ้ยะ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน

6.1  ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั” หรอื “SEAOIL”) 
ทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ 

กรุงเทพมหำนคร 10260 
ประเภทธุรกจิ : บรษิทั ประกอบธุรกจิหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิและน ้ำมนัหล่อลื่น ให้กบัลูกค้ำทำงทะเล
ไดแ้ก่ เรอืเดนิทะเลทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และลูกคำ้ทำงบก ไดแ้ก่
โรงงำนอุตสำหกรรม และกลุ่มธุรกจิต่ำงๆ เช่น ธุรกจิรถขนส่งทำงบก ธุรกจิ
ใหบ้รกิำรรถโดยสำร เป็นตน้

2. ธุรกิจให้บรกิำรในกำรจดัหำอำหำร 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 : 553,559,662 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 553,559,662 หุน้ 

มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท  
(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562) 

บุคคลอ้างอิง 
นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย(์ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต : บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
โดย นำงสำวสุขมุำภรณ์ วงศอ์รยิำพร เลขทะเบยีน 4843 หรอื  
นำยชยัศริ ิเรอืงฤทธิช์ยั เลขทะเบยีน 4526 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   
  (หุน้กู้บรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 จ านวน 

400 ลา้นบาท) 
 

6.2  ข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

 บรษิทั ซอีอยล ์จ ำกดั (มหำชน) มบีรษิทัย่อย จ ำนวน 6 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, Suntec Tower One #08-02/02A, Singapore 038987 
ประเภทธุรกจิ : จ ำหน่ำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและผลติภณัฑเ์กีย่วกบัน ้ำมนัในประเทศสงิคโปร ์  
ทุนจดทะเบยีน : 5,400,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,000,000 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ และหุน้บุรมิสทิธ ิจ ำนวน 4,400,000 หุน้ 
ทุนช ำระแลว้ : 5,400,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,000,000 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ และหุน้บุรมิสทิธ ิจ ำนวน 4,400,000 หุน้ 
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ชื่อบรษิทั : Energon PTE. LTD   
วนัจดทะเบยีน : 29 พฤศจกิำยน 2562 
ทีต่ัง้บรษิทั : 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #08-02, Singapore 038987 
ประเภทธุรกจิ : กำรลงทุนในหุน้ของบรษิทั หรอืนิตบิุคคลอื่น 
ทุนจดทะเบยีน : 1,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,000 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ  
ทุนช ำระแลว้ : 1,000 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 1,000 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 1 ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ  
 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั  
  (เดมิชื่อ “บรษิทั นครชยัปรำกำร เคมภีณัฑ ์จ ำกดั”)  
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 : 204,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 2,040,000 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท  
 

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจ ำกดั   
ทีต่ัง้บรษิทั : 88 ซอยบำงนำ -ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ 

กรุงเทพมหำนคร 10260 
ประเภทธุรกจิ : ผลติและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำ 
ทุนจดทะเบยีน : 75,260,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 752,600 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท 
ทุนช ำระแลว้ : 75,260,000 บำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั จ ำนวน 752,600 หุน้  
  มลูค่ำหุน้ละ 100 บำท  
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กิจการร่วมค้า 

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

 ครอบครองสมัปทำนสดัส่วน 100% ของสมัปทำนแปลงที ่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 
สดัส่วนกำรถอืหุน้ : บรษิทั Sea Oil Energy Limited ถอืหุน้จ ำนวน 9,863 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

49.99 ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ POES 
บริษัท Pan Orient Petroleum Company Pte. Limited (จดทะเบียนในประเทศ
สงิคโปร์) ถอืหุน้จ ำนวน 9,865 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.01 ของจ ำนวนหุน้
ทีอ่อกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ POES 
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ส่วนท่ี 2 
กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 691,867,135 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 691,867,135 

หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมทีุนทีอ่อกและช าระแล้ว 553,559,662 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 553,559,662 
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
(1) รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่   
รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท ณ วนัที่ 17 มนีาคม 2563 นับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตาม

มาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ดงันี้ 

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
1. กลุ่มปานบุญหอ้ม 314,967,255  56.90 

1.1 นายเชดิช ูปานบุญหอ้ม และคู่สมรส 58,984,908 10.66 
1.2 นางสาวนีรชา  ปานบญุหอ้ม 4,400,000 0.79 
1.3 นางสาวปาลรีฐั  ปานบุญหอ้ม 787,605 0.14 
1.4 บรษิทั นทลนิ จ ากดั* 249,332,742 45.04 
1.5 Austin Asset Limited** 1,462,000 0.26 

2. นายเศกสรร เศรษฐสกล 23,107,900 4.17 
3. นายอภสิทิธิ ์รจุเิกยีรตกิ าจร 17,200,000 3.11 
4. นายธาดา โอฬารกิ 16,269,832 2.94 
5. นายนพพร เหลอืงธนะอนันต์ 6,793,283 1.23 
6. น.ส.วอิร ทองแตง 6,196,094 1.12 
7. น.ส.กิง่กมล เกษมวลิาศ 5,426,900 0.98 
8. น.ส.ชาลนิี เกตุแกว้ 5,367,482 0.97 
9. นายชาญศกัดิ ์เฟ่ืองฟู 4,875,200 0.88 
10. น.ส.ปรารถนา ชยัพรหมประสทิธิ ์ 4,385,800 0.79 
11. นางศริลิกัษณ์ ชยัพรหมประสทิธิ ์ 4,000,033 0.72 
12. นางดาราราย รตันชยัวรรณ 3,129,600 0.57 
13. นายสุรพล มเีสถยีร 2,958,329 0.53 
14. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 2,934,564 0.53 
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รำยชื่อผู้ถือหุ้น 
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 
ผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ 135,947,390 24.56 

รวม 553,559,662 100.00 

หมำยเหตุ *บรษิทั นทลนิ จ ากดั ถอืหุน้โดยบรษิทั นทลนิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จ านวน 9,999,991 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด และนายเชิดชู ปานบุญห้อม ถือหุ้นโดยบรษิทั นทลิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จ านวน 9,998 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 
99.98 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
**Austin Asset Limited เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในเขตปกครองพเิศษฮ่องกง ถอืหุน้โดยบรษิทั นทลนิ จ ากดั จ านวน 10,000 หุน้ คดิ
เป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรหรือกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัอย่ำงมีนัยส ำคญั 

 บรษิทั นทลนิ จ ากดั ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไดส่้งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการจ านวน 3 ท่าน คอื นาย
พรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิสุ์ข , นายสุรพล มเีสถยีร และนางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  

7.3 กำรออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้บรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 เพื่อเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนั
การเงนิหรอืผูล้งทุนรายใหญ่ (II&HNW) โดยมรีายละเอยีดของหุน้กู ้ดงันี้ 

ชนิดหุน้กู ้ มลูค่าทีอ่อก 
(ลา้นบาท) 

มลูค่าทีย่งัไม่ไถ่ถอน 
(ลา้นบาท) 

วนัทีอ่อก วนัทีค่รบก าหนด 
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบีย้ 
(%) 

ระบุชื่อผูถ้อื ไม่ดอ้ยสทิธ ิ
มปีระกนัและมผีูแ้ทนผู้
ถอืหุน้กู ้

400 400 
23 กมุภาพนัธ ์ 

2561 

23 กมุภาพนัธ ์ 
2563 

(อายุ 2 ปี) 

คงที ่5.90% ต่อปี 
(จ่ายดอกเบีย้ทุก 

3 เดอืน) 

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและหลงัหกั
ส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้
มอี านาจอนุมตัิในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงนิ
ส ารองเพื่อจ่ายช าระหนี้เงนิกู้ยมื แผนการลงทุนในการขยายกจิการ หรอืเพื่อสนับสนุนกระแสเงนิสดของบรษิทั ในกรณีทีม่ี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัทีพ่จิารณาเรื่องดงักล่าวนัน้ จะต้อง
ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมอี านาจอนุมตัิให้
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
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8. โครงสร้างการจดัการ

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 สามารถแสดงไดด้งันี้ 

โครงสร้างการจดัการของบรษิัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย คอื คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและคณะกรรมการบรหิาร  โดยของ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) มีจ านวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นจ านวนที่เหมาะสมกบัขนาดของกิจการ 
แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี
รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

8.1 คณะกรรมการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร ประธานกรรมการ 
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ช่ือ ต าแหน่ง 
2. นายทวปี สุนทรสงิห ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  / 

ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ 
3. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ 
5. นายสุรพล มเีสถยีร กรรมการ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  

และก ากบัดูแลกจิการ 
6. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
7. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าที่ 

บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
8. นายโกสทิธิ ์เฟ่ืองสวสัดิ*์ กรรมการ 

*หมายเหตุ ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 มมีติให้นายโกสทิธิ ์เฟ่ืองสวสัดิ ์เขา้ด ารงต าแหน่งกร รมการบรษิทั แทนนางสุธดิา 
คฤเดชโกศล กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท คือ  นายอภิสิทธิ ์รุจิเกียรติก าจร,  นายสุรพล มีเสถียร, นายพร้อมพงษ์  
ชยัศรสีวสัดิสุ์ข และนางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม กรรมการสองในสีค่นนี้ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
โดยม ีนางเสาวณีย ์สุทธธิรรม เป็นเลขานุการบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

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

1. เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษิทั ก าหนดระเบยีบวาระการประชุม  
2. เป็นประธานการประชมุของคณะกรรมการบรษิทั การประชมุผูถ้อืหุน้ และควบคุมใหก้ารประชมุมปีระสทิธภิาพ 

เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั 
3. เปิดโอกาสและสนับสนุนใหก้รรมการแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ 
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทั ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที ่ความ

รบัผดิชอบและตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
5. ดูแล ติดตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่

ก าหนดไว ้
6. เป็นผูล้งคะแนนชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สองฝ่ายเท่ากนั 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั   

1. ดูแลและก าหนดนโยบายทีส่ าคญัของบรษิัท ได้แก่ นโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงนิ การ
ระดมทุน การบรหิารเงนิทุน นโยบายในการป้องกนัความเสีย่ง และนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ 
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2. ดแูลและจดัการบรษิทัใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยในการด าเนินกจิการของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าที่
ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยสุ์จรติ 

3. พจิารณาและอนุมตัิในเรื่องทีส่ าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิัท เช่น วสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทาง
ธุรกจิ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิ โครงการลงทุน และงบประมาณของบรษิทั 

4. ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ 
ภารกจิ นโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิทั ทีก่ าหนดไว้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

5. จดัใหม้รีะบบบญัช ีระบบการรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ดแูลใหม้รีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

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

7. จดัท ารายงานประจ าปี และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

8. ก ากบัดแูลและจดัใหม้กีลไกก ากบัดแูลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีกบับรษิทั  

9. พิจารณาและอนุมตัิ รวมถึงให้ความเห็นเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิในการเข้าท าธุรกรรมที่มี
นัยส าคญัต่อบรษิทั และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตามหลกัเกณฑเ์งือ่นไข และวธิกีารทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์
ทีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืขอ้บงัคบัก าหนด 

10. สรรหาบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 

11. พจิารณาและก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง โดยพจิารณาจากผลงานใน
อดตี คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นตน้ 

12. พจิารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท
ก าหนด เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตัิ 

13. แต่งตัง้กรรมการบรหิาร และแต่งตัง้กรรมการคนใดคนหนึ่งทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
รวมทัง้ ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
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14. สรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย หรอืบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิัทเห็นสมควรเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

15. แต่งตัง้ เปลี่ยนแปลงบุคคลเขา้เป็นกรรมการในบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทย่อยหรอื
บรษิทัร่วม รวมถงึก าหนัดใชน้โยบายการควบคุมและกลไกก ากบัดูแลกจิการทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทุนในบรษิัทย่อย หรอื
บรษิทัร่วม เพื่อแสดงว่าบรษิทัมกีลไกการก ากบัดูแลบรษิทัย่อยตามทีก่ าหนดในประกาศเรื่องการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

16. แต่งตัง้และ/หรอืมอบอ านาจให้กรรมการ หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนมอี านาจด าเนินการใดที่อยู่ภายใน
ขอบเขตอ านาจของกรรมการ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลกิ เพกิถอน 
หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

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

18. แต่งตัง้กรรมการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เหน็สมควรเป็นเลขานุการบรษิทั 

19. ก ากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่
เขา้ถงึขอ้มลูได ้

20. มอี านาจพจิารณาและอนุมตัเิรื่องใดๆทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบับรษิทั หรอืทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 

21. กรรมการต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมส่ีวนได้เสยีของตนหรอืของบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนได้เสยีที่
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีค่ณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

22. กรรมการตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบต่อบุคคลทีซ่ื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากการเปิดเผยขอ้มูล
ต่อผูถ้อืหุน้หรอืประชาชนทัว่ไป โดยแสดงขอ้ความทีเ่ป็นเทจ็ในสาระในสาระส าคญัหรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วรบอกใหแ้จง้
ในสาร าคญัตามทีก่ าหนดในกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ เวน้แต่กรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวจะพสิูจน์ไดว้่า
โดยต าแหน่งหน้าทีต่นไม่อาจล่วงรูถ้งึความแทจ้รงิของขอ้มลูหรอืการขาดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้นัน้ 

23. ห้ามมใิหก้รรมการรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ หรอื ผู้บรหิารใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทั 
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม ทัง้ทีไ่ดม้าจากการกระท าตามหน้าทีห่รอืในทางอื่นใด ทีม่หีรอือาจมผีลกระทบเป็นนัยส าคญัต่อ
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บริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รบั
ผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

24. กรรมการ รวมถงึบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการและผู้บรหิารดงักล่าว มหีน้าทีแ่จง้ใหบ้รษิทัทราบถึงความสมัพนัธ์และ
การท าธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ
หลกีเลีย่งการท ารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่าว 

ในกรณีที่กรรมการท่านใด มีส่วนได้เสียหรือมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนัน้ไม่มอี านาจอนุมตัิ
ด าเนินการดงักล่าวกบับรษิัทหรอืบรษิทัย่อย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 

25.       คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด   
หลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

8.2 ผู้บริหาร  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะผูบ้รหิารของบรษิทั มจี านวน 8 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางสาวนีรชา  ปานบุญหอ้ม ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นางสุธดิา  คฤเดชโกศล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกจิและการลงทุน 
3. นายกษดิศิ  เจรญิชลวานิช ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานขายและการตลาด 
4. นางกุสุมา  วรรณพฤกษ์ ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิ  
5. นายชญาน์วตั  ทฆีไมตร ี ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 1 
6. นางสริาณี  โกมนิทรชาต ิ ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 2 
7. นายวชัระ  วุฒพิุธนันท ์ ผูจ้ดัการฝ่าย QSSHE 

8. นางเสาวณีย ์สุทธธิรรม ผูจ้ดัการส านักก ากบัดแูลและเลขานุการบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ ดงันี้ 

1. รบัผิดชอบ ดูแล บริหาร การด าเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจ าวนัของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานโดยรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงาน เป้าหมายทาง
การเงนิ และงบประมาณของบรษิทั ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
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2. จัดท าแผนธุรกิจ และก าหนดอ านาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดท างบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. ก าหนดโครงสรา้งองค์กร วธิกีารบรหิาร รวมถงึการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลกิจา้งพนักงานของ
บรษิทั และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนักงาน 

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

5. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั ทัง้นี้ ภายใต้อ านาจวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้ตามตารางมอบ
อ านาจอนุมตั ิ(Limit 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/
หรอืผูม้ส่ีวนรบัผดิชอบในเรื่องนัน้ๆ เพื่อพจิารณากลัน่กรองและหาขอ้สรุปต่อไป 

7. พจิารณาแต่งตัง้ทีป่รกึษาภายนอกส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัตามทีเ่หน็สมควร 

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

9. มอี านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี้ ในการด าเนินการเรื่องใดทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอื
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต) มส่ีวนไดส่้วนเสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย และ/
หรอืบรษิัททีเ่กี่ยวขอ้ง ประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ไม่มอี านาจอนุมตักิารด าเนินการในเรื่องดงักล่าว 
โดยเรื่องดงักล่าวจะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป (ตามแต่กรณี) 
ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกต ิและมเีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป ซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนและ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 8.3 เลขานุการบริษทั  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4 / 2555 ไดม้มีตแิต่งตัง้นางเสาวณีย์  สุทธธิรรม ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
บรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2555 โดยมคีุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิัท ซึ่งเลขานุการบรษิัทต้อง
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.
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2551 ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และซื่อสตัยสุ์จรติ รวมทัง้
ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบับรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยมหีน้าที่
ความรบัผดิชอบตามกฎหมายและหน้าทีต่ามทีบ่รษิทัหรอืคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดงันี้ 

1) จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
ก.ทะเบยีนกรรมการ 

   ข.หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิทั 
   ค.หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการมส่ีวนไดเ้สยีตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีบ่รษิทั
ไดร้บัรายงานนัน้ 

3) ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และขอ้พงึปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลในการด าเนินกจิกรรมของ
คณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

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

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

8.4 จ านวนการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละชุด 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั สรุปไดด้งันี้ 

 
รายชื่อกรรมการ 

ปี 2562 
(จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / 

จ านวนครัง้ท่ีประชุมทัง้หมด) 

ประชมุไมม่ีผู้บริหาร ปี 2562 
(จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / 
จ านวนครัง้ท่ีประชุมทัง้หมด) 

รวม 

1. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร  6 / 6 1 / 1 7 / 7  
2. นายทวปี สุนทรสงิห ์ 6 / 6 1 / 1 7 / 7 
3. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค์  6 / 6 1 / 1 7 / 7 
4. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล 6 / 6 1 / 1 7 / 7 
5. นายสุรพล มเีสถยีร 6 / 6 1 / 1 7 / 7 
6. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิสุ์ข 6 / 6 - 6 / 6 
7. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม 6 / 6 - 6 / 6 
8. นายโกสทิธิ ์ เฟ่ืองสวสัดิ ์ 5 / 5 - 5 / 5 
9. นางสุธดิา  คฤเดชโกศล 1 / 1 - 1 / 1 

  *หมายเหตุ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2562 มมีตใิหน้ายโกสทิธิ ์เฟ่ืองสวสัดิ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั แทนนางสุธดิา คฤเดชโกศล ทีค่รบ
ก าหนดออกตามวาระ โดยนายโกสทิธิ ์เฟ่ืองสวสัดิเ์ขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้แรกในวนัที ่7 พฤษภาคม 2562 



    
แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

  

 

63 
 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดด้งันี้ 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการ สรุปไดด้งันี้ 

การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรหิาร สรุปไดด้งันี้ 
 

รายช่ือกรรมการบริหาร 
ปี 2562 

(จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 
1. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  12 / 12  
2. นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิสุ์ข 12 / 12 
3. นางสุธดิา คฤเดชโกศล 12 / 12 
4. นางกุสุมา วรรณพฤกษ์ 12 / 12 
5. นายกษดิศิ  เจรญิชลวานิช 8 / 8* 
6. นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี 4 / 4* 
7. นางสริาณี โกมนิทรชาต ิ 4 / 4* 

    *หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 มมีติแต่งตัง้นายกษิดศิ เจรญิชลวานิช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมก ารบรหิาร และผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด โดยเริม่ประชุมครัง้แรกในเดอืนพฤษภาคม 2562 และนายชญาน์วัต ทฆีไมตร ีและนางสริาณี โกมนิทรชาติ 
ออกจากกรรมการบรหิาร ประชุมคณะกรรมการบรหิารครัง้สุดทา้ยในเดอืนเมษายน 2562 

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2562 ประกอบดว้ย ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 8 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดอืน 
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมโีครงสร้างอตัราค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดิม
เหมอืนปี 2561 สรุปไดด้งันี้ 

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

 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2562 

(จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 
1.  รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ 7 / 7 
2.  นายทวปี สุนทรสงิห ์ 7 / 7 
3.  ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล  7 / 7 

รายชื่อกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

ปี 2562 
(จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ีประชมุทัง้หมด) 

1. นายทวปี สุนทรสงิห ์ 2 / 2 
2. นายสุรพล มเีสถยีร 2 / 2 
3. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล 2 / 2 
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2. ค่าเบีย้ประชมุ       
- ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

 - กรรมการตรวจสอบ จ านวน 15,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชุม 
- ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการ จ านวน 20,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
- กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการ จ านวน 15,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชุม 
- ประธานกรรมการบรหิาร จ านวน 16,500 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ  
- กรรมการบรหิาร จ านวน 11,000 บาทต่อครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชุม 

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

4. ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน  ซึง่จะพจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
5. ค่าตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก่ ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี และค่าเบีย้ประกนัสุขภาพ 

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกจิการ 
สามารถสรุปไดด้งันี้ 

รายช่ือกรรมการ 
ค่าตอบแทน ปี 2562  (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการสรรหาฯ 

รวม 

1. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร  528,000 - - 528,000 
2. นายทวปี สุนทรสงิห ์ 330,000 90,000 40,000 460,000 
3. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค ์ 330,000 120,000 - 450,000 
4. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล  330,000 90,000 30,000 450,000 
5. นายสุรพล มเีสถยีร 462,000 - 30,000 492,000 
6. นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิส์ุข 462,000 - - 462,000 
7. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม  462,000 - - 462,000 
8. นายโกสทิธิ ์ เฟ่ืองสวสัดิ ์ 225,500 - - 225,500 
9. นางสุธดิา  คฤเดชโกศล 104,500 - - 104,500 

รวม 3,234,000 300,000 100,000 3,634,000 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้รหิารของบรษิทัฯ ระดบัผูจ้ดัการและต าแหน่งทีส่งูกว่ารวม 8 คน  สรุปไดด้งันี้ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2562 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
 เงนิเดอืน โบนัส ค่าประจ าต าแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบีย้เลี้ยง 21.25 
 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ   0.91 

รวม 22.16 
 *หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมถึงค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร 
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8.6 บุคลากร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้ในและต่างประเทศ มจี านวนพนักงานทัง้หมด (ไม่รวม กรรมการ
และผูบ้รหิาร) ดงัต่อไปนี้  

พนักงานแยกตามฝ่าย จ านวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ายขายและการตลาด 17 
ฝ่ายQSSHE 6 
ฝ่ายการเงนิและบญัช ี/ ธุรการ 17 
ฝ่ายจดัซื้อ 2 
ฝ่ายบรหิารการลงทุน  1 
ส านักก ากบัดูแลและเลขานุการบรษิทั / เลขานุการผูบ้รหิาร 4 
ส่วนงานปฏบิตักิาร (สายผลติและวศิวกรรม) 28 

รวม 75 

 

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
เงนิเดอืน โบนัส ค่าประจ าต าแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบีย้เลี้ยง 53.00 
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคม และสวสัดกิารอื่นๆ 2.56 

รวม 55.56 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ในรอบระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา กลุ่มบรษิทัมบีรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จ ากดั มคีดคีวามเป็นจ าเลยในศาลแรงงาน 
จ านวน 1 คด ีซึง่ขณะนี้คดคีวามยงัไมยุ่ต ิ(รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีหวัข้อเร่ือง “ข้อพิพาททางกฎหมาย”) 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารให้ความส าคญัของการบรหิารงานตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีตาม
แนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 
คณะกรรมการบรษิัท มุ่งมัน่ที่จะพฒันาและยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทฯ ให้สอดคล้องตามหลกัสากล และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันขององค์กร  เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสทิธภิาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัและเพิม่มลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ภายใต้กรอบการ
ด าเนินงานอย่างมจีรยิธรรม ดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นการสรา้งคุณค่าใหก้บัองค์กร
เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ (Nomination 
Remuneration and Corporate Governance Committee : NRCGC)  เพื่อเขา้มาสนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
ด้านการสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท 
ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสม โปร่งใสสอดคล้องตามนโยบายการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
สนับสนุนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ในการก ากบัดแูลกจิการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง
บรษิทั และสนับสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัของบรษิทั ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้กีารพจิารณา ทบทวน และอนุมตักิารก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ
เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์มาปรบัใช้อย่างเหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ ก ากบัดูแลและตดิตามใหม้กีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และทบทวนหลกัเกณฑ์
หรอืปรบัปรุงนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อใหส้อดคล้องกนั อาท ิการปรบัปรุงกฎบตัร จรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิ โครงสรา้ง
การจดัการบรหิารความเสี่ยง และแนวปฏิบตัิด้านอื่นๆ รวมถึงสื่อสารไปยงักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัท 
เพื่อใหย้ดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร  ดงันี้ 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

    คณะกรรมการบรษิทัฯ  ใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานของตน 
เพื่อให้ผู้ถอืหุน้ได้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั ผ่านการประชุมผู้ถอืหุน้  โดยการใชส้ทิธติ่างๆ ดงันี้  
สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  สทิธใินการ
มอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงลงมตแิทน  สทิธใินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท  สิทธิในการเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการรบัข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เพยีงพอ และทนัเวลา สทิธใินการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีสทิธใินการลงมตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี สทิธใินการมส่ีวนร่วมและรบัทราบเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในบรษิัท  สทิธใินการแสดงความคดิเห็นและ
ซกัถามในการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการมส่ีวนแบ่งก าไรของบรษิทั เป็นตน้   
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  เพื่อเป็นการปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุน้และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน คณะกรรมการบรษิทั จงึไดก้ าหนด
แนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

1. การประชุมผูถ้อืหุน้ 

 1.1 บรษิทัฯ ก าหนดใหก้ารประชุมผูถ้อืหุ้นประจ าปี (“การประชุมสามญั”) จะจดัขึน้ภายใน 120 วนั นับตัง้แต่วนั
สิน้สุดรอบบญัชขีองบรษิทัหรอืตามแต่ทีก่ฏหมายก าหนด ซึ่งบรษิทัอาจเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ไดห้ากคณะกรรมการ
บรษิทัเหน็ว่ามคีวามจ าเป็นตามแต่ละกรณี  
 1.2 หนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุขอ้มูลที่เกี่ยวกบั วนั เวลา สถานที่และวาระประชุมซึ่งจะมกีารระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิหรอืเพื่อพจิารณาแล้วแต่กรณี  รวมถึงขอ้มูลส าคญัและจ าเป็น พร้อมทัง้
ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องทีเ่สนออย่างครบถ้วนเพยีงพอ รวมทัง้ระบุหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการเขา้ร่วม
ประชุมและการออกเสยีงลงมตใินแต่ละวาระ 

1.3 บรษิทัจะเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ และขอ้มลูเกีย่วกบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมเีวลาศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกับการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนได้รบัหนังสอืนัดประชุมในรูปแบบเอกสารซึ่งบรษิัทจะจดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วนั) ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  

1.4 เผยแพร่ค าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านหนังสอืพมิพ์รายวนัฉบบัใดฉบบัหนึ่งก่อนวนัประชุมผูถ้ือหุ้นไม่
น้อยกว่า 3 วนัเป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั 

1.5 ในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละคราว บรษิทัจะจดัใหม้กีารใชส้ถานทีจ่ดัประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
ทีต่ัง้ของส านักงานใหญ่ของบรษิทั โดยสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมขีนาดเพยีงพอรองรบักบัจ านวนผูถ้อืหุน้ และไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเดนิทาง มสีิง่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เดนิทาง มกีารรกัษาความปลอดภยัและพร้อมรบัมอืกบัเหตุการณ์
ฉุกเฉินอย่างเหมาะสม 

1.6 กรณีผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองสามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้และบรษิทัจะเสนอชื่อกรรมการอสิระของบรษิทัอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลอืกใหผู้้
ถอืหุน้มอบฉนัทะในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 1.7 บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้จะไดร้บัทราบกฏเกณฑ์และวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัจะชี้แจง
วธิกีารลงคะแนนและวธิกีารนับคะแนนอย่างชดัเจนก่อนเริม่ประชุมทุกครัง้ 
 1.8  บรษิัทจะจดัใหม้บีตัรลงคะแนนในทุกวาระทีต่้องมกีารลงมตกิารนับคะแนนเสยีง ในแต่ละวาระเป็นไปอย่าง
เปิดเผยและโปร่งใส  ภายในเวลาอนัเหมาะสม และเก็บบตัรลงคะแนนไว้ส าหรบัการตรวจสอบในภายหลงัเป็นระยะเวลา
ตามทีเ่หน็สมควร และจะจดัใหม้บีุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระเป็นผูส้งัเกตการณ์ในการตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงใน
การประชุมผูถ้อืหุน้  
 1.9  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 1.10 ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ทุกรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการ
แสดงความคดิเหน็และซกัถามในระยะเวลาทีเ่หมาะสม และใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งชีแ้จงและใหข้อ้มลูต่างๆ แก่
ผูถ้อืหุน้อย่างครบถว้น 
 1.11 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธใินการเสนอเรื่องทีพ่จิารณาแล้วเหน็ว่าส าคญัและสมควรจะรวมบรรจุเป็น
วาระเพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีรวมถงึการเสนอชื่อผูท้ีผู่ถ้อืหุน้ พจิารณาแลว้เหน็
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ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อ
พจิารณาและด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป  
 1.12 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการประชุมผูถ้อืหุน้จงึไดส้นับสนุนใหก้รรมการของบรษิทั กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผูบ้รหิารและฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้ผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้อย่างพร้อม
เพรยีงกนัโดยผูถ้อืหุน้สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได้ 
 1.13  บรษิทัจะเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และผลการออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระการประชุม ภายในวนัท า
การถดัไป  ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซดข์องบรษิทั 
 1.14  บรษิทัจะจดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้อย่างครบถ้วน และแล้วเสรจ็ภายใน 14 วนั  โดยมี
การบนัทกึจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุม จ านวนรายและจ านวนหุน้ 
สดัส่วนของจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมเทยีบกบัจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  รายชื่อกรรมการทีเ่ขา้และไม่เขา้ร่วม
ประชุม วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนวธิกีารนับคะแนน ค าชี้แจงที่เป็นสาระส าคญั ค าถาม ค าตอบหรอืความคดิเห็นของที่
ประชุมและมตขิองทีป่ระชุมโดยการแยกเป็นจ านวนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละวาระ   

2. การจ่ายเงนิปันผล 

 2.1 บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และ
หลงัหกัส ารองต่างๆทุกประเภทตามทีก่ฏหมายก าหนดและตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทั
เป็นผู้มอี านาจอนุมตัใินการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล โดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูถ้ือหุน้ เช่น 
เงนิส ารองเพื่อจ่ายช าระหนี้เงนิกูย้มื แผนการลงทุนในการขยายกจิการ หรอืเพื่อสนับสนุนกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ในกรณี
ที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น โดยมติคณะกรรมการบรษิัท ที่พิจารณาเรื่องดงักล่าวนัน้ 
จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัิ
ใหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 2.2 บรษิทัฯ จะก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผล โดยจะพจิารณาจากฐานะการด าเนินงานและความต้องการใช้
เงนิทุนโดยการจ่ายเงนิปันผลจะก าหนดจ่ายจากก าไรสุทธภิายหลงัจากการหกัทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฏหมาย 
โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีและเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย การ
จ่ายเงนิปันผลนี้มกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัแผนการลงทุนความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต 
 2.3 แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบโดยเรว็ถงึมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการจ่ายเงนิ
ปันผลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย ์และเวบ็ไซตข์องบรษิทั และจ่ายเงนิปันผลภายใน 1 เดอืนนับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัแิลว้แต่กรณี 

3. การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี 

 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเป็นผูแ้ต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปี โดยผูส้อบบญัชี
ได้รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 

4. การตดิต่อขอขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั 
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 จดัให้มชี่องทางที่ผูถ้ือหุน้สามารถตดิต่อขอขอ้มูลเกี่ยวกบับรษิทัได้โดยตรงจากส านักก ากบัดูแลและเลขานุการ
บรษิทั หรอืส่วนงานนักลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทั  

บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบนั หรอืผูถ้อื
หุน้ชาวต่างชาต ิ มสีทิธพิืน้ฐานเท่าเทยีมกนั  โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 1. การปฏบิตัแิละอ านวยความสะดวกต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และไม่กระท าการใดๆทีเ่ป็นการจ ากดั ละเมดิ
หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกรายย่อมมสีทิธริบัขอ้มูลหรอืเอกสารเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษส าหรบัผู้ถือ
หุน้ชาวต่างชาต ิ 

 2. การก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้อยู่ โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึ่งเสยีง 
ผูถ้อืหุน้รายใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้รายนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 3. การก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูท้ีม่หีน้าที่ดูแลผูถ้ือหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถแสดงความ
คดิเห็นหรอืส่งขอ้ร้องเรยีนไปยงักรรมการอิสระ ให้ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารแก้ไข กรรมการอิสระจะเสนอเรื่อง
ดงักล่าวถ้าเหน็ว่ามสีาระส าคญักบับรษิทัต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อื
หุน้ และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ
ทีเ่ขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ 

 4. การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัตามล าดบัวาระการประชุม ซึ่งมกีารเสนอรายละเอยีด
ในแต่ละวาระครบถว้น มกีารแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่วาระการประชุม โดยไม่แจง้ให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มคีวามส าคญัที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการ
ตดัสนิใจ 

 5. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) รวมถงึไดก้ าหนดโทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัหรอืการน าขอ้มูลของ
บรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์  

 6. ก าหนดระเบยีบการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั และวธิกีารรายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์เพื่อให ้กรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ขอ้มูลภายในใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ และก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร มี
หน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย์ ต่อเลขานุการบรษิัท เพื่อด าเนินการตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

     บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย นักลงทุนสถาบนั หรอืผู้
ถอืหุน้ชาวต่างชาต ิ มสีทิธพิืน้ฐานเท่าเทยีมกนั  โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 1. การปฏบิตัแิละอ านวยความสะดวกต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และไม่กระท าการใดๆทีเ่ป็นการจ ากดั ละเมดิ
หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกรายย่อมมสีทิธริบัขอ้มูลหรอืเอกสารเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษส าหรบัผู้ถือ
หุน้ชาวต่างชาต ิ 
 2. การก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้อยู่ โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึ่งเสยีง 
ผูถ้อืหุน้รายใดมส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้รายนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 3. การก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูท้ีม่หีน้าที่ดูแลผูถ้ือหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถแสดงความ
คดิเห็นหรอืส่งขอ้ร้องเรยีนไปยังกรรมการอิสระ ให้ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารแก้ไข กรรมการอิสระจะเสนอเรื่อง
ดงักล่าวถ้าเหน็ว่ามสีาระส าคญักบับรษิทัต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อื
หุน้ และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ
ทีเ่ขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ 
 4. การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัตามล าดบัวาระการประชุม ซึ่งมกีารเสนอรายละเอยีด
ในแต่ละวาระครบถว้น มกีารแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่วาระการประชุม โดยไม่แจง้ให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มคีวามส าคญัที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการ
ตดัสนิใจ 
 5. คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) รวมถงึไดก้ าหนดโทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัหรอืการน าขอ้มูลของ
บรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์  
 6. ก าหนดระเบยีบการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั และวธิกีารรายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์เพื่อให ้กรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้ขอ้มูลภายในใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ และก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร มี
หน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย์ ต่อเลขานุการบรษิัท เพื่อด าเนินการตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 
หมวดท่ี 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการดูแลและค านึงสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ทัง้ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ ผูบ้รหิารและพนักงาน หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้  คู่คา้และเจา้หนี้ คู่แข่งทางการคา้ 
ภาครฐั ตลอดจน ชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นต้น และไม่กระท าการใดๆ เป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 
นอกจากนี้ บรษิัทยงัได้สนับสนุนใหม้กีารคุม้ครองและรกัษาสทิธขิองผู้มส่ีวนได้เสยีกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสทิธทิี่ มี
ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามขอ้ตกลงที่มกีับบริษัทฯ โดยก าหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระท าต่อผู้มส่ีวนได้เสยี
ดงัต่อไปนี้ 
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 1. บทบาทต่อผู้ถือหุ้น 

 บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจรญิเติบโตของบรษิัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ี
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส โดยจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและไม่ด าเนินการใดๆทีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั  

 2. บทบาทต่อพนักงาน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมและผลกัดนัให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกจิ บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ทัง้ในเรื่องการสรรหาบุคลากร การบรหิารค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรม การใหส้วสัดกิารดา้นต่างๆ เพื่อคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของพนักงาน สรุปดงันี้ 

• การสรรหาคดัเลอืกบุคลากรที่มคีุณภาพใหเ้ขา้มาร่วมงานกบัองค์กรได้ตรงตามคุณสมบตัิในต าแหน่งงาน โดยผ่าน
กระบวนการที่ยุติธรรมและโปร่งใส ผู้ที่ผ่านการคดัเลือกคุณสมบตัิจากฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ จะต้องผ่านการการพิจารณา
คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมในต าแหน่งงานจากตน้สงักดั ก่อนทีจ่ะเขา้รบัการทดสอบความสามารถตามมาตรฐานของบรษิทั และเขา้
รบัการสมัภาษณ์งานจากคณะกรรมการต่อไป  

• โครงสรา้งสายการบงัคบับญัชา มกีารก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบและสายการบงัคบับญัชาไวอ้ย่างชดัเจน โดยมี
การทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

• การบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิาร มคีวามเป็นธรรมและมกีารเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรมลกัษณะเดยีวกนั รวมถงึ
มกีารปรบัปรุงสวสัดกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิสวสัดภิาพและความเป็นอยู่ที่ดขีองพนักงาน อาท ิอาท ิสวสัดกิารกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี  สวสัดกิารอาหารกลางวนั การตรวจสุขภาพประจ าปี ด้านกีฬา ประกนัสุขภาพกลุ่ม ทุนเรยีนดสี าหรบับุตร
พนักงาน เงนิกูย้มืเพื่อการศกึษา เป็นตน้ 

• สภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ ีมคีวามเหมาะสม ปลอดภยัในการท างาน 
• การพฒันาบุคลากร มกีารก าหนดแผนการฝึกอบรมและพฒันาประจ าปีอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดบั ทัง้การฝึกอบรม

ภายในทีค่ดัเลอืกวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒใิหเ้ขา้มาใหค้วามรู้, การฝึกบุคลากรภายในใหเ้ป็นวทิยากรภายใน, การส่งพนักงานไป
อบรมกบัสถาบนัชัน้น านอกส านักงานตามแผนของฝ่าย เป็นตน้ 

• การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรในองค์กร มีก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชดัเจนและยุติธรรม เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการ
ประเมนิผล สมัภาษณ์และคดัเลอืกตามขัน้ตอน เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามพรอ้ม มศีกัยภาพและเหมาะสมในการเลื่อนขัน้เลื่อน
ต าแหน่ง 

• เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจง้เรื่อง เสนอแนะ หรอืร้องเรยีน เกี่ยวกบัการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย หรอืการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ ผ่านช่องทางการรบัเรื่องทีส่ะดวกเหมาะสม และปลอดภยั 

 3. บทบาทต่อลูกค้า  

 บรษิัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกค้าเป็นส าคญั ปฏิบตัิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค มุ่งเน้นการจดัหาสนิค้าและบรกิารที่มคีุณภาพ จดัส่งสนิค้าทนัเวลา ปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลงและ
เงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครดั พรอ้มรบัฟังขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ของลูกคา้ และน ามาพฒันาปรบัปรุงการใหบ้รกิาร
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เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์และความพงึพอใจสูงสุด ทัง้นี้ บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการรกัษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ ไม่
เผยแพร่ขอ้มลูของลูกคา้ ยกเวน้ไดร้บัอนุญาตหรอืมหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยตามทีก่ฏหมายก าหนด 

 4. บทบาทเจ้าหน้ีและคู่ค้า 

 บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อเจา้หนี้และคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัย์  โดยค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนักบัเจา้หนี้และคู่คา้เป็นส าคญั
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงที่ก าหนดไวต้่อเจา้หนี้และคู่คา้ทุกราย ภายใต้หลกัเกณฑ์และทีก่ฏหมายก าหนด เป็นไปตาม
นโยบายดา้นการจดัหาและแนวปฏบิตัติ่อคู่คา้ธุรกจิ มกีารคดัเลอืกคู่คา้ ผูส่้งมอบสนิคา้และบรกิาร ตลอดจนผูร้บัจา้งช่วงเป็นไป
อย่างมรีะบบ  โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงนโยบายการจ่ายช าระหนี้เจ้าหนี้และคู่ค้าอย่างตรงเวลาเพื่อรักษา
มาตรฐานความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัเจา้หนี้และคู่คา้ 

 5. บทบาทต่อคู่แข่ง 

บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้กฏหมายและกติกาต่างๆ และไม่ด าเนินการใดๆที่ไม่สุจรติเพื่อสร้างความเสยีหาย
ใหก้บัคู่แขง่ ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ 

6.  บทบาทต่อภาครฐั 

 บรษิทัฯ มกีารก าหนดแนวทางในการปฏบิตัติ่อภาครฐั เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการทีไ่ม่เหมาะสมและเพื่อป้องกัน
การเกดิทุจรติคอรร์ปัชัน่   

7. บทบาทต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  มุ่งมัน่
ในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมและมจีรยิธรรม ด าเนินการใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบที่ เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัโดยเคร่งครดั ไม่กระท าการใดๆอนัเป็นการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายหรอื
หลกีเลีย่งกฎหมาย ไม่สนับสนุนการด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ และต่อตา้นการ
คอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ บรษิทัฯใหค้วามส าคญัต่อการเสรมิสรา้งชุมชนและสงัคมใหเ้ขม้แขง็ สนับสนุนกจิกรรมและโครงการ
ต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและส่งเสรมิการศกึษา เพื่อสร้างพื้นฐานการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนของชาตใินอนาคต  บรษิัทฯ ให้
ความส าคญัและค านึงผลกระทบต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในกจิกรรมต่างๆ ขององค์กร สรา้งวฒันธรรมองคก์ร ดว้ยการ
สร้างจติส านึกของพนักงานทุกระดบั ในการปฎิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม ตลอดจนการใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด (รายละเอียดของบทบาทต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อมตามหวัขอ้ 
“ความรบัผดิชอบต่อสงัคม”) 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและช้อมูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถว้น ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนขอ้มลูทีส่ าคญั
ทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคัญในการสรา้งความเชื่อมัน่แก่นักลงทุนและผูม้ส่ีวนได้เสยี
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ของบรษิทัฯ ในการด าเนินงานทีโ่ปร่งใส และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลขา่ว
สารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบแสดงข้อมลู
ประจ าปี รายงานประจ าปี รวมถงึเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.seaoilthailand.com ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดให ้เลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ ์ในการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ นักลงทุนนักวเิคราะห ์ผูม้ส่ีวน
ไดเ้สยีและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั 

บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดนโยบายและมาตรการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน โดยก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานของบรษิทัทุกระดบั หา้มน าขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชโ้ดยมชิอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอื่นในการ
ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ  งดซื้อขายหรอืโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาหา้มซื้อขายหลกัทรพัย์ ตามที่
ระบุไวใ้นระเบยีบว่าดว้ยการซื้อขายหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึการจ ากดัการเขา้ถงึขอ้มูล การใหห้รอืขอขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน  
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของหน่วยงานนัน้ๆ 

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์นัน้ บรษิัทก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิัทเป็นผูร้บัผดิชอบในส่วนของนักลงทุน
สมัพนัธ์ เพื่อสื่อสารขอ้มลูของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน นักวเิคราะห ์หรอืภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดร้บัทราบ ตามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทั
จงึมอบหมายให้นางเสาวณีย์ สุทธธิรรม เลขานุการบรษิัท/นักลงทุนสมัพนัธ์ ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกบัผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น 
นักวเิคราะห ์และภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหข้อ้มลูทีค่รบถว้น ถูกต้องและเท่าเทยีมกนั สามารถตดิต่อนักลงทุนสมัพนัธ์ได ้3 
ช่องทาง ดงันี้ 

1. โทรศพัท ์02-398-9850-1 และ โทรสาร 02-398-9852 
2. อเีมล:์ ir@seaoilthailand.com 
3. เวบ็ไซต:์ www.seaoilthailand.com 

ในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมเพื่อสื่อสารขอ้มลูองคก์ร ชีแ้จงผลประกอบการ และตอบค าถามเกีย่วกบัการด าเนิน
ธุรกิจ กบันักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวเิคราะห์ อาท ิงานพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) งาน MAI Forum 2019 ซึ่งมี
ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงู เขา้ร่วมงานเพื่อใหข้อ้มลูตา่งๆ 
ชีแ้จงผลประกอบการ และแนวทางในการด าเนินธุรกจิขององค์กร พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหน้ักลงทุน นักขา่ว และนักวเิคราะห์
สอบถามขอ้มลู 

อกีทัง้ บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสเขา้เยีย่มโครงการลงทุนในธุรกจิส ารวจและผลติปิโตรเลยีม บรษิทั แพน โอเรยีนท ์เอน็
เนอรย์ี ่(สยาม) ลมิเิตด็ (“POES”) เมื่อวนัที ่5 มนีาคม 2562 คณะกรรมการ ทีป่รกึษาสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย (TIA) และ
ประธานและสมาชกิกลุ่ม “หลกัสูตรนักลงทุนผูท้รงคุณวุฒ ิรุ่นที ่1-19” (TIIP) จ านวน 20 ท่าน เขา้เยีย่มชมโครงการลงทุน 
POES กิจการร่วมคา้ของบรษิทัฯ ณ ต าบลหวัโพธิ ์อ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสุพรรณบุร ีซึ่งบริษัทฯใหน้ าเสนอขอ้มูลการ
ด าเนินธุรกจิ และพาเยีย่มชมแหล่งสมัปทานบนบก โดยประธานกรรมการ กรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รกิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

mailto:ir@seaoilthailand.com
http://www.seaoilthailand.com/
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หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 5.1 องคป์ระกอบและคณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการ โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูว้างนโยบาย ก าหนด
กรอบกลยุทธ ์ตดิตามและประเมนิผลงานของฝ่ายบรหิาร เพื่อใหม้ัน่ใจว่านโยบายและกระบวนการทีเ่หมาะสมไดถู้กน ามาใช้
ในทางปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและของผูม้ส่ีวนได้เสยี  ซึ่งบุคคลทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้
เป็นกรรมการของบรษิทัจะต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ดา้นต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บรษิทั มคีวามซื่อสตัย์  มวีสิยัทศัน์ มคีวามทุ่มเทในงานที่รบัผดิชอบและมอีิสระในการตดัสนิใจ เพื่อใหน้ ามาซึ่งประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯได้มีการก าหนดองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิทั ไวด้งันี้ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั 

1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมคีุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์การสร รหา
กรรมการอสิระตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดไว้ ซึง่มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการและไม่มผีลประโยชน์หรอื
ส่วนได้เสยีใดๆทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่เป็นผู้เกี่ยวขอ้งหรอืญาติสนิทของผูบ้รหิารหรอืผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท ณ 
ปัจจุบนั บรษิทัมกีรรมการจ านวน 8 คน แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 3 คน กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 2 
คน และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระจ านวน 3 คน ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนด และกรรมการอสิระทีท่ าหน้าทีก่รรมการ
ตรวจสอบจะต้องมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี้ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทีม่คีุณสมบตัิตามที่กล่าวไวใ้น เรื่อง การสรรหา
คณะกรรมการบรษิทั 

1.2  คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการบรหิาร เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าทีข่องคณะกรรมการ และช่วย
คณะกรรมการในการก ากบัดแูลกจิการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏบิตัหิน้าที่
ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการพจิารณาหรอืรบัทราบ (รายละเอียดเรื่อง
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยไดก้ล่าวไวแ้ล้วในหวัขอ้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” “คณะกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกจิการ” และหวัขอ้ “คณะกรรมการบรหิาร”) 

1.3 บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน กล่าวคอื ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้วางนโยบาย ก าหนดกรอบกลยุทธ์ติดตามและ
ประเมนิผลงานของฝ่ายบรหิาร เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกน ามาใช้ในทางปฏิบตัิอย่างมี
ประสทิธผิลและเป็นประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

1.4 คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบรษิทั รกัษาเอกสารขอ้มลู รวมทัง้ตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.5 คณะกรรมการบรษิัทจะเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการบรษิัทอาจจะพจิารณา 
เลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้
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1.6 บรษิัทฯก าหนดใหป้ระธานกรรมการ จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกนักบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่  

1.7 ก าหนดใหก้รรมการอสิระด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ 9 ปี โดยไม่มเีงือ่นไข 

2. ความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัและการยอมรบั (Board Diversity & Inclusion) 

คณะกรรมการตระหนักถงึความส าคญัของความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการและยอมรบัในความ
แตกต่างอย่างเหมาะสม เป็นปัจจยัที่จะเพิ่มประสิทธภิาพในการตัดสินใจและการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ที่จะช่วย
เสรมิสรา้งความสมดุลดา้นมุมมอง แนวคดิ ประสบการณ์ทีห่ลากหลายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 

การสรรหาคณะกรรมการพิจารณาจากองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และค านึกถึงความ
หลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ โดยจดัท า Board Skill Matrix ตรวจสอบคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหา 
ทัง้ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และคุณสมบตัทิีเ่หมาะสม สอดคล้องตามโครงสรา้ง กลยุทธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ คุณธรรมและจรยิธรรม ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ มใิห้จ ากดัเรื่องเพศ ศาสนา อายุ 
ประวตักิารศกึษา ทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยก าหนดให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยไ์ดไ้ม่เกนิ 5 บริษทั เพื่อใหก้รรมการทุกคนปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
อย่างเตม็ทีแ่ละจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทั 

กรณีประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงู จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บรษิทัหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัจ ากดั หรอืบรษิัทอื่นทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อยในกลุ่มบรษิทัฯ จะตอ้ง
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณาความเหน็ชอบถงึความเหมาะสมของประเภทธุรกจิ ที่ต้องไม่เป็นประเภท
ธุรกจิทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบับรษิทั และเพื่อปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ทีแ่ละจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ  

คณุสมบติัของกรรมการ  

• กรรมการตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อในการด าเนินธุรกจิ 
• กรรมการตอ้งมคีวามซื่อสตัยสุ์จรติและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
• กรรมการตอ้งสามารถระบุและจดัการกบัความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัฯ 
• กรรมการตอ้งมคีวามทุ่มเทและอุทศิเวลาใหก้บังานทีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ที่ 
• กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมสีภาพกิจการอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัฯ 

หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนหรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพกจิการอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของ
บรษิทัฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอื่นกต็าม เวน้แต่ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะ
มมีตแิต่งตัง้ 

• กรรมการต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศของหน่วยงานราชการทีก่ ากบัดูแลบรษิทั และกรณีกรรมการทีเ่ป็น
กรรมการอสิระจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีบ่รษิทัฯและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดว้ย  
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 คณะกรรมการบรษิัท จดัให้มเีลขานุการบรษิัท เพื่อท าหน้าที่ประสานงานและดูแลให้มกีารปฏิบตัิตามมติของ
คณะกรรมการบรษิทั รกัษาเอกสารขอ้มลู รวมทัง้ตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้และหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บดิา
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรอืที่ปรกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ซึง่คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระขา้งตน้เป็นไปตามนิยามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 



   

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

77 

 

วาระของกรรมการ 

• ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่ง และกรรมการทีจ่ะตอ้งออกในวาระน้ีอาจเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้กี   

• กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อเสยีชวีติ ลาออก ขาดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนและ/หรอืกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อก หรอืศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

• ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

• ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกจิการ เลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั
มหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเขา้เป็น
กรรมการแทน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของ
กรรมการทีต่นเขา้มาแทน  

• ก าหนดใหก้รรมการอสิระด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ 9 ปี 
 

5.2 บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีป่ระธานกรรมการและคณะกรรมการบรษิทั (รายละเอียดตามหวัข้อ 8.1 คณะกรรมการ) 

5.3 ค่าตอบแทน 
5.3.1 บรษิทัมนีโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยทีเ่ป็นตวัเงนิอย่างชดัเจน และน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาก่อนขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นประจ าทุกปี โดยพจิารณา
บนพื้นฐานความเป็นธรรมถึงความเหมาะสม โดยค านึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต และความรบัผดิชอบของ
กรรมการแต่ละคน ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีส่ามารถจูงใจใหร้กัษากรรมการทีม่คีวามรู้ ความสามารถใหป้ฏบิตัหิน้าทีก่บั
บรษิทัต่อไปได ้

5.3.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัการและนโยบายก าหนดค่าตอบแทนที่
บริษัทก าหนดและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี้ การก าหนดค่าตอบแทนเป็น
เงนิเดอืนโบนัสและผลตอบแทนจงูใจในระยะยาวควรสอดคลอ้งกบัผลงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน 

5.3.3 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ
ผู้จ ัดการเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดค่ าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการโดยใชบ้รรทดัฐานทีไ่ดต้กลงร่วมกนั 
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5.4 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัไดส้นับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรม และให้ความรูแ้ก่ผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการก ากบั
ดูแลกิจการ เช่น กรรมการ ผู้บรหิาร เลขานุการบรษิทั เพื่อให้ยกระดบัความรู้ความสามารถน ามาซึ่งการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ในปี 2562 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯอบรมหลกัสตูรพฒันาความรูแ้ละทกัษะในการบรหิารงาน ดงันี้  

- หลกัสตูร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365 
- หลกัสตูร Effective Minutes Taking  
- หลกัสตูร Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 
- หลกัสตูร Corporate Finance Law 2019 
- หลกัสตูร Train The Trainer 
- หลกัสตูร Professsional Sales  
- หลกัสตูร เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัระดบับรหิาร 
- หลกัสตูร Performance Appraisal implementation 
- หลกัสตูร Anti-Corruption 
- หลกัสตูร GMP/HACCP Internal Audit and Food Safety Audit Techniques 
- หลกัสตูร HRMS in use  
- หลกัสตูร TFRS ใหม่ทีต่อ้งรู ้
- หลกัสตูร มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปี 2563 
- หลกัสตูร เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัระดบับรหิาร 
- หลกัสตูร ระบบ 5ส 

รวมถึงมกีารจดัอบรมกรรมการบรษิัททุกท่านในหวัขอ้ที่สอดคล้องกบัสถานการณ์โลกในปัจจุบนั ทัง้นี้ เพื่อน า
ความรูจ้ากการอบรมมาบรหิารจดัการองคก์ร ปรบัปรุงปฏบิตังิานและพฒันาองคก์รใหม้กีารพฒันากา้วไกลอย่างยัง่ยนื 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ม ี3 ชุด คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้   

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร. รุธริ ์พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายทวปี สุนทรสงิห*์ กรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล กรรมการตรวจสอบ 

* นายทวปี สุนทรสงิห ์เป็นกรรมการตรวจสอบผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นบญัชกีารเงนิ 
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โดยมนีางเสาวณีย ์ สุทธธิรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  คอื กรรมการอสิระ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อช่วยสนับสนุนด้าน
การก ากบัดูแลกจิการ โดยเฉพาะในดา้นกระบวนการรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ
และปฏบิตัติามกฎหมายของบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการด าเนินงาน โดยมขีอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้น
กฎบตัรดงันี้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

.1  สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้หรอืเลกิจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง บรษิทัและ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าวรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิัท   
(2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั   
(3) ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั   
(4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
(8) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั   
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7. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(2) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

  หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคขา้งตน้ 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามวรรคขา้งต้นต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8.  สอบทานให้บรษิัทฯมรีะบบการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
ตลอดจนรบัเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปัชนัอนัเกิดจากคนภายในองค์กรที่มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง พิจารณา
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัพจิารณาลงโทษ หรอืแกไ้ขปัญหาดงักล่าวทัง้นี้  

9. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

   คณะกรรมการตรวจสอบ มวีาระการปฏบิตังิานตามวาระของการเป็นกรรมการบรษิทั นับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้ ทัง้นี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ สามารถได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ได ้

 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 เพื่อช่วยเหลอื สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัการนัดหมายการประชุม จดัเตรยีมวาระการประชุม น าส่งเอกสาร
การประชุมและบนัทกึรายงานการประชุม และอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
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 2) คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ 

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
(Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee : NRCGC) เพื่ อสนั บส นุนการปฏิบัติ ง านของ
คณะกรรมการบรษิทั ในการก าหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทางในการปฏบิตังิานในดา้น การก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาผูท้ี่
เหมะสมในการด ารงต าแหน่ง ของกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อยและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ รวมถงึการก าหนดนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการใหส้อดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดบัของบรษิัทฯ ยดึมัน่และปฏิบตัิตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการและ
จรยิธรรมทางธุรกจิ เพื่อประสทิธภิาพในการบรหิารงาน โปร่งใส ตรวจสอบได ้และสรา้งความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน ผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ประกอบดว้ย 3 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายทวปี สุนทรสงิห ์ ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการ 
2. นายสุรพล มเีสถยีร กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการ 
3. ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการ 

โดยมนีางเสาวณีย ์ สุทธธิรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดยมี
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

1.  ด้านการสรรหา 

(1) พจิารณาโครงสรา้ง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัใหม้คีวามเหมาะสมกบัองค์กร ธุรกิจ และ
สภาพแวดลอ้ม 

(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายการสรรหา กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยพจิารณาความเหมะสมของโครงสรา้งและก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

(3) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที่เหมะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มี
ต าแหน่งว่างลง 

(4) พจิารณาสรรหาและคดัเลอืก บุคคลทีเ่หมาะสมในการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรหิาร 
(5) ประเมนิผลการปฏิบตังิานของผู้บรหิารสูงสุดของบรษิทัฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมมการบรษิทัรบัทราบ 

เพื่อพจิารณาและอนุมตัคิ่าตอบแทน 
(6) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 

 

2.  ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 
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(1) จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

(2) ก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล 
โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาความเหมาะสม และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัใน
ธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาและน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัิ 

(3) รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัท และมหีน้าที่ให้ค าชี้แจง ตอบค าถามในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัค่าตอบแทนของ
กรรมการบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(4) รายงานนโยบาย หลกัารและเหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) แบะรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

(5) ปฏบิตัหิน้าทอีื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 
 

3. ด้านก ากบัดแูลกิจการ 
(1) ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิด้านก ากบัดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ รวมถึงทบทวนและ

ปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกจิการและนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ใหม้คีวามเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 
(2) ก ากบัดูแลกจิการ ใหค้ าปรกึษา และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ จรยิธรรม

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ รวมถึงการด าเนินการด้านความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และการด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืขององคก์ร 

(3) ปฏบิตัหิน้าทอีื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั และจดัท า
รายงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ เปิดเผยในรายงานประจ าปี และมวีาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการที่พน้ต าแหน่งตามวาระ อาจ
ไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 

3) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  บรษิทัมกีรรมการบรหิาร จ านวน 5 ท่าน ดงันี้ 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม ประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นายพรอ้มพงษ์  ชยัศรสีวสัดิสุ์ข กรรมการบรหิาร 
3.  นางสุธดิา  คฤเดชโกศล กรรมการบรหิาร 
4.   นางกุสุมา  วรรณพฤกษ์  กรรมการบรหิาร 
5.  นายกษดิศิ  เจรญิชลวานิช* กรรมการบรหิาร 

  *หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2562 มมีติแต่งตัง้นายกษิดศิ เจรญิชลวานิช เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมก ารบรหิาร 

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด และนายชญาน์วตั ทฆีไมตร ีและนางสริาณี โกมนิทรชาต ิออกจากกรรมการบรหิาร 
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 โดยมนีายชโนดม  อารรีอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบรหิาร  ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสูง
ของบรษิทัทีส่ามารถบรหิารงานในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานตามธุรกจิปกต ิเพื่อท าหน้าทีบ่รหิารจดัการงานประจ าทีเ่กนิ
อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ เพื่อพจิารณาและน าเรื่องทีม่สีาระส าคญัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท โดยมอี า นาจ
หน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัร ดงันี้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณาและจัดท านโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการด าเนินงานเป้าหมายทางการเงินและ
งบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อน าเสนอและขออนุมตัิต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

2. ก ากบัดแูลตรวจสอบและตดิตามการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายกลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมายและ
แผนการด าเนินงานเป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิัทที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3. ก าหนดโครงสรา้งองค์กรและการบรหิาร โดยใหค้รอบคลุมถงึนโยบายอตัราค่าตอบแทนและสวสัดกิารโครงสร้าง
เงนิเดอืนของบรษิทั และภาพรวมในการคดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้ง การแต่งตัง้ การโยกยา้ย การเลกิจา้ง
พนักงานของบรษิทั 

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

5. พจิารณาและอนุมตัิการจดัซื้อจดัจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสนิทรพัย์ถาวรของบรษิัท โดยจะ
พจิารณาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หากการจดัซื้อจดัจา้ง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยายงานรวมถงึการซื้ อขาย
สนิทรพัยถ์าวรของบรษิทันัน้อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

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

7. พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมกูย้มืเงนิ และก าหนดเงือ่นไขของสญัญากูย้มืเงนิ จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั เช่น 
ระยะเวลากูย้มื และอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มื ภายใตอ้ านาจวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้ในจ านวนเงนิไม่เกนิ 20 ลา้นบาท 
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8. พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะหรอืความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัโครงการขอ้เสนอหรอืการเขา้ท าธุรกรรม
ใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัทีเ่กนิกว่าวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ละ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นหรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ

9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือการ
ด าเนินการใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทั 

10. มอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการด าเนินกิจการของบรษิทัตามขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามที่
คณะกรรมการบรหิารก าหนดภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิาร 

11. แต่งตัง้และ/หรอืมอบหมายใหก้รรมการบรหิารหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนกระท าการใดๆ ทีอ่ยู่ภายใน
ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบรหิารตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรโดยทีค่ณะกรรมการบรหิารอาจ
ยกเลกิเพกิถอนหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

12. มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารขา้งตน้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง อาท ิกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทตลอดจน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และในกรณีทีก่ารเขา้ด าเนินการหรอืท าธุรกรรมใดๆทีม่หีรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ/หรอื
เป็นการเขา้ท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัใิหค้ณะกรรมการบรหิารน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาและด าเนินการตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดต่อไป 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะท างานชดุย่อย เพื่อช่วยก ากบัดแูลกจิการในดา้นต่างๆ โดยมคีณะท างานฯ ดงันี้  

• คณะท างานบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ หัวหน้า
คณะท างานบรหิารความเสีย่ง และมผีูบ้รหิารจากทุกฝ่ายงานร่วมเป็นคณะท างาน โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ
พจิารณาระบุปัจจยัเสี่ยงที่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัท ประเมนิผลกระทบ และก าหนดแนวทางป้องกนั
ความเสีย่ง ตลอดจนการพจิารณาทบทวนปัจจยัเสีย่งขององค์กรเป็นประจ าทุกปี หรอืกรณีทีพ่บปัจจยัทีจ่ะก่อใหเ้กดิความ
เสีย่งสูงกส็ามารถน าเข้าสู่กระบวนบรหิารความเสีย่งไดท้นัท ีทัง้นี้ คณะท างานบรหิารความเสีย่งองค์กรจะรายงานผลการ
ปฏบิตังิานใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบในทุกไตรมาส 

• คณะท างาน CSR การสื่อสารและบรหิารภาพลกัษณ์องคก์ร ประกอบดว้ย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และตวัแทนจากฝ่ายงานต่างๆ (อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 คน) โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการ
ประเมนิและพฒันารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ควบคุมดูแลการใชข้อ้มูลทีจ่ะสื่อสารออกไปภายนอกองค์กร การจดั
กิจกรรมด้านกิจกรรมเพื่อสงัคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) และด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) ภายใต้นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และยดึถอืปฏบิตัติามนโยบาย
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ของบรษิทัอย่างเคร่งครดั สนับสนุนการจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธภ์ายในองค์กร อกีทัง้คณะฝ่ายจดัการจะก าหนด
แผนงานจัดกิจกรรมประจ าปี และเข้าสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการติดตามและ
ประเมนิผลจากกจิกรรมนัน้ หากคณะฝ่ายจดัการพบสิง่ทีต่อ้งปรบัปรุงจากการจดักจิกรรม จะมกีระบวนการแกไ้ขโดยทนัท ี 

 ทัง้นี้ คณะท างานบรหิารความเสีย่งองค์กร และคณะท างาน CSR การสื่อสารและบรหิารภาพลกัษณ์องค์กร ไม่มี
การรบัค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นใดจากบรษิทั และยดึถอืปฏบิตัหิน้าทีต่ามนโยบายของบรษิทัเป็นประการส าคญั 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าที่ของ
กรรมการ โดยคณะกรรมการจะมุ่งเน้นสรา้งความรูค้วามเขา้ในบทบาทหน้าทีข่องกรรมการ ลกัษณะของธุรกจิ และภาพรวม
ขององค์กร นโยบายและหลกัเกณฑ์ส าคญัต่างๆของบรษิทั รวมถงึการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัยงั
ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัช่วยสนับสนุนการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อใหก้รรมการใหม่สามารถเขา้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้และ
มปีระสทิธผิลมากทีสุ่ด  ดงันี้ 

• ขอ้มลูทีค่วรทราบ ส าหรบัการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ผ่านคู่มอืกรรมการ เช่น ประวตับิรษิทั ขอ้บงัคบั โครงสรา้ง
ธุรกจิ โครงสรา้งกรรมการ กฎบตัรคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อย ตารางอ านาจอนุมตั ินโยบายและกฎระเบยีบที
เกีย่วขอ้ง แผนการจดัประชุมและวธิกีารด าเนินการประชุม 

•  การน าเสนอขอ้มูลสรุปโดยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เกี่ยวกบั แนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจ การก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โครงสร้างการจดัการ แนะน าผู้บรหิารองค์กรในด้านต่างๆ 
ตลอดจนเยีย่มชมสถานทีป่ฏบิตังิานของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

• จดัใหม้กีารพบปะหารอืกบัประธานกรรมการ และกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารระดบัสงู 

 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิผลตนเองเป็นประจ าทุกปี ทัง้คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ชุดย่อยและ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยผ่านการพจิารณาจาก คณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการเพื่อน าผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลมากขึน้ โดยน าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และประเมนิตนเอง
แบบรายบุคคลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาประยุกตใ์ชเ้พื่อความเหมาะสมกบัองคก์ร โดยมหีวัขอ้การประเมนิ 
ดงันี้  

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะ  ประกอบด้วย 6 หวัข้อ ดงัน้ี 

1)  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2)  บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
3)  การประชุมคณะกรรมการ  
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4)  การท าหน้าทีข่องกรรมการ  
5)  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ  
6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร  
 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หวัข้อ ดงัน้ี 
1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ ท าใหก้ารท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพ 
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ท าใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีก่ารประชุมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3) บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ใหค้วามส าคญั ใชเ้วลาในการพจิารณา ทบทวน

และปฏบิตัติามอย่างเพยีงพอ 
 

การประเมินตนเองแบบรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หวัข้อ ดงัน้ี 
1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2) การประชุมของคณะกรรมการ 
3) บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
ส าหรบัผลการประเมนิในภาพรวม สรุปไดด้งันี้ 
การประเมนิตนเองกรรมการแบบรายคณะ  
คณะกรรมการบรษิทั คะแนนเฉลีย่รวม เท่ากบั  97.77%  อยู่ในเกณฑ ์ดมีาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ คะแนนเฉลีย่รวม เท่ากบั 98.83%  อยู่ในเกณฑ ์ดมีาก 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการ คะแนนเฉลีย่รวม เท่ากบั 98.06% อยู่ในเกณฑ ์ดมีาก 
คณะกรรมการบรหิาร คะแนนเฉลีย่รวมเท่ากบั 89.29% อยู่ในเกณฑ ์ด ี

การประเมนิตนเองกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลีย่รวมเท่ากบั 93.04% อยู่ในเกณฑ ์ดมีาก 

  
 แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ซึง่แบบประเมนิประกอบดว้ย 
3 หมวดหลกั ดงันี้ 

1) ความคบืหน้าของแผนงาน   
2) การวดัผลการปฏบิตังิาน ซึ่งแบ่งการวดัผลออกเป็นเรื่องความเป็นผูน้ า การก าหนดกลยุทธ์ การปฏบิตัติามกล

ยุทธ ์การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัภายนอก การบรหิารงานและ
ความสมัพนัธก์บับุคลากร การสบืทอดต าแหน่ง ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และคุณลกัษณะส่วนตวั 

3) การพฒันา CEO  

ส าหรบัผลการประเมนิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คะแนนเฉลีย่รวม เท่ากบั 89.35% อยู่
ในเกณฑ์ ด ีโดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ จะเป็นผูป้ระเมนิผลการปฎิบตังิานของ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
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เพื่อพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี และเพื่อการพฒันาการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้และบรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ได้รบั
มอบหมาย  

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด   

 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ( Nominating and 
Remuneration Committee) เพื่อพจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสม ในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั 
เมื่อกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระ หรอืมเีหตุจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้กรรมการหรอืผูบ้รหิารเพิม่ โดยใชห้ลกัเกณฑ์การ
สรรหากรรมการและผู้บริหารที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  ทัง้นี้ บุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด 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 

คุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั  

▪ มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิ 
▪ มคีวามซื่อสตัยสุ์จรติและจรยิธรรม 
▪ สามารถระบุและจดัการกบัความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทั 
▪ มคีวามทุม่เทและอุทศิเวลาใหก้บังานทีร่บัผดิชอบอย่างเตม็ที ่

กรรมการบรษิทัทุกคนต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั
มหาชนจ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศของหน่วยงานราชการทีก่ ากบัดแูลบรษิทั และกรณี
กรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระจะตอ้งมคีุณสมบตัติามทีบ่รษิทัและคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดว้ย 

หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบริษทั   มดีงัต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถีิน่ที่อยู่ในประเทศไทยและมคีุณสมบตัิตามทีก่ฎหมายก าหนด ขอ้บงัคบั
ของบรษิทัก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

a. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
b. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอียู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

c. บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะ
พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนน
เสยีงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานทีป่ระชุมเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าด 
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2) วาระในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบั
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่ง และกรรมการทีจ่ะต้องออกในวาระนี้อาจเลอืกเขา้มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ไดอ้กี  ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนนัน้ ให้
จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

3) นอกจากพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบตัิ หรือมี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตใิหอ้อก หรอืศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

4) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

5) ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คดัเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบุคคลซึ่งเขา้เป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน ทัง้นี้ 
มตขิองคณะกรรมการจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยงั
เหลอือยู่ 

2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระมดีงันี้   

1.  ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดือนประจ า หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา 
คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
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เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
ซึง่คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระขา้งตน้เป็นไปตามนิยามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

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 าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบ
ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้นอกจากนี้ บรษิทัจะพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณ์
ในธุรกจิ ความเชีย่วชาญเฉพาะทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความมจีรยิธรรม เป็นตน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการพิจารณา



   

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

90 

 

คดัเลอืกจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่มคีุณสมบตัคิวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมคีวามรูด้า้นบญัชแีละ/หรอืการเงนิ 
เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึก ากบัดูแลรายงานทางการเงนิระบบควบคุมภายใน
การคดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัชแีละการพจิารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่ี
คุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดย
บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน เมื่อ
กรรมการตรวจสอบว่างลงจนมจี านวนต ่ากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ให้ครบจ านวน
ภายในระยะเวลาไม่เกนิกว่า 3 เดอืนนับจากวนัทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมจี านวนน้อยกว่า 3 คน 

3) การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารทีผ่่านการพจิารณาคดัเลอืกจากคณะกรรมการสรรหา  
ก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกจิการ โดยคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั หรอืบุคคลภายนอกที่
มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิโดยตรง ทีส่ามารถบรหิารงานในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงาน
ตามธุรกิจปกติ เพื่อท าหน้าที่บริหารจดัการงานประจ าที่เกินอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกลัน่กรองดแูลงานบรหิารเพื่อน าเสนอเรื่องทีม่สีาระส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4) การสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ ่

 คณะกรรมการของบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยผ่าน
การพจิารณาคดัเลอืกจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกจิการ ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

• เป็นกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด ความรู้
ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั   

• ประสบการณ์ในการเป็นผูน้ าขององคก์ร มภีาวะความเป็นผูน้ าสงู 
• ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
• พจิารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
• สามารถอุทศิเวลาเพื่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่

แผนพฒันาและสืบทอดต าแหน่งงาน 

บรษิทัมหีลกัการและแนวทางในการวางแผนผูส้บืทอดต าแหน่ง เพื่อคดัเลอืกผูส้บืทอดต าแหน่งส าคญัของคก์ร เพื่อ
พฒันาศกัยภาพใหส้ามารถด ารงต าแหน่งภายในเวลาทีก่ าหนด ซึง่มกีารคดัเลอืกผูส้บืทอดต าแหน่งและพฒันาศกัยภาพและ
ตดิตามผลผูส้บืทอดต าแหน่ง โดยก าหนดมแีนวทางไวด้งันี้ 
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1. ระบุต าแหน่งส าคญัขององค์กรและจดัท าประวตัิการท างาน (Profile) ของต าแหน่งส าคญัของค์กร ซึ่งต้องระบุ
คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ การศึกษา ทักษะ หรือประสบการณ์ที่จ าเป็น รวมถึงคุณลักษณะ/สมรรถนะ 
(Competency) ของต าแหน่งนัน้ 

2. ประเมินศักยภาพของบุคลากร โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานประจ าปี (Performance Appraisal) 
ติดต่อกัน 2 ปี โดยน าคะแนนเฉลี่ยไปใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา และการพิจารณาด้วยผลการประเมิน Competency และ 
Personality ดว้ยเครื่องมอืของฝ่ายทรพัยากรมนุษย์จากผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชาล าดบัถดัไป 

3. จดักลุ่มผู้สบืทอดต าแหน่ง โดยการวดัผลการประเมนิความเขา้กนั (Profile matching) ของผู้สบืทอดต าแหน่งที่
พรอ้มเขา้ด ารงต าแหน่ง 

4. จดัท าแผนพฒันาศกัยภาพรายบุคคล โดยพนักงานทีผ่่านการพจิารณาวางแผนร่วมกบัผูด้ ารงต าแหน่งในปัจจุบนั
ซึ่งให้สอดคล้องกับต าแหน่งงาน และติดตามการพัฒนาศกัยภาพตามแผนเป็นระยะ โดยมีฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ที่ให้
ค าแนะน าวธิกีารและตดิตามการพฒันาศกัยภาพของผูส้บืทอดต าแหน่ง 

 
9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

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 จะขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ โดยหาก

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

ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะส่งตวัแทนของบรษิทัเป็นกรรมการใน
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคล



   

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

92 

 

ใดๆ ซึ่งมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์เหมาะสมในธุรกจิดงักล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขดัแยง้กบัธุรกจิของบรษิทัย่อย
และบรษิัทร่วมเหล่านัน้ ตวัแทนจะต้องบรหิารและจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตามกฎเกณฑ์ และระเบยีบ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและกฎหมายของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

  คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมชิอบ ( Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) รวมถงึไดก้ าหนดโทษเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั หรอืการน าขอ้มูลของ
บรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการป้องกนัการน าขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์ ดงันี้ 

1. บรษิทัก าหนดใหม้กีารป้องกนัการน าขอ้มลูของบรษิทัไปใช ้โดยก าหนดขอ้หา้มไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการ
ท างานไม่ใหก้รรมการผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัน าขอ้มูลภายในทีม่สีาระส าคญัของบรษิทัไปเปิดเผย หรอืน าไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

2. กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัควรหลกีเลี่ยงการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรอื
ขายหุน้ของบรษิทั หรอืใหข้อ้มลูภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรอืขายหุน้ของบรษิทั ดงันัน้ จงึควรหลกีเลีย่ง
และงดการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ รวมถงึควรรออย่างน้อย 24 - 
48 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัใหแ้ก่สาธารณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อ
หรอืขายหุน้ของบรษิทั   

3. บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือ
หลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์”) และกฎเกณฑ์ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ รวมทัง้หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในที่มี
สาระส าคญัของบรษิทัในการซื้อขายหุน้รวมทัง้บทก าหนดโทษทีเ่กีย่วขอ้งตามพรบ. หลกัทรพัย ์

4. ก าหนดใหม้กีารจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูล (Need-to-Know Basis) เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานการเขา้
พืน้ทีก่ารใหห้รอืขอขอ้มลูระหว่างหน่วยงานจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดของหน่วยงานนัน้ๆ 

5. ก าหนดใหม้กีารรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทัทุกไตรมาส 

 

 

มาตรการลงโทษ 

บรษิทัมบีทก าหนดโทษทางวนิัย กรณีทีผู่บ้รหิาร และพนักงานไดฝ่้าฝืนกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืค าสัง่
โดยชอบด้วยกฎหมายของบรษิทัไว้อย่างชดัเจนในขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน ตามหลกัเกณฑ์ที่ฝ่ายบรหิารงานบุคคล
ก าหนดไวแ้ละไดป้ระกาศใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกระดบัรบัทราบ 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) บรษิัทและบรษิทัย่อยไดจ้่ายค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2562 ใหแ้ก่
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ เอบเีอเอส จ ากดั และไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ในต่างประเทศ รวมเป็นจ านวนเงนิ  7.21 
ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ จ านวน 3.37 ล้านบาทและของบรษิทัย่อยทัง้ในและต่างประเทศ จ านวน  3.84 
ลา้นบาท 

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการคือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏบิตังิาน เช่น ค่าเดนิทาง ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น ใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์เูปอรท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมเป็นจ านวนเงนิ 0.45 ลา้นบาท 

9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

บรษิทัไดส่้งเสรมิเรื่องการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างเป็นรูปธรรม และยกระดบันโยบายการต่อต้านทุจรติให้มี
ความชดัเจน สรา้งมาตรการและแนวทางปฏบิตัใินการด าเนินการทีเ่กี่ยวกบัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่  อาท ิการทบทวน
และประเมนิความเสีย่งในกระบวนการปฏบิตัอินัอาจก่อใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ตามแต่ละกระบวนการปฏบิตังิาน ของแต่
ละกลุ่มธุรกจิพรอ้มหาแนวทางและมาตรการป้องกนั การก าหนดใหม้แีผนการตรวจตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้น
การทุจรติคอร์รปัชัน่ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส การปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแล นโยบาย
การจดัซื้อจดัจา้งและคดัเลอืกคู่คา้ ตารางอ านาจอนุมตัเิกีย่วกบักจิกรรมต่างๆทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิทุจรติคอรร์ปัชัน่ อาท ิ
การเบกิจ่ายค่ารบัรอง เงนิบรจิาค และเงนิสนับสนุนต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิทีเ่กี่ยวกบัจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิใหส้อดคล้องกบันโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่  การอบรมและสื่อสารนโยบายและเพิม่ช่องทางรับขอ้เสนอแนะ 
ขอ้รอ้งเรยีน ตลอดจนการแจง้เบาะแสการทุจรติตคอร์รปัชัน่ขององค์กรใหห้ลากหลายช่องทาง ซึ่งสอดคล้องกบัหมวดที ่3 
บทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 ในปี 2562 บรษิทัฯไดท้บทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์ส าคญั เพื่อสรา้งประสทิธภิาพและประสทิธิผลใน
การปฏบิตังิาน เช่น กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายการบรหิารสนิเชื่อ หลกัเกณฑ์
การพจิารณาจ าหน่ายหนี้สูญ ตารางอ านาจอนุมตั ิและปรบัปรุงเพิม่นโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการ
และการยอมรบัในนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และส่งเสรมินโยบายทีแ่สดงออกถงึการต่อตา้นทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การประกาศนโยบาย NO Gift  การจดักจิกรรมรณรงค์การต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ในองค์กรและกลุ่มบรษิัท 
เป็นต้น โดยยกระดบันโยบายการต่อต้านทุจรติให้มคีวามชดัเจน สร้างมาตรการและแนวทางปฏิบตัิในการด าเนินการที่
เกี่ยวกบัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ อาท ิการทบทวนและประเมนิความเสีย่งในกระบวนการปฏบิตัอินัอาจก่อใหเ้กิดการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ตามแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน ของแต่ละกลุ่มธุรกิจพร้อมหาแนวทางและมาตรการป้องกัน การ
ก าหนดให้มีแผนการตรวจติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่  และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบในทุกไตรมาส ตลอดจนแนวทางปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิให้สอดคล้องกบันโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่  การอบรมและสื่อสารนโยบายและเพิม่ช่องทางรบัขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรยีน ตลอดจนการแจ้ง
เบาะแสการทุจรติตคอรร์ปัชัน่ขององคก์รใหห้ลากหลายช่องทาง ซึง่สอดคลอ้งกบัหมวดที ่3 บทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
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ในปี 2562 คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Thai CAC)  มมีตริบัรองให ้
“บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน)” เป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ เมื่อ พฤศจกิายน 
2562 และบรษิทัฯไดย้กระดบัการก ากบัดแูลกจิการทีไ่ดพ้ฒันาปรบัปรุงมาอย่างตอ่เนื่อง จนท าใหบ้รษิทัไดร้บัผลการประเมนิ 
เรื่องการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ประจ าปี 2562 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เป็น

ระดบัดเีลศิ   

นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 กลุ่มบรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัทิีด่เีพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้และ
ใหย้ดึถอืเป็นหน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งและผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ จะต้องหลกีเลี่ยงการ
เข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ จงึก าหนดขอ้ควรปฏบิตัไิว ้ดงันี้ 

1. กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิาร ต้องพจิารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกี่ยวกบัรายการที่
เกีย่วโยงกนัตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
อย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั โดยผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีในเรื่องใด
จะไม่สามารถเขา้มามส่ีวนร่วมในการอนุมตัริายการดงักล่าว 

2. ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ 
3. หา้มมใิหบุ้คคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ในกจิการส่วนตวักบับรษิทัฯ เช่นการกระท าใด เพื่อ

ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ หากมีความจ าเป็นต้องท ารายการนั ้นๆ ต้องกระท าให้เสมือนว่ากระท ากับ
บุคคลภายนอก โดยมเีงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปที่เสมอืนกระท ากบัคู่คา้ทัว่ไป โดยปราศจากอ านาจต่อรองทางการคา้จาก
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง และตอ้งท าเอกสารชีแ้จงและเปิดเผยขอ้มลูใหบ้รษิทัฯ ทราบทุกกรณี 

4. ในกรณีทีก่ารกระท าใดหรอือยู่ภายใต้สถานการณ์ทีส่งสยัว่า หรอืเป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบักลุ่มบรษิทัฯ จะต้องท ารายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเปิดเผยรายการทีส่งสยัดงักล่าวตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด โดยแจง้
ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับ้ชัน้ และน าส่งทีส่ านักก ากบัดแูลและเลขานุการบรษิทั เพื่อเขา้สู่กระบวนการพจิารณาว่า มคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักลุ่มบรษิทัฯหรอืไม่ และควรด าเนินการอย่างไร 

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมุ่งมัน่ในการ ด าเนินธุรกจิ อย่างมคีุณธรรม ภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
จรรยาบรรณและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย ด าเนิน
ธุรกจิดว้ย ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมเป็น “แนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจรติ” เพื่อแสดงเจตนารมย์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ บรษิทัจงึไดก้ าหนดค านิยาม 
นโยบาย และแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่การด าเนินธุรกจิ ดงันี้ 

การทุจรติคอร์รปัชัน่ หรอื คอร์รปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การปฏบิตัหิรือละเวน้การปฏบิตัใินต าแหน่งหน้าที่ 
หรอืใช้อ านาจหน้าที่โดยมชิอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์อนัมคิวรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรอืรบั สนิบน การ
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น าเสนอ การใหค้ ามัน่ว่าจะให ้การขอ หรอื เรยีกรอ้ง ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด ซึง่ไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าที่
ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน หรอืบุคคลอื่นใดทีด่ าเนินธุรกจิกบับรษิทั เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวกระท าหรอืละเวน้
การปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้าซึ่งธุรกจิ หรอืเพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่กรณีทีก่ฎหมาย 
ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท าได้ 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

บริษัท ไม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ใดๆ ทัง้สิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดในทุกประเทศและทุก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ตอ้งปฏบิตัิ
ตามนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างเคร่งครดั หา้มเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรง และ
ทางอ้อมในการด าเนินการในเรื่องทีม่คีวามเสีย่งสูงกบัการเกิดคอร์รปัชัน่  กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบั
ของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัในเรื่องการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืง (Political Contributions)  การ
บริจาคเพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gift, 
Entertainment)  

แนวปฏิบติัในการให้ของขวญั และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรบัรอง (Gift, Entertainment)   

บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัพนัธมติรทางธุรกจิเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะน ามาซึ่งความส าเรจ็อย่าง
ต่อเนื่องของบรษิทั บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวปฏบิตัดิงันี้      

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน สามารถใหข้องขวญัและเลีย้งรบัรองพนัธมติรทางธุรกจิได ้หากเขา้เงือ่นไขทุกขอ้ 
ดงันี้ 

1.1 ไม่เป็นการกระท าเพื่อครอบง า ชกัน าหรอื ตอบแทนบุคคลใดๆเพื่อไดม้าซึ่งความไดเ้ปรยีบ ผ่านการกระท าที่
ไม่เหมาะสม หรอืแอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การช่วยเหลอืหรอืผลประโยชน์ 

1.2 เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ระเบยีบ และหลกัเกณฑข์องบรษิทัตามทีก่ าหนดไว้ 
1.3 เป็นการใหใ้นนามบรษิทั ไม่ใช่ในนามของพนักงาน และกระท าอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด 
1.4 ประเภทและมลูค่ามคีวามเหมาะสม ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เช่น กรณีทีอ่ยู่ระหว่างการประกวดราคา งดการให้

ของขวญั หรอืเลีย้งรบัรองกบัเจา้หน้าทีร่ฐั พนักงานของบรษิทัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
1.5 เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่นการใหข้องขวญัเลก็ๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลส าคญัซึง่เป็นธรรมเนียมปฏบิตัิ 

 กรรมการบรษิัท ผู้บรหิารและพนักงานบรษิัท สามารถรบัของขวญั หรอืผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล  หรอื
ธรรมเนียมปฏบิตัปิกต ิโดยจะตอ้งมมีลูค่าไม่เกนิ 3,000 บาท (สามพนับาท) ทัง้นี้ของขวญัทีร่บัไดจ้ะตอ้งไม่เป็นเงนิสด หรอื
เทยีบเท่าเงนิสด เช่น บตัรก านัล บตัรของขวญั เป็นตน้  

หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการรบัของขวญัหรือผลประโยชน์ดงักล่าวได้ในขณะนัน้ ผู้รบัต้องแจ้ง
ผู้บงัคบับญัชาทนัท ีและจดัท ารายงานการรบัของขวญั และส่งของขวญัดงักล่าวใหส้ านักก ากบัดูแลและเลขานุการบรษิทั 
เพื่อน าไปเป็นของรางวลัให้กบัพนักงานในเทศกาลส าคญั หรอื ขออนุมตัิน าไปบรจิาคเพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความ
เหมาะสม 



   

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

96 

 

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

บรษิัทจดัให้มมีาตรการในการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีน เกี่ยวกบั การกระท าผดิกฎหมาย จรรยาบรรณทาง
ธุรกจิหรอื พฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทุจรติคอร์รปัชัน่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานในองค์กร โดยจดัช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มส่ีวนได้เสยี สามารถแจ้งเบาะแส หรอืขอ้ร้อ งเรยีนมายงั
บริษัท ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรอืผู้ร้องเรยีนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรอืขอ้
ร้องเรยีน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายงัช่องทางการรบัเรื่อง ตามที่บรษิัทก าหนด โดย
บรษิทัไดก้ าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืรบัขอ้รอ้งเรยีนไวด้งันี้ 

• ทางไปรษณียน์ าส่งที ่ ประธานกรรมการบรษิทั หรอื ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน)  

 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
• ทางอเีมล ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ: ruth@banomyong.com  

ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการอสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ: pongandeat@hotmail.com 

 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : drwit777@gmail.com 
 ส านักก ากบัดแูลและเลขานุการบรษิทั : compliance@seaoilthailand.com 

• ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.seaoilthailand.com 

• กล่องรบัขอ้เสนอแนะ / ความคดิเหน็ / ขอ้รอ้งเรยีนภายในบรษิทั 

มาตรการคุ้มครองและรกัษาความลบั  
 เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูทีก่ระท าโดยเจตนาสุจรติ บรษิทั จะปกปิดชื่อ ทีอ่ยูห่รอื
ขอ้มลูใดๆ ทีส่ามารถระบตุวัผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มลู และเกบ็รกัษาขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั โดย
จะจ ากดัเฉพาะผูท้ีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีนเท่านัน้ ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดใ้น
กรณีทีม่กีารรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าทีใ่น
การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน พยาน และบคุคลทีใ่หข้อ้มลูในการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ ไม่ใหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้น 
อนัตรายใด หรอื ความไมช่อบธรรม อนัเกดิมาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน การเป็นพยานหรอืการใหข้อ้มลูผูท้ีม่หีน้า ที่
รบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีนและเอกสารหลกัฐานของผู้
รอ้งเรยีนและผูใ้หข้อ้มลูไวเ้ป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอื่นทีไ่ม่มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่
ทีก่ฎหมายก าหนด 

ขัน้ตอนการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

พนักงานที่ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามจะถูกพจิารณาโทษทางวนิัยตามคู่มอืนโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท 
ส าหรบัพนักงานว่าด้วยเรื่องวนิัยและโทษทางวนิัย กรรมการหรอืพนักงานจะได้รบัโทษตามกฏหมาย หากการกระท านัน้ผดิ
กฏหมาย โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการสบืสวนดงันี้ 

mailto:ruth@banomyong.com
mailto:pongandeat@hotmail.com
mailto:drwit777@gmail.com
mailto:compliance@seaoilthailand.com
http://www.seaoilthailand.com/
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1) เมื่อได้รบัการแจ้งเบาะแส  คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรอืแต่งตัง้คณะกรรมการ
สบืสวนขอ้เท็จจรงิ เป็นผู้กลัน่กรองสบืสวนขอ้เท็จจรงิ และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรอืผู้ร้องเรยีนได้
ทราบ 

2) หากการสบืสวนขอ้เทจ็จรงิแล้วพบว่า ขอ้มูลหรอืหลกัฐานทีม่ ีมเีหตุผลอนัควรเชื่อไดว้่าผูท้ีถู่กกล่าวหาไดก้ระท าการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่จรงิ บรษิทัฯ จะใหส้ทิธผิูถู้กกล่าวหาไดร้บัทราบขอ้กล่าวหา และพสิูจน์ตนเอง โดยการหาขอ้มูลหรอืหลกัฐาน
เพิม่เตมิ ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าตนเองไม่มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอนัทุจรตินัน้ตามทีถู่กกล่าวหา 

3) หากผูถู้กกล่าวหา ไดก้ระท าการทุจรตินัน้จรงิ การทุจรตินัน้ ถอืว่าเป็นการกระท าผดินโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
จรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั จะต้องไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิัย ตามระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนดไว ้และหากการกระท า
ทุจรตินัน้เป็นการกระท าที่ผดิต่อกฎหมาย ผูก้ระท าผดินัน้อาจจะต้องไดร้บัโทษทางกฎหมาย ทัง้นี้ โทษทางวนิัยตามระเบยีบ
ของบรษิทัฯ ค าตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบ ถอืเป็นอนัสิน้สุด 

บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืผลทางลบต่อพนักงานทีป่ฏเิสธการคอร์รปัชัน่ แมว้่าการกระท านัน้จะ
ท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิกต็าม  

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

 บรษิัทใหค้วามส าคญักบับุคลากร ซึ่งเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัของบรษิัท บรษิัทจงึตระหนักถงึและมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้ง
และพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้มทีกัษะงาน ความสามารถและทศันคตทิีด่ตี่อองคก์ร รวมทัง้มกีารส่งเสรมิใหม้คีวามกา้วหน้า
ในหน้าที่การงานอย่างมคีุณภาพ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานทุกดา้นของบุคลากรและส่งผลใหพ้นักงานสามารถ
ปฏิบตัิงานได้เทยีบเท่าหรอืสูงกว่ามาตรฐาน บรษิัทจงึมแีนวปฏิบตัิและนโยบายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากร
เกี่ยวกบัการว่าจา้งและการสรรหาบุคลากร โครงสรา้งสายการบงัคบับญัชา การบรหิารค่าจา้งและผลตอบแทน  สวสัดกิาร 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน การเลื่อนต าแหน่งบุคลากรในองคก์ร และการพฒันาบุคลากร   

การพฒันาบุคคลกรในปี 2562 บรษิทัไดส่้งเสรมิการฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงานทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดย
บรษิทัไดเ้ลอืกสรร วทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ความรูค้วามสามารถเขา้มาใหค้วามรูแ้ก่พนักงานภายในองคก์ร ซึง่อาจคดิเป็น
ชัว่โมงการฝึกอบรมรวมทัง้หมด 2,178 ชัว่โมง หรอืคดิเฉลี่ยเป็นชัว่โมงการอบรม จ านวน 30.25 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และมี
การตดิตามประเมนิผลของหลกัสูตรการอบรม และใหพ้นักงานทุกคนประมวลความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมที่
ผ่านมา เพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจและน าไปปรบัใช้ในการงานที่ปฏิบตัิได้ ตลอดจนการอบรมปลูกฝังจติส านึกของ
ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ และการตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ในปัจจุบนั บรษิัทส่งเสรมิโครงการ/กจิกรรมปรบัปรุงพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน 
ISO 9001 เพื่อพฒันาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และบรษิัทได้ว่าจ้างบรษิัท นทลนิ จ ากดั ดูแลจดัการเรื่อ งการ
บริหารทรพัยากรบุคคลให้สอดคล้องตามนโยบายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากร ตลอดจนการวางแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปีใหก้บัพนักงานของกลุ่มบรษิทั 
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 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากร เพื่อใหพ้นักงานมคีวามพรอ้มในการท างานและ
มพีฒันาการทกัษะความรูท้ีย่กระดบัไปสู่มาตรฐานสากลตามพนัธกจิขององคก์ร ซึ่งสอดคล้องกบัหมวดที ่3 บทบาทของผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี (พนักงาน) ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ  

 หลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและประเมินคู่ค้า  

ในการด าเนินการคดัเลอืกและประเมนิคู่คา้ บรษิทั ไดม้กีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคู่คา้ที่มปีระสทิธภิาพ
ในกระบวนการจดัซื้อ จดัจา้งอย่างชดัเจน ประกอบดว้ยคู่คา้ในดา้นธุรกจิจดัซื้อน ้ามนัเพื่อจ าหน่าย ดว้ยพืน้ฐานของคุณภาพ
ของสนิคา้,ความครบถว้นถูกตอ้งของการส่งมอบสนิคา้ รวมถงึการเปรยีบเทยีบราคา เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั ในส่วน
ของธุรกจิดา้นการจดัหาวสัดุสิน้เปลอืง และการใหบ้รกิารดา้นจดัเตรยีมอาหาร ท าความสะอาดและซกัรดี ไดม้กีารก าหนด
หลกัเกณฑ์ตามมาตรฐาน GMP, HACCP, สุขลกัษณะของการบริการ และกระบวนการให้บริการที่ตระหนักถึงความ
ปลอดภยัดา้นอาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม, เป็นตน้  

ส่วนหลกัการพจิารณาในการจดัซื้อจดัจา้ง บรษิทั จะพจิารณาดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณและจ านวน ดา้นเวลา ดา้น
ราคาทียุ่ตธิรรมเหมาะสม ดา้นสถานทีก่ารจดัส่ง ดา้นความน่าเชื่อถอืของแหล่งขาย และดา้นบรกิารทีน่่าเชื่อถอื เป็นหลกัการ
พจิารณาคดัเลอืกผูข้ายหรอืผูร้บัจา้ง ก่อนทีจ่ะน ามาจดัท าเป็นรายชื่อผูข้ายและผูใ้ห้บรกิาร (Vendor List) เพื่อใหไ้ดคู้่คา้ทีม่ ี
ความเชีย่วชาญและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัมากทีสุ่ด 

หลงัจากการไดร้บัสนิคา้และบรกิารจากคู่คา้ บรษิทั จะท าการประเมนิคู่คา้ในดา้นคุณภาพของสนิคา้และการบรกิาร 
รวมถึงมกีารรายงานผลต่อผู้บรหิารเพื่อรบัทราบผลของการปฎิบตังิานดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพงึพอใจต่อ
ลูกค้า รวมถึงพฒันาความสมัพนัธ์ทีด่ตี่อคู่คา้ในการยกระดบัประสทิธผิลในการด าเนินการร่วมกนับนหลกัธรรมาภบิาล ที่
บรษิทัจะพงึปฎิบตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ซึ่งด าเนินการเป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบการจดัการคุณภาพ ISO และนโยบาย
ของบรษิทั เป็นสาระส าคญั และสอดคลอ้งกบัหมวดที ่3 บทบาทผูม้ส่ีวนไดเ้สยี (คู่คา้) ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

มาตรฐานการจดัส่งสินค้าและการให้บริการ 
บรษิทั มุ่งเน้นการจดัส่งน ้ามนัใหเ้ป็นไปตามนโยบายควบคุมการจดัส่งสนิค้าทีก่ าหนดไว ้ตัง้แต่มกีารคดัเลอืกใน

การจดัจา้งผูข้นส่งทีไ่ดร้บัมาตรฐานดา้นตวัเรอืและบุคคลากรทีเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย โดยยดึถอืขอ้บงัคบัตาม
กฎหมาย เช่น พระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทยว่าด้วยเรื่องการควบคุมมลพษิทางทะเล มแีผนปฎิบตักิารรบั - ส่ง 
สนิคา้ (Loading – Discharge Cargo Plan)เพื่อเตรยีมความพรอ้มทุกครัง้ทีด่ าเนินการขนส่งน ้ามนั 

รวมถงึในกระบวนการการจดัส่งน ้ามนั มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีค่วบคุมการจดัส่งน ้ามนั (Inspector) ก ากบัดูแลการ
จดัส่งตัง้แต่ตน้ทางจนถงึสถานทีจ่ดัส่งน ้ามนัปลายทางและควบคุมการปฎบิตังิานของผูข้นส่งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีถู่กต้อง
ในดา้นความปลอดภยัต่อชวีติและสิง่แวดล้อม หากเกดิเหตุฉุกเฉินกม็วีธิปีฎบิตัติามมาตรฐานสากล เช่น แผนฉุกเฉินส าหรบั
การขจดัมลภาวะจากน ้ามนับนเรอื (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan : SOPEP) ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของ อนุสญัญาว่า
ดว้ยการป้องกนัมลภาวะจากเรอื (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships : MARPOL) และ
ไดก้ าหนดเป็นคู่มอืในการปฎบิตัไิวอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหลู้กคา้ไดม้ัน่ใจว่าการจดัส่งเป็นไปอย่างถูกตอ้งปลอดภยัและมคีุณภาพ
ตรงตามทีลู่กคา้ตอ้งการ ซึง่สอดคลอ้งกบัหมวดที ่3 บทบาทผูม้ส่ีวนไดเ้สยี (ลูกคา้) ตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
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ทัง้นี้ บรษิทัยงัไดร้บัรางวลัในการบรหิารจดัการธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งเกี่ยวกบัระบบเอกสารและขัน้ตอนในการบรหิารงานรบัสนิคา้ต้นทางจากคู่ค้า ตลอดจนการขนส่งสนิค้าไปส่ง
ใหแ้ก่ลูกคา้ปลายทาง 

ส่วนด้านความปลอดภยัในการให้บรกิารด้านการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และให้บรกิารอื่นๆ บรษิัทได้เลอืกผู้ให้
บรกิารทีม่าตรฐานสากลในการใหบ้รกิารดา้นอาหาร โดยค านึงถงึดา้นความปลอดภยัและสุขลกัษณะอนามยัเป็นส าคญั ซึ่ง
ในการเตรยีมอาหาร จะใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพสูงและถูกต้องตามหลกัอนามยัทีผ่่านการรบัรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และมกีารควบคุมตัง้แต่การจดัซื้อวตัถุดบิจนถงึขัน้ตอนของการปรุงอาหาร เพื่อบรกิารลูกคา้ ใหเ้กอิความพงึ
พอใจสงูสุด  

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
สิง่แวดลอ้มทีลู่กคา้ (ปตท.สผ.) ไดก้ าหนดไว ้

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัไดย้ดึมัน่กรอบแนวทางการด าเนินธุรกจิภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาล โดยตระหนักถงึการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั จงึไดก้ าหนดนโยบาย
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้รบัทราบเกี่ยวกบั 
นโยบายในการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการมส่ีวนรวมพฒันาชุมชน และส่งเสรมิ
การศกึษา และค าถึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร สร้างวฒันธรรมองค์กรใหม้จีติส านึกในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดล้อม ใหค้งอยู่ต่อไป เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้  และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการ หมวดที ่3 บทบาทผูม้ส่ีวนไดเ้สยี (สงัคม) 

นโยบายคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยยดึถอืปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั แบ่งออกเป็น 
8 แนว ปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
 1) บรษิทัฯมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหส้อดคล้องตามนโยบายคุณภาพ ยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย นโยบาย ขอ้ก าหนด 
และคู่มอืปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
 2) ส่งเสรมิการพฒันางานบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ยกระดบัด้านคุณภาพและการใหบ้รกิาร เพื่อให้
เป็นมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
 3) ส่งเสรมิการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพและ ขดีความสามารถของบุคลากร ให้ตระหนักและเห็นผลกระทบต่อ
ความเสีย่งในการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งจติส านึกการมส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม ดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั 
อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม โดยใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างรูค้่าและเกดิประโยชน์สงูสุด 
 4) ก าหนดให้มกีารวางแผน การบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมและป้องกนัความสูญเสยีในรูปแบบ
ต่างๆ จดัใหม้แีผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉินและสภาวะวกิฤตขององคก์ร และจดัใหม้ทีรพัยากรใหเ้หมาะสมและเพยีงพอ 
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 5) ก าหนดมาตรการควบคุมการขนส่งสนิค้าใหม้มีาตรฐานปลอดภยัต่อชวีติและสิง่แวดล้อม เพื่อรกัษาคุณภาพและ
ปรมิาณของสนิคา้ และป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
 6) ส่งเสรมิและคุม้ครองสวสัดภิาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้นใหบุ้คลากรมคีวามเคารพซึ่งกนัและกนั สรา้งความสมัพนัธ์
ในการท างานโดยปราศจากการขม่ขูคุ่กคามดว้ยวาจาหรอืการกระท า คุมคามทางเพศและการเหยยีดหยามเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ
หรอืการกระท าใดๆทีข่ดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน  
 7) บรษิทัฯไดก้ าหนดใชม้าตรการป้องกนัและปราบปรามการมไีวใ้นครอบครองสารเสพติดทุกชนิดเพื่อการเสพหรอื
จ าหน่ายสารเสพตดิทุกชนิด รวมถงึการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานทีท่ างาน หรอืขณะปฏบิตัอิยู่ในพืน้ทีท่ างาน หากผูใ้ด
ไม่ปฏบิตัติามนโยบายอาจใหพ้กังานหรอืใหอ้อกจากงานไดท้นัท ี
 หากมเีหตุสงสยัว่าบุคคลใดในองคก์รเสพตดิแอลกอฮอลล์หรอืใชส้ารเสพตดิ บรษิทัฯจะส่งบุคคลนัน้ไปพบแพทย์เพื่อ
ตรวจหาสารเสพตดิ หากพบว่ามสีารเสพตดิหรอืปรมิาณแอลกอฮอล์ในระดบัสูงอนัขดัต่อกฎหมาย บรษิทัฯจะพจิารณาลงโทษ
ทางวนิัยและเลกิจา้งได ้
 8) ก าหนดใหม้กีารเผยแพร่นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม รวมถงึประชาสมัพนัธ์
เพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อบุคลากร รวมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยเปิดช่องทางรบัฟังขอ้รอ้งเรยีน
หรอืขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการด าเนินงานใหเ้หมาะสม 
 

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 

 บรษิทัฯ ก าหนดใหก้ารไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืลขิสทิธิเ์ป็นนโยบายส าคญัที ่ซึ่งกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั และก าหนดใหฝ่้ายบรหิารจดัการสารสนเทศ ตรวจสอบเพื่อป้องกนัการ
ละเมดิลขิสทิธิ ์ในซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์ 

1) พนักงานต้องไม่น าข้อมูล และความลับของบริษัท เช่น ข้อมูลที่มาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจการงาน ทุกกรณีให้ถอืเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทัฯ ทัง้นี้ห้ามเผยแพร่โดยมไิด้รบัอนุญาตจาก
บรษิทัฯ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2) พนักงาน มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการป้องกนัและดแูลใหร้ะบบสารสนเทศของกลุ่มบรษิทัฯ อยู่ในความครอบครอง
หรอืหน้าทีร่บัผดิชอบของตน ไม่ใหผู้ท้ีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ถงึขอ้มลูโดยมชิอบ และไม่เปิดเผยสารสนเทศทีม่คีวามส าคญัทาง
ธุรกจิกบัผูไ้ม่เกีย่วขอ้ง 

3) พนักงาน ตอ้งมวีนิัยในการใชร้ะบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของกลุ่มบรษิทัฯ ไม่ใหส่้งผลกระทบในแง่ลบ
ต่อกลุ่มบรษิทัฯ และผูอ้ื่น เช่นใชเ้ป็นเครื่องมอืในการเขา้ถงึระบบสารสนเทศโดยมชิอบ สรา้งความเสยีหายต่อชื่อเสยีงและ
ทรพัยส์นิ รบกวนหรอืก่อความร าคาญต่อการท างานของระบบสารสนเทศ รวมทัง้ไม่ใชใ้นเชงิธุรกจิหรอืท าผดิกฏมาย 

4) พนักงานต้องไม่ละเมดิสทิธิซ์อฟตแ์วรห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีม่ ี
ลขิสทิธิถ์ูกตอ้ง 

5) พนักงานต้องไม่ละเมดิขอ้มูลของบรษิัทฯ หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เว้นแต่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าของขอ้มูล
เท่านัน้ 

6) พนักงานต้องเก็บรกัษารหสัผ่านของตนเองไว้เป็นความลบั รวมทัง้ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเขา้ไปยงัเว็บไซต์ทีไ่ม่
คุน้เคย เวบ็ไซตท์ีไ่ม่มรีะบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มลู และอาจจะเป็นอนัตรายต่อระบบคอมพวิเตอรข์องกลุ่มบรษิทัฯ 
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7) กรณีพนักงานขออนุญาตใหผู้ป้ฏบิตังิานสมทบ หรอืพนักงานของผูร้บัจา้งใชร้ะบบสารสนเทศของกลุ่มบรษิทัฯ 
พนักงานผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบตัิงานสมทบ พนักงานของผู้จ้าง และต้องรบัผิดชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

8) หากพบขอ้สงสยัว่าพนักงานคนใดใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในทางทีไ่ม่เหมาะสม หรอืมี
เหตุอนัควรเพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มบรษิัทฯ หน่วยงานที่ได้รบั
มอบหมายจะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ตดิตาม สอบสวนและควบคุมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานนัน้ๆ 

9) หากพบว่าพนักงานคนใดมกีารละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และผล
การสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่ามคีวามผดิจรงิ จะไดร้บัการพจิารณาลงโทษทางวนิัย และ/หรอืกฏหมายตามความ
เหมาะสมแลว้แต่กรณี 

พนักงานมหีน้าทีร่ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา กรณีพบการกระท าทีเ่หน็ว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธิ ์หรอืการกระท าที่

อาจท าใหเ้กดิขอ้พพิาทเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  

บรษิทัไดย้ดึมัน่กรอบแนวทางการด าเนินธุรกจิภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและบรหิารงานตามหลกัธรร
มาภบิาล โดยตระหนักถงึการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั จงึไดก้ าหนดนโยบาย
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้รบัทราบเกี่ยวกบั 
นโยบายในการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการมส่ีวนรวมพฒันาชุมชน และส่งเสรมิ
การศกึษา และค าถึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร สร้างวฒันธรรมองค์กรใหม้จีติส านึกในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดล้อม ใหค้งอยู่ต่อไป เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดไว ้และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการ หมวดที ่3 บทบาทผูม้ส่ีวนไดเ้สยี (สงัคม) (รายละเอียดตามหวัข้อ 10. ความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม) 
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10.  ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบำยภำพรวมกำรด ำเนินธรุกิจของบริษทั
บรษิทัใหค้วามส าคญัตอ่การด าเนินธุรกจิตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยมไิดมุ้่งเน้นการประกอบธุรกจิเพือ่

การเตบิโตทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัคงตระหนักถงึการด าเนินงานภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อ ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อใหอ้งค์กรไดม้กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนืและมปีระสทิธผิล การบรหิารองค์กรตามหลกับรรษทัภบิาลที่
มุ่งเน้นการก ากบัดูแลกิจการอย่างรู้หน้าที่และมคีวามรบัผดิชอบในการจดัการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และ
ค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของกจิการ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ พนักงาน คู่คา้ ลูกคา้ หรอืบุคคลภายนอกทีม่ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย   

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบและอนุมตัวิสิยัทศัน์ประจ าปี 2562 ว่า “มุ่งสู่องค์กรชัน้น า ในกลุ่มธุรกจิดา้น
ปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีและพลงังานอื่นๆ ตลอดจนธุรกจิดา้นบรกิารและจดัหาทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซยีน เพื่อ
การเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใตก้ารบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล ดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม” บรษิทั
จงึก าหนดพนัธกิจเป็นแนวทางทีจ่ะด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน์  โดยการขยายกลุ่มลูกค้าในธุรกิจการจดัจ าหน่าย
น ้ามนัเชื้อเพลงิทางทะเล ซื้อ-ขาย น ้ามนัในประเทศและต่างประเทศ และขยายฐานธุรกิจจดัหาวตัถุดบิและใหบ้รกิารเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่มเพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในภูมภิาคอาเซยีน เพื่อใหม้ส่ีวนแบ่งการตลาด และสรา้งรายได้
ใหเ้พิม่ขึน้ อกีทัง้บรษิทัขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิพลงังานรปูแบบอื่น เพื่อกระจายความเสีย่งของธุรกจิหลกัและเพิม่รายได้
ที่มัน่คงให้แก่องค์กร บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร บุคลากร คู่ค้า  ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียให้ก้าวไปในระดับ
มาตรฐานสากลตามหลกัธรรมาภบิาล โดยสอดคลอ้งตามนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั 

บรษิทัยงัคงตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิภายใต้นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี  เพื่อใหร้ะบบ
บรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มส่ีวนได้เสีย 
รวมทัง้เป็นการเพิม่มูลค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ระยะยาว  ซึ่งนโยบายดงักล่าว ตระหนักถงึความส าคญัในการดูแลและค านึงถงึผู้ มี
ส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ทัง้ผู้ถือหุ้น ผู้บรหิาร พนักงาน และผู้มส่ีวนไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า  สงัคม และชุมชน 
เป็นตน้ 

บรษิทัไดน้ านโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ใหม้แีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจนโดยเพิม่เขา้ไปเป็นนโยบายแนว
ปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิ เพิม่ช่องทางการรอ้งเรยีนการทุจรติคอร์รปัชัน่ และมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน อกีทัง้ก าหนด
นโยบายดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม และนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานของบรษิัท เกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้น
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล ดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวน
ไดเ้สยีทุกฝ่าย  เพื่อน าไปสู่การพฒันาองคก์รใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื 

นโยบายคุณภาพประจ าปี 2562 บริษัทได้ด าเนินการยกระดบัระบบการจดัการคุณภาพมาตรฐาน ISO เป็น
มาตรฐาน ISO 9001:2015 แลว้ ยงัคงใหค้วามส าคญักบันโยบายคุณภาพ โดยก าหนดไว ้4 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ด้านการปฏิบตัิงาน โดยมุ่งเน้นส่งเสรมิ พฒันาปรบัปรุงงานบรกิารให้เกิดประสทิธภิาพ หรอืประสทิธผิลที่ดี
ขึน้มาภายในบรษิทั และยกระดบัดา้นคุณภาพและการใหบ้รกิาร เพื่อใหไ้ดเ้ป็นมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
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2) ดา้นลูกคา้ โดยมุ่งเน้นการใหบ้รกิารทีต่อบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของลูกคา้ โดยก าหนดใหม้ี
วธิกีารใหบ้รกิารทีด่มีคีุณภาพและการด าเนินการแก้ไขปัญหาและขอ้รอ้งเรยีนอย่างทนัท่วงทเีพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลูกคา้ในระดบัสงูสุด  

3) ดา้นบุคลากร  โดยมุ่งเน้นการส่งเสรมิ และยกระดบัศกัยภาพ/ ขดีความสามารถของบุคลากร/ การเสรมิสร้าง
จติส านึก/ ความตระหนักและเหน็ผลกระทบต่อความเสีย่งในการปฎบิตังิานของพนักงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4) ดา้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม บรษิทัมุ่งเน้นการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่าง
เป็นมาตรฐาน และด าเนินการภายใตก้ระบวนการของการจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่ ี 

โดยนโยบายคุณภาพจะมเีจา้หน้าทีฝ่่ายประกนัคุณภาพและลูกคา้สมัพนัธด์แูลและตดิตามใหผู้บ้รหิารและพนักงาน
ภายในองคก์รปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งตามระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ อกีทัง้ยงัมคีณะท างานเพื่อการปรบัปรุง
และพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเขา้ปฏบิตังิานและแก้ไขประเดน็ปัญหาทีพ่บจากการปฏบิตัิงาน 
โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภายในหรือภายนอกองค์กร ชุมชน สังคม 
สิง่แวดล้อม รวมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย และจากการพฒันาดงักล่าว บรษิทัไดม้กีารจดัการความเสีย่งทีม่ผีลจากทัง้ปัจจยั
ภายในและภายนอก เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการต่อผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 
นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินธุรกจิ

ของบรษิัทใหช้ดัเจนและก าหนดใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานบรษิัทปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกบั
วสิยัทศัน์ และพนัธกจิประจ าปี 2562 โดยแบ่งออกเป็น 8 แนวปฏบิตั ิไดแ้ก่ 
 1) บรษิทัฯมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามนโยบาย คุณภาพ สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2) ยกระดบัดา้นคุณภาพและการใหบ้รกิาร เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
 3) ส่งเสรมิการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพและ ขดีความสามารถของบุคลากร ใหต้ระหนักและเหน็ผลกระทบต่อ
ความเสีย่งในการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งจติส านึกการมส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 4) ก าหนดใหม้กีารวางแผน การบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ เพื่อควบคุมและป้องกนัความสญูเสยีในรูปแบบต่างๆ 
 5) ก าหนดมาตรการควบคุมการขนส่งสนิคา้ใหม้มีาตรฐานปลอดภยัต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม 
 6) ส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเคา รพซึ่งกันและกัน สร้าง
ความสมัพนัธใ์นการท างาน 
 7) บรษิทัฯไดก้ าาหนดใชม้าตรการป้องกนัและปราบปรามการมไีวใ้นครอบครองสารเสพตดิทุกชนิดเพื่อการเสพ
หรอืจ าาหน่ายสารเสพตดิทุกชนิด รวมถงึการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นสถานทีท่ าางาน 
 8) ก าหนดใหม้กีารเผยแพร่นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม รวมถงึประชาสมัพนัธ์
เพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อบุคลากร รวมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท แบ่ง
ออกเป็น 6 แนวปฏิบตัิ ได้แก่ 1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิ
มนุษยชน/การปฏบิตัดิา้นแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) การมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนและการส่งเสรมิการศกึษา 5) การดูแลอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม และ 6) ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ คู่แขง่ คู่คา้ เจา้หนี้ ซึง่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และพนัธกจิ 

 ทัง้นี้ คณะท างาน CSR การสื่อสารและบรหิารภาพลกัษณ์องค์กร เพื่อเป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ และก ากบัดแูล
งานใหเ้ป็นไปตามนโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม บรษิทัไดท้ าการวเิคราะหแ์ละเชื่อมโยงผูม้ส่ีวนไดเ้สยีใน
กระบวนการธุรกจิของบรษิทั อาท ิการจดัส่งสนิคา้ การจดัซื้อจดัจา้ง การตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ และประเมนิความเสีย่งที่
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อาจเกดิผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในแต่ละขัน้ตอน พรอ้มทัง้หามาตการป้องกนัและแก้ไขเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อทุก
ฝ่าย 

 
นโยบายแนวปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) เป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิในด้าน

จรยิธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครฐั ผู้ถือหุ้น 
ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยสรุปรายละเอยีดทีส่ าคญั ดงันี้ 

- มุ่งเน้นการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ โปร่งใส เป็นธรรม และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และ
ไม่ด าเนินการใดๆทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั (สอดคลอ้งกบัการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม) 

- ด าเนินการใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิโดยเคร่งครดั และไม่กระท า
การใดๆ อนัเป็นการส่งเสรมิหรอืสนันสนุนใหม้กีารปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายหรอืหลกีเลี่ยงต่อกฎหมาย รวมถงึการละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปัญญา และเปิดช่องทางใหร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัการกระท าผดิกฎหมายของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน 
(สอดคลอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่) 

- กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน ไม่เรยีก รบั หรอืยอมว่าจะรบั รวมทัง้ไม่ให ้หรอืว่าจะใหผ้ลประโยชน์ใดๆทีไ่ม่สุจรติ 
หรอืมใิช่ในทางธรรมเนียมการค้ากบัคู่ค้า และ/หรอื เจา้หนี้ และใหข้อ้มูลเกี่ยวกบับรษิทัทีถู่กต้อง และตรงกบัขอ้เทจ็จรงิเสมอ 
(สอดคลอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่) 

- การใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษยข์องพนักงาน และหลกีเลีย่งกระท าใดๆทีไ่ม่
เป็นธรรม และอาจคุกคามและสรา้งความกดดนัต่อสภาพจติใจของพนักงาน (สอดคลอ้งกบัการเคารพสทิธมินุษยชน) 

- การปฏบิตัติ่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัต่างๆ โดยจดัใหม้สีวสัดกิารและผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและ
เป็นธรรม รวมถึงการให้ความส าคญัและส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 
(สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม) 

- จดัใหม้บีรกิารทีม่คีุณภาพและรกัษามาตรฐานคุณภาพของผลติภณัฑใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี พรอ้มทัง้ปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไข ค ามัน่ หรอืขอ้เสนอทีไ่ดใ้หไ้วแ้ก่ลูกคา้หรอืประชาชนโดยเคร่งครดั (สอดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค) 

- ไม่กระท าการใดๆทีอ่าจก่อเกดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และปลูกฝังจติส านึกใหพ้นักงาน
ทุกระดบัมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างจรงิจงั และสม ่าเสมอ พร้อมทัง้ส่งเสริมให้มกีารจดักิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สงัคม 
รวมถงึการคนืก าไรใหแ้ก่สงัคม (สอดคลอ้งกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม / การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม) 

 10.2 กำรด ำเนินงำนและกำรจดัท ำรำยงำน 

 กระบวนกำรจดัท ำรำยงำน 

บรษิัทได้ใหค้วามส าคญักบัแนวทางปฏิบตัิการพฒันาอย่างยัง่ยนืทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมี
นโยบายในการก าหนดการปฏบิตัเิพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท า
รายงานความยัง่ยนืให้เป็นรูปธรรมแล้วในปี 2562 โดยจดัท ารายงานความยัง่ยนืของ องค์กรแห่งความรเิริม่ว่าด้วยการ
รายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่งก าหนดใหม้เีนื้อหาและรายละเอยีดสอดคล้องหลกัเกณฑ์ ขอ้ก าหนด
ตามแนวกรอบของ GRI  
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ควำมรบัผิดชอบขององคก์รเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน  

บรษิทัมุ่งมัน่ในการพฒันาตามแนวทางการบรหิารจดัการเพื่อการการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
ดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยการด าเนินธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั 
รอบคอบ ยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมในการด าเนินธุกจิ ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ภายใต้นโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่งภายในองคก์ร การตรวจสอบภายในทุกกระบวนการ เพื่อใหอ้งคก์รมกีารปฏบิตังิานที่
ประสทิธภิาพ สรา้งความเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกจิใหแ้ก่คู่คา้ ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุนหรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อม เพื่อสรา้งความสมดุลต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทีจ่ะช่วยพฒันาและน าองค์กรไปสู่ความยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
และสอดคลอ้งตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิของบรษิทั 

กรอบการบรหิารจดัการความยัง่ยนืของบรษิัท มุ่งเน้นความรบัผดิชอบทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
ค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ นักลงทุน พนักงาน เจา้หนี้ คู่คา้ 
ลูกคา้ ชุมชน สงัคม หรอืบุคคลภายนอกทีม่ส่ีวนไดเ้สยี โดยผ่านการวเิคราะห์ประเดน็ความเสีย่งทีส่ าคญั ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกจิใหย้ัง่ยนื และน ามาเป็นกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการ เพื่อใหบ้รษิทัมส่ีวนร่วมในการดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

สรุปประเดน็ส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั ประกอบดว้ย 

หวัข้อกำรรำยงำน 
ประเดน็ส ำคญั 

ต่อกำรพฒันำควำมยัง่ยืน 
กลยุทธก์ำรบริหำรจดักำร 

ผลกระทบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

การพฒันาความยัง่ยนืทาง
เศรษฐกจิ 

• รกัษาความเป็นเลศิในการด าเนินงาน  
• การปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ 

• สนับสนุนเศรษฐกจิชุมชน 
 

• การรกัษามาตรฐานคุณภาพสนิคา้
และผลติภณัฑ ์และการใหบ้รกิาร 

• นโยบายคุณภาพ 
• นโยบายการพฒันาบุคลากร 
• นโยบายการต่อตา้นทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน 

ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้  
พนักงาน 

สถาบนัการเงนิ 

สงัคมและชุมชน 

การพฒันาความยัง่ยนืดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

• กระบวนการขนส่งทีเ่ป็นมติรต่อส่ง
แวดลอ้ม 

• สรา้งจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 

• นโยบายดา้นความปลอดภยั       
อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

• นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม 

สงัคมและชุมชน 

 

การพฒันาความยัง่ยนืด้าน
สงัคม 

• การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็น
ธรรม 

• การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
• การเคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัิ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

• ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้และ
ผูบ้รโิภค 

• การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม และ
ดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

• นโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
• จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
• นโยบายการต่อตา้นทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

• นโยบายความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

• นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
• นโยบายทรพัยากรบุคคลและการ
พฒันาบุคลากร 

ลูกคา้ คู่คา้ 

เจา้หนี้ / สถาบนั

การเงนิ 

สงัคมและชุมชน 

พนักงาน 

 



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

  

 

106 
 

1. การพฒันาอย่างยัง่ยืนด้านเศรษฐกิจ 
1.1  รกัษาความเป็นเลศิในการด าเนินงาน 
 บรษิทัประกอบธุรกจิดา้นการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิมากกว่า 20 ปี มปีระสบการณ์ ชื่อเสยีง และมบีุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญและรู้จกัตลาดการซื้อขายน ้ามนัเชื้อเพลงิเป็นอย่างด ีท าให้บรษิัทมรีายได้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง จนท าให้
บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัในตลาดการคา้น ้ามนัเชื้อเพลงิแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งบรษิทัมคีู่คา้เป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิชัน้น าของประเทศไทย จงึสามารถสนับสนุนการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิใหแ้ก่ลูกคา้ไดค้รบถว้น และตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

 บรษิัท มคีู่ค้าทีเ่ป็นกลุ่มเรอืขนส่งน ้ามนัทางทะเล และกลุ่มเรอืหรอืรถขนส่งน ้ามนัอกีหลายรายทีม่มีาตรฐานการ
ให้บรกิารระดบัสูง ท าให้เป็นทีเ่ชื่อถอืไดว้่าบรษิทัมศีกัยภาพในการขนส่งใหแ้ก่ลูกคา้ได้ตรงตามก าหนดเวลาและตรงตาม
ความต้องการของลูกคา้ อกีทัง้ผูข้นส่งทุกรายมกีารท าประกนัภยัสนิค้าและบุคคลทีส่ามไวค้รบถว้น และกระบวนการขนส่ง
สนิคา้ทีม่มีาตรฐาน ปลอดภยัไม่กระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนรอบขา้ง 

       บรษิทัไดร้บัมาตรฐานระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 ทีแ่สดงถงึความน่าเชื่อถอืในการปฏบิตังิานตัง้แต่การ
สัง่ซื้อสนิค้า การรบัสนิค้า จนถึงขัน้การจดัส่งสนิค้าไปให้แก่ลูกค้า อีกทัง้ยงัมรีะบบรกัษาความปลอดภยัในการส่งสินค้า
ประเภทน ้ามนัเชือ้เพลงิตัง้แต่ตน้ทางจนถงึปลายทาง เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ และมคีวามถูกตอ้งครบถว้น  
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  

      ส่วนดา้นการใหบ้รกิารจดัหาอาหาร วตัถุดบิและการใหบ้รกิารอื่นๆ (Supply Management) บรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารที่
มรีะบบความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มทีม่มีาตรฐานสากล มคีู่คา้ทีม่ศีกัยภาพ และมทีรพัยากรบุคคลทีเ่พยีงพอ
ต่อการใหบ้รกิารลูกคา้ จนท าใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลัดา้นความปลอดภยั มัน่คง อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมของบรษิทั ปตท.
ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) ทัง้ในปี 2556 และปี 2559 ซึง่เป็นสิง่ทีย่นืยนัในความส าเรจ็ของบรษิทั 
 จากการด าเนินธุรกจิหลกัทัง้หมด ท าใหบ้รษิทัเป็นองคก์รทีม่คีวามน่าเชื่อถอื มคีวามพรอ้มดา้นบุคลากรทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ มรีะบบเอกสารและระบบปฏบิตักิารทีด่ใีนระดบัสากล และมคีู่คา้ทีม่มีาตรฐาน ส่งมอบสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ตรง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ จากสิง่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลใหอ้งค์กรมกีารเตบิโตดา้นเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง และท าใหม้ี
จ านวนลูกคา้เพิม่ขึน้ทุกปี  

ทัง้นี้ บรษิัทมนีโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยเน้นการปฏิบตัิงานที่ปราศจากการทุจรติในทุกขัน้ตอน 
ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารจนถงึระดบัพนักงาน ส่งผลใหบ้รษิทัสามารถจดัเกบ็รายไดค้รบถว้น  

บรษิทัยงัมพีนัธกจิทีข่ยายการลงทุนในธุรกจิต่างๆ ซึง่จะสรา้งผลก าไรใหบ้รษิทัเพิม่ขึน้ในอนาคตและลดความเสีย่ง
จากการประกอบธุรกจิหลกั  เพื่อเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัองค์กร และส่งคนืผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้
เสยีทุกฝ่าย  

1.2  ปรบัเปลีย่นกลยุทธไ์ดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ในช่วงปลายปี 2557 จนถึงปี 2562  บรษิัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านปิโตรเลยีม ปิโตรเคม ีซึ่งประสบปัญหา 

สภาวะราคาน ้ามนัดบิในตลาดที่มคีวามผนัผวนอย่างมาก ส่งผลให้รายได้จากการประกอบธุรกิจด้านการจ าหน่ายน ้ามนั
เชื้อเพลิงได้รับผลกระทบโดยตรง ท าให้ผู้บริหารต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลง และลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิหลกัขององคก์ร โดยการขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิอื่น 
ทัง้ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลกั เช่น ธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ที่ผลิตและจ าหน่ายเคมภีัณฑ์ และในปี 2560 
บรษิทัไดเ้ขา้ท าธุรกจิด้านพลงังานทดแทน เช่น โครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์ (Solar Rooftop) ทีผ่ลติและจ าหน่าย
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ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ซึ่งจะสร้างศกัยภาพด้านการเติบโตและเพิม่เสถียรภาพทาง
รายไดแ้ละก าไรใหก้บัองคก์รในระยะยาว 

1.3  สนับสนุนเศรษฐกจิชุมชน 
 บรษิัทขยายการลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลยีมในบรษิัท แพน โอเรยีนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลมิเิต็ด 

(“POES”) ซึง่ไดร้บัสมัปทานการส ารวจและผลติปิโตรเลยีมอยู่พืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและจงัหวดัสุพรรณบุร ีซึง่ POES ไดเ้ขา้
ไปท ากิจกรรมเพื่อสงัคมใหแ้ก่ชุนชนและสงัคมในพืน้ทีบ่รเิวณทีไ่ดร้บัสมัปทาน เช่น บรจิาคอุปกรณ์การเรยีน กีฬา ใหแ้ก่
โรงเรยีนและหน่วยงานต่างๆ และบรจิาคเงนิสร้างสถานพยาบาลให้แก่ชุมชน และบรษิัท ซีออยล์ ปิโตรเคมคีอล จ ากดั 
ประกอบธุรกจิโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งจดัตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ าเภอเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีกลุ่มบรษิทั
ไดเ้ขา้ไปสนับสนุนส่งเสรมิการพฒันาชุมชนและสงัคมในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ีเช่น การมอบทุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็นักเรยีนที่
ขาดแคลนทุนในพืน้ทีจ่งัหวดัชลบุร ี

1.4  พฒันาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องคก์รชัน้น า 
บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และศกัยภาพของบุคคลากรในองค์กรทุกระดบั 

โดยได้ก าหนดนโยบายทรพัยากรบุคคลและการพฒันาบุคลากร ได้แก่ การพฒันาทกัษะที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน การ
พฒันาภาวะผูน้ า การจดัท าแผนการฝึกอบรม การสอนงาน การสนับสนุนดา้นการศกึษา  

ส่งเสรมิใหพ้นักงานแสดงความเหน็ หรอืเสนอแนวทางการพฒันาองค์กรร่วมกบับรษิัทได้ ซึ่งเปิดกล่องรบัความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนไวภ้ายในบรษิทั และผลกัดนัใหพ้นักงานน าทกัษะ ความรู ้ความสามารถมาปรบัใชใ้น
การท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด 

 
2. การพฒันาอย่างยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

2.1 กระบวนการขนส่งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทัมกีารคดัเลอืกในการจดัจา้งผูข้นส่งทางทะเลทีไ่ดร้บัมาตรฐานดา้นตวัเรอืและบุคลากรที่เป็นไปตามขอ้ก าหนด

ทางกฎหมาย และยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั และมีระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่ผูข้นส่งของบรษิทัจะมแีผนปฎบิตักิารรบัส่งสนิคา้ประเภทน ้ามนัเชือ้เพลงิทางทะเล ส าหรบัเตรยีมความพรอ้มทุก
ครัง้ทีด่ าเนินการขนส่งน ้ามนั โดยยดึหลกักฎหมายแห่งพระราชบญัญตักิารเดนิเรอืในน่านน ้าไทยว่าดว้ยเรื่องการควบคุมมลพษิ
ทางทะเล อกีทัง้ บรษิทัมเีจ้าหน้าทีค่วบคุมการจดัส่งน ้ามนั (Inspector) ก ากบัดูแลการจดัส่งตัง้แต่ต้นทางจนถงึสถานที่จดัส่ง
น ้ามนัปลายทางและควบคุมการปฎิบตัิงานของผู้ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องในด้านความปลอดภยัต่อชวีิตและ
สิง่แวดล้อม หากเกดิเหตุฉุกเฉินกม็วีธิปีฎบิตัติามมาตรฐานสากล เช่น กรณีมนี ้ามนัรัว่ไหลระหว่างการรบัส่งน ้ามนัทางทะเล ผู้
ขนส่งจะมกีารล้อมทุ่นลอยน ้า (Boom Oil) ป้องกนัน ้ามนัทีร่ ัว่ไหลในระดบัหนึ่ง และมกีารขจดัคราบน ้ามนับนทอ้งทะเลให้หมด
สิน้ได ้จนสามารถท าใหเ้กดิความมัน่ใจไดว้่าจะไม่มมีลพษิออกไปสู่สิง่แวดลอ้มเป็นแน่แท ้ 

2.2 การสรา้งจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทัไดส่้งเสรมิใหภ้ายในองค์กรมกีารอบรมเกี่ยวกบันโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตัง้แต่การ

ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ทีเ่ขา้มาภายในองค์กร และมกีารปลูกฝังใหผู้บ้รหิารและพนักงานมจีติส านึกทีด่ตี่อการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดล้อมทุกระบบนิเวศ ในผูบ้รหิารและพนักงานภายในองค์กรมกีจิกรรมปรบัปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่องจ านวนหลายกจิการทีส่่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เช่น กจิกรรมการท าลาย
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น ้ามนัตวัอย่างและขวดบรรจุภณัฑ ์กจิกรรมประหยดัพลงังาน กจิกรรมลดการใชก้ระดาษ เป็นต้น ซึ่งจากกจิกรรมการท าลาย
น ้ามนัตวัอย่างและขวดบรรจุภณัฑ์  บรษิทัไดจ้ดัท าเป็นวธิปีฏบิตังิานเกี่ยวกบัการก าจดัน ้ามนัอย่างเป็นระบบและคดัเลอืกผู้
ก าจดัน ้ามนัทีม่มีาตรฐานระดบัสงู เพื่อป้องกนัน ้ามนักลบัมาสรา้งมลภาวะสู่สิง่แวดลอ้ม ส่วนขวดบรรจุภณัฑท์ีเ่ป็นพลาสตกิจะ
น าไปรไีซเคลิดว้ยกรรมวธิทีีถู่กตอ้งตามหลกัมาตรฐานอุตสาหกรรม และไม่เป็นการเพิม่ปรมิาณขยะกลบัมาท าลายสิง่แวดลอ้ม 
ซึง่ทุกขัน้ตอนของการปฏบิตังิานหรอืของบรษิทัจะตระหนักถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย และสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั  

บรษิัทลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Rooftop) ที่ติดตัง้บนหลงัคาของโรงงาน โกดงัขาย
สินค้า หรือชัน้ดาดฟ้าอาคาร ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่ท าลายทรพัยากรธรรมชาติและสร้างมลภาวะให้แก่สงัคม ชุมชนและ
สิง่แวดล้อม อกีทัง้แผงโซล่ารท์ีต่ดิตัง้บนโรงงาน โกดงั หรอือาคารจะช่วยลดความรอ้นจากแสงอาทติยท์ีส่่องกระทบบนวตัถุ
โดยตรง จงึท าใหล้ดการใชพ้ลงังานจ าพวกเครื่องปรบัอากาศหรอืพดัลมระบายอากาศได้เป็นอย่างด ีเพื่อให้สิง่แวดล้อมมี
ความยัง่ยนืร่วมกบัองคก์รต่อไป 

3. การพตันาอย่างยัง่ยืนด้านสงัคม 

3.1 การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม 
      บรษิทัมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมและมจีรยิธรรม ด าเนินการใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบที่

เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัโดยเคร่งครดั ไม่กระท าการใดๆอนัเป็นการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัิที่ผิด
กฎหมายหรอืหลกีเลี่ยงกฎหมาย ไม่สนับสนุนการด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัย์สินทางปัญญาหรอืลขิสทิธิ ์ และ
ต่อต้านการคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ จงึได้มกีารก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
เช่น นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  นโยบายแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิ นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัไดเ้ปิดช่องทางใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน คู่คา้ ลูกคา้ ชุมชน พนักงาน หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายสามารถแสดง
ความคดิเหน็ เสนอแนะ ตลอดจนการรอ้งเรยีน และการแจง้เบาะแสการทุจรติคอร์รปัชัน่ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานบรษิทั ไวห้ลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ ทางไปรษณีย ์ทางอเีมล์ หรอืทางเวบ็ไซต ์เป็นต้น ตามนโยบาย
การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัมมีาตรการรกัษาความลบัของผูร้อ้งเรยีน และมกีระบวนการน าขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวเสนอ
ต่อประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ โดยจะพจิารณา ไต่สวน 
ออกมาตรการลงโทษทางวนิัยหรอืทางกฎหมายต่อบุคคลทีทุ่จรติหรอืกระท าความผดิต่อไป และจะแจง้กลบัผลการพจิารณา
หรอืรายงานความคบืหน้าใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีนไดร้บัทราบจนกระทัง่เสรจ็สิน้กระบวน ซึ่งมาตรการการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่
เป็นกลไกหนึ่ง ทีจ่ะสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัองค์กรในการด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

3.2  การเคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิัทใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัด้านแรงงาน และการส่งเสรมิให้มกีารพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุก

กระบวนการ เพื่อน าไปสู่การขบัเคลื่อนองค์กรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด ใหค้วามส าคญัและส่งเสรมิการพฒันาความรู้ 
ความสามารถของพนักงาน การจดัสวสัดกิารและผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน และสรา้งสภาพแวดลอ้ม
การท างานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สินของพนักงาน ทัง้นี้ บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ ความ
ปลอดภยั ชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหม้รีะบบการท างานทีมุ่่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานทีท่ างาน และ
ระหว่างการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม  

ทัง้นี้ บรษิทัและบรษิทัย่อยไดม้กีารจดัท ารายงานสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุจากการท างาน ประจ าปี 2561 ซึ่งรายงาน
ไม่ปรากฏการเกดิอุบตัิเหตุจากการท างานภายในองค์กร จนเป็นเหตุทีต่้องปฐมพยาบาล  (First aid case) หรอืเขา้รบัการ
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รกัษาฉุกเฉิน (Medical treatment case) หรอืเกดิการหยุดชะงกัการท างาน (Lost work day case) ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่มกีาร
เกดิอุบตัเิหตุจากการท างาน (Zero Incident) 

บรษิทัไดใ้หส้วสัดกิารแก่พนักงานและครอบครวั เช่น ประกนัสงัคม กองทุนเงนิทดแทนและสมทบกองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีให้แก่พนักงาน การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนด ีซึ่งเป็นการสนับสนุนด้านการศกึษาให้แก่
เยาวชน การใหส้ทิธพินักงานท าประกนัสุขภาพใหแ้ก่สาม/ีภรยิาและบุตรของพนักงานในอตัราเบีย้ประกนักลุ่ม ซึ่งเป็นการเพิม่
ความคุม้ครองดา้นสุขภาพใหก้บัครอบครวัพนักงานและลดภาระค่าใชจ้่ายใหก้บัพนักงานบรษิทัอกีทางหนึ่ง และยงัมสีวสัดกิาร
ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนักงานทุกคน นโยบายควบคุมชัว่โมงการท างานและการพกัผ่อน เพื่อป้องกนัความเหนื่อยล้าของ
พนักงานและป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน อีกทัง้มีนโยบายว่าด้วยการข่มขู่ คุกคามในสถานที่ท างาน เพื่อสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการท างานและพนักงานใหม้คีวามเคารพซึง่กนัและกนั อนัเป็นหลกัการเคารพสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน  

ในปี 2562 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพทีด่ใีนองค์กรซึ่งเป็นหนึ่งในกจิกรรมพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
(CQI) ทีส่นับสนุนใหผู้บ้รหิาร พนักงาน คู่คา้ และลูกคา้ไดม้กีจิกรรมกฬีาหรอืออกก าลงักายร่วมกนั เพื่อสรา้งสุขภาพทัง้ทาง
กายและจติใจ และเป็นการสานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัคู่คา้และลูกคา้ บรษิทัจงึไดก้จิกรรมการออกก าลงักายเป็น
สวสัดกิารดา้นสุขภาพใหแ้ก่พนักงานภายในองคก์ร 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน ส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพดว้ยการไม่เลอืกปฏบิตั ิ
ส่งเสรมิความเสมอภาค ไม่ละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น  เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนักงาน ครอบคลุมถงึการมอีสิระ
ในการใหค้วามเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง จดัใหม้ชี่องทางสื่อสารเพื่อรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างเสร ี

3.3  ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้หรอืผูบ้รโิภค 
บรษิัทมุ่งเน้นการสร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้  ตลอดจนการสร้างความสมัพนัธ์อนัดแีละการสร้างมูลค่าเพิม่

ใหก้บัลูกคา้ บรษิทัก าหนดนโยบายควบคุมสนิคา้สญูหาย และการขนส่ง เพื่อควบคุมคุณภาพ ปรมิาณของผลติภณัฑท์ุกครัง้
ในระหว่างการขนส่ง และรกัษามาตรฐานการใหบ้รกิารเป็นส าคญั  เพื่อใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจสงูสุด   

บรษิัทได้เพิม่มาตรฐานควบคุมการจดัส่งสนิค้าทางเรอืและทางรถเพิม่เติม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการ
จดัส่งน ้ามนั (Inspector) ควบคุมก ากบัดแูลการจดัส่งน ้ามนัตัง้แต่คลงัตน้ทางจนถงึสถานทีจ่ดัส่งน ้ามนั เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจได้
ว่าได้รบัน ้ามนัที่ถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ อนัเป็นความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค ตามหลกัการ
ด าเนินงานด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ่งบรษิัทได้รบัรางวลั Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบรหิาร
จดัการธุรกิจใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์จากกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยบรษิัทด าเนินการจดัส่งภายใต้ความ
ปลอดภยัและเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งน ้ามนั  

ส าหรบัการใหบ้รกิารดา้น Catering and Service บรษิทัมกีารบรกิารเป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์
ของลูกคา้ ทัง้ในดา้นคุณภาพ ความสะอาด ชวีอนามยั ความปลอดภยั รวมไปถงึความซื่อสตัยใ์นการใหบ้รกิาร ตามนโยบาย
คุณภาพ และนโยบายความปลอดภยั ชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รบัการยอมรบัและความ
เชื่อมัน่จากลูกคา้ และไดร้บัรางวลัในดา้นความปลอดภยั มัน่คง อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมจากลูกคา้ดว้ยเช่นกนั ในปี 
2562 บรษิทัใหบ้รกิารดา้น Catering ใหแ้ก่ลูกคา้สองราย โดยมชีัว่โมงการใหบ้รกิารสูงสุดถงึ 100,776 ชัว่โมง (Man-hour) 
ซึง่ไม่มอีุบตัเิหตุเกดิขึน้ (Zero Incident) ทัง้อุบตัเิหตุในการท างาน เหตุการเจบ็ป่วย หรอือาหารเป็นพษิทีเ่กดิขึน้แก่พนักงาน
ทีใ่หบ้รกิารหรอืบุคลากรของลูกคา้ 

กลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ จงึไดก้ าหนดใหม้กีารประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ปีละ 2 ครัง้ 
แยกตามประเภทธุรกจิ ดงันี้ 

1. การใหบ้รกิารของธุรกจิการจ าหน่ายน ้ามนั มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจรวม 89.85% 
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2. การใหบ้รกิารของธุรกจิการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และอื่นๆ มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจรวม 89.50%  
3. การใหบ้รกิารของธุรกจิการผลติและจ าหน่ายโซลเวน้ทแ์ละปิโตรเลยีมเหลว มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจรวม 96.00%  

ทัง้นี้ การประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้จะค านึงถงึระบบการสัง่ซื้อสนิค้า มาตรฐานการรบัส่งสนิคา้ มาตรฐาน
ระบบเอกสาร และการใหบ้รกิารของพนักงานเป็นส าคญั ซึง่ผลการประเมนิทีไ่ดร้บับรษิทัจะน ามาด าเนินการพฒันาปรบัปรุง
ระบบการท างานใหด้ยีิง่ขึน้ ภายใต้ระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 ทัง้นี้บรษิทัด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด ซึ่ง
ค านึงถงึการพฒันาการใหบ้รกิารเป็นส าคญั ทัง้มกีารบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีนและน าไปปรบัปรุงพฒันาใหม้ผีลสอดคล้อง
กบันโยบายของบรษิทัเช่นกนั  

3.4  การมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม และดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัจะยดึการปฎบิตัติามพนัธกจิเป็นส าคญั ในดา้นการส่งเสรมินโยบายรกัษาสิง่แวดล้อมและมี

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไดก้ าหนดเป็นวสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั ซึง่บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และชุมชน ตัง้แต่ระดบัผู้บรหิาร พนักงานหรอืบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
เพื่อด าเนินกจิกรรมและสรา้งการมส่ีวนร่วมในดา้นดงักล่าว เพื่อใหเ้กดิความสอดคล้องกบันโยบายคุณภาพและนโยบายความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัสิง่แวดล้อม การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิวธิกีารประหยดัพลงังาน และ
การแยกประเภทขยะภายในองคก์ร โดยมุ่งปลูกฝังจติส านึกใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานใหม้คีวามใส่ใจต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและ
ชุมชนอยู่เสมอ  

เนื่องดว้ยบรษิัทท าธุรกจิจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิ และธุรกจิใหบ้รกิารในการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้รกิาร
อื่นๆ ใหแ้ก่ลูกคา้ทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ บรษิทัรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อดูแล
รกัษาทรพัยากรทางทะเล และสิง่แวดล้อมใหค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป โดยด าเนินการตามนโยบายแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกิจ 
ซึ่งผูบ้รหิารจะไม่กระท าการใดๆทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พรอ้มสนับสนุนใหม้กีารจดั
กจิกรรมเพื่อสรา้งสรรคส์งัคม และปลูกจติส านึกใหพ้นักงานทุกระดบัมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  

บรษิัทมนีโยบายแนวทางปฏิบตัิของผู้บรหิารต่อสงัคมโดยส่วนรวมที่ก าหนดให้ผู้บรหิารปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิ และธุรกจิใหบ้รกิารทางบกทางทะเล และไม่กระท าการ
ใดๆอนัเป็นการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัผิดิต่อกฎหมายหรอืหลกีเลี่ยงกฎหมาย อนัเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม และถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัทีบ่รษิทัตอ้งยดึถอืปฏบิตัแิละด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนความรับผิดชอบใน
กระบวนการ (CSR-in-process) ซึง่บรษิทัไดม้รีะบบการจดัการคุณภาพก าหนดไวต้ามนโยบายคุณภาพ และกจิกรรมเพื่อสงัคม 
(CSR-after-process) ซึ่งบริษัทมกีารจดัตัง้คณะฝ่ายจดัการ ด้าน CSR การสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร เพื่อ
ด าเนินงานด้านกิจกรรมที่คนืประโยชน์กลบัสู่สงัคม สิง่แวดล้อม และชุมชน โดยคณะฝ่ายจดัการได้มกีารประชุมและเขา้ร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน และด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นหลกั เช่น การมอบ
ทุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็และเยาวชนทีข่าดแคลนทุนการศกึษา การเกบ็ขยะรมิชายหาดบรเิวณชุมชนรมิทะเล การปล่อยพนัธส์ตัว์
น ้าคนืสู่ทะเล เป็นต้น กิจกรรมทัง้หมดสอดคล้องกบันโยบายด้านการสนับสนุนเรื่องการศกึษาและการรกัษาธรรมชาต ิอีกทัง้
บรษิทัเลง็เหน็การปลูกจติส านึกเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลทีต่อ้งท าร่วมกบัการพฒันาชุมชนรมิทะเล พรอ้ม
ทัง้ส่งเสรมิให้เด็กเยาวชนในชุมชนรมิทะเลหรอืส่งเสรมิสถาบนัการศกึษารู้จกัดูแลรกัษาทรพัยากรทางทะเลและระบบนิเวศ
ธรรมชาตใิหอ้ยู่คู่กบัสงัคมต่อไป 
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10.3  กำรด ำเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อ CSR 
– ไม่มี –

10.4  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-After-Process) 
บรษิัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิัทหนึ่งในเครอืกลุ่มนทลนิ จงึได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกบับรษิัทในกลุ่ม

บรษิทันทลนิเพื่อจดักจิกรรมทางสงัคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คนืกลบัสู่สงัคม สรา้งพืน้ฐานการศกึษาใหแ้ก่บุคลากรของชาติ
ในอนาคต และดแูลรกัษาอนุรกัษ์ทรพัยากรทางทะเล รวมถงึทรพัยากรธรรมชาตอิื่นๆไวใ้หค้งอยู่กบัสงัคมต่อไป ซึง่บรษิทัมี
บทบาทต่อสงัคมทีช่ดัเจน ในการช่วยเหลอืดา้นทุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็นักเรยีนของโรงเรยีนต่างๆ รวมถงึมอบทุนเรยีนดี
ใหแ้ก่บุตรของพนักงานบรษิทั ซึ่งเป็นแนวทางปฏบิตัขิองผูบ้รหิารต่อสงัคมโดยส่วนรวม อกีทัง้เป็นการคนืก าไรสู่สงัคมและ
สรา้งฐานอนาคตของชาตติ่อไป 

กิจกรรมและโครงการเพื่อสงัคมของบริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) ในปี 2562 

- กจิกรรม “’งานวนัเดก็แห่งชาตแิละกจิกรรมกฬีาส”ี ประจ าปี 2562 โดยบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุ่ม
บรษิทันทลนิ บรจิาคเงนิ อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การกฬีาใหแ้ก่โรงเรยีนผ่องพลอยอนุสรณ์ และโรงเรยีนคลองส าโรง ใน
วนัที ่10 มกราคม 2562 เพื่อสนับสนุนกจิกรรมวนัเดก็ 

- โครงการ “สนับสนุนเงนิบรจิาคสร้างสถานพยาบาล” โดยบรษิัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบับรษิัท แพน โอ
เรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ ในวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2562 ณ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ซึง่บรษิทัมอบเงนิใหแ้ก่
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ และสาธารณสุขอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

- โครงการ “Hope and Help ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้” มอบเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระ
ราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร”ี โดยบรษิทั ซอีอยล ์จ ากดั (มหาชน) ในวนัที ่20 กรกฎาคม 2562 
ณ สถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัขอนแก่น เพื่อเทดิพระเกยีรตแิละส านึกในพระมหากรุณาธคิุณในสมเดจ็พระศรี
นครนิทราบรมราชชนนี และช่วยเหลอืผูป่้วยรายไดน้้อยในโรงพยาบาลศรนีครนิทร์ 

- โครงการ “สนับสนุนเงนิจดัท าสวนพฤกษศาสตร์” โดยบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ในวนัที ่20 กรกฎาคม 2562 
ณ โครงการเขาพระยาเดนิธง ศูนย์การเรยีนรูเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา อ าเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุร ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
สนับสนุนการฟ้ืนฟูธรรมชาต ิและเป็นสถานทีส่่งเสรมิกจิกรรมใหแ้ก่ชุมชน 

- โครงการ “CSR มอบทุนการศกึษาและของใชท้ีจ่ าเป็น” โดยบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุ่มบรษิทั
นทลนิ ในวนัที ่10 พฤศจกิายน 2562 ณ โรงเรยีนบา้งรางสะเดา จงัหวดักาญจนบุร ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการศกึษาใหแ้ก่
เดก็นักเรยีนทีด่อ้ยโอกาส 

- โครงการ “สนับสนุนเงนิใหแ้ก่มลูนิธชิา้งชรา” โดยบรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุ่มบรษิทันทลนิ ในวนัที ่
10 พฤศจกิายน 2562 ณ มูลนิธชิา้งชรา จงัหวดักาญจนบุร ีมวีตัถุประสงค์เพื่ออุดหนุนเงนิช่วยเหลอืองค์ทีช่่วยเหลอืชา้งทีช่รา
จ านวนหลายเชอืก และคงรกัษาไวซ้ึง่สญัลกัษณ์ของประเทศไทย 

- โครงการ “สนับสนุนการประชุมวชิาการระดบันานาชาตดิา้นการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน” โดยบรษิทั ซอีอยล์ 
จ ากดั (มหาชน) มอบเงนิสนับสนุนการจดัโครงการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ ในวนัที่ 14-15 พฤศจกิายน 2562 ซึ่งจดั
ประชุม ณ ฮานอย ประเทศเวยีดนาม วตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวชิาการและนักวจิยัเผยแพร่องค์ความรูท้ี่ไดจ้ากการวจิยั
ของตนเอง ซึง่น าไปสู่การประยุกตใ์ชผ้ลวจิยัใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 
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- กจิกรรม “ปล่อยพนัธส์ตัวน์ ้า (ปมูา้) ตามโครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรการประมงในแหล่งน ้าธรรมชาต ิจงัหวดักระบี่” โดย
บรษิทั ซอีอยล์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุ่มบรษิทั พรมิา มารนี ในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 ณ หาดยาว อ าเภอเหนือคลอง 
จงัหวดักระบี ่มวีตัถุประสงคป์ล่อยพนัธส์ตัวน์ ้ากลบัสู่ทอ้งทะเลเพื่อคนืสมดุลใหแ้ก่ทอ้งทะเล 

- กิจกรรม “บริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส” โดยบริษัท ซีออยล์ จ ากัด (มหาชน) คณะกรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระคุณ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
วตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุนการศกึษาใหแ้ก่เดก็พกิาร และสรา้งอนาคตใหแ้ก่นักเรยีนทีด่อ้ยโอกาส   

  
10.5 กำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรคอรร์ปัชัน่ 

(1) นโยบายการป้องกนัการมส่ีวนเก่ียวข้องกบัการคอรร์ปัชัน่ 

ในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตริบัทราบการมส่ีวนร่วมในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และเหน็ชอบกบัต่อต้าน
การทุจริตดงักล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแนวปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏบิตังิานภายในองคก์ร อกีทัง้บรษิทัไดป้ระกาศเจตนารมยแ์นวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 
เมื่อเดอืนกนัยายน 2557 โดยจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการทุจรติในทุกปี และเปิดเผยนโยบายการต่อต้าน
ทุจรติคอรร์ปัชัน่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั พรอ้มทัง้เปิดช่องทางการแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไวร้่วมดว้ย  

ปี 2562 บรษิัทมวีสิยัทศัน์ที่ชดัเจนและตระหนักถึงการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลมากยิง่ขึ้น บรษิัทจงึปรบัปรุง
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิ และนโยบายต่างๆใหส้อดคล้องกบันโยบายการต่อต้าน
ทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อใหน้โยบายมคีวามชดัเจนและมุ่งแสดงถงึเจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจรติ ซึ่งคณะกรรมการบรษิทักม็ี
เจตนารมย์ทีจ่ะด าเนินการเพื่อต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ จงึส่งผลใหบ้รษิทัมคีวามพรอ้มเขา้ร่วมในการต่อต้านทุจรติ
คอรร์ปัชัน่อย่างเป็นรปูธรรม และสามารถยื่นขอใบรบัรองในโครงการการสรา้งแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตได้ (รายละเอียดตามหวัข้อ 9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ เร่ืองนโยบาย
ต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่) 

(2) การด าเนินการ 

ในปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิัทฯได้แสดงเจตนารมย์การต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสรมิ
และก าหนดแนวทางปฏบิตัใิหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน รวมถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ร่วมกนัยดึถอืปฏบิตักิารต่อตา้นทุจรติ
คอร์รปัชัน่อย่างยัง่ยนื โดยบริษัทได้ขอความร่วมมอืจากลูกค้าและคู่ค้าในการงดรบัของขวญัหรือผลประโยชน์ใดๆตาม
เทศกาลหรอืตามธรรมเนียมปฏบิตั ิหากมกีารรบัของขวญัเกนิกว่านโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ก าหนดไว ้จะต้อง
จดัท ารายงานผลประโยชน์ดงักล่าวให้ผู้บงัคบับญัชาทนัที รวมถึงการเบกิของขวญัและการใช้จ่ายเลี้ยงรบัรองจะต้องจดั
รายงานการรบัของขวญั หรอืรายงานการเบกิจ่ายค่าเลี้ยงรบัรองตามทีน่โยบายก าหนดแนวปฏบิตัไิวอ้ยา่งชดัเจน ซึง่ป้องกนั
ทุจรติคอร์รปัชัน่ไดอ้ย่างประสทิธผิล ทัง้นี้บรษิทัฯไดม้กีารด าเนินการเรื่องการประเมนิความเสีย่งของธุรกจิและขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานทีจ่ะก่อใหเ้กิดโอกาสในการทุจรติขึน้ในรูปแบบต่างๆ และก าหนดบทลงโทษผู้ทีฝ่่าฝืนนโยบายและกฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และไดส้ื่อสารไปยงัผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบัใหร้บัทราบถงึแนวปฏบิตัใินการต่อต้านคอร์รปัชัน่
ของบรษิทัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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11.  กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง

11.1  สรปุควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบ
ทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีของบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้
มัน่ใจว่าการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบญัช ีในกระบวนการปฏิบตัิงานและควบคุม
ระบบงานทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ซึง่ไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบ
การควบคุมภายในทีผ่่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปไดว้่า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คอื 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมนิความเสี่ยง 3) การควบคุมการ
ปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 4) ระบบสารสนเทศและสื่อสารขอ้มลู และ 5) ระบบการตดิตาม  

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่า บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มปีระสิทธิผล
เพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั และสามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถอืไดข้องงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิัทของบรษิัท ซีออยล์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ส าหรบัปี 2562 แสดงฐานะ
การเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

11.2  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ และมคีวามเป็นอิสระอย่าง
เพยีงพอในการแสดงความคดิเหน็ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
และบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างครบถว้นซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็โดยรวม
ว่า บรษิทัฯมรีะบบการก ากบัดแูลกจิการและระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ ส่วนการจดัท า
รายงานขอ้มูลทางการเงนิของบรษิัทและบรษิทัย่อย แสดงขอ้เทจ็จรงิในส่วนที่เป็นสาระส าคญัอย่างครบถ้วน ถูกต้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย (Thai Financial Reporting Standard –TFRS) และมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด
และขอ้ผูกพนัต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท มกีารเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกนัอย่างถูกต้อง รวมทัง้
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้มีคุณภาพและ
ประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในปัจจุบนั  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2562 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทโดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏิบตัิงานหลกัที่ส าคญัของบรษิัทฯ 
การสอบทานการบรหิารความเสีย่งซึง่ไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 
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1. การควบคมุภายในองคก์ร 
 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการก าหนดแนวทาง และมีการปฎิบตัิที่อยู่บนหลกัความซื่อตรงและ
จริยธรรม (Code of Conduct) รวมถึงสื่อสารให้พนักงานรับทราบและให้ความส าคัญในด้านจริยธรรมเป็นหลัก  
ซึ่งมกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฎิบตัอิยู่อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิาร 
โดยท าหน้าทีก่ ากบัดแูลและพฒันาการด าเนินการดา้นการควบคุมภายในทีช่ดัเจน 
 

2. การประเมินความเส่ียง 
 บริษัทฯ ได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกจิทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกจิ และฝ่ายงานต่างๆ โดยมกีารพจิารณาในส่วนของโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ อาทิ ด้านกลยุทธ์, การด าเนินงาน, การปฎิบตัิตามกฎเกณฑ์ รวมถึงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้นี้ 
บรษิทัไดม้กีารก าหนดมาตรการและแผนการปฎบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่งอย่างชดัเจน 

3. การควบคมุการปฎิบติังาน 
 บรษิัทฯไดม้กีารก าหนดกิจกรรมในการควบคุมการปฎิบตัิงานให้มปีระสทิธภิาพ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งทีจ่ะ  
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิทั ให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้เช่น การก าหนดนโยบายและระเบยีบปฎิบตัเิกี่ยวกบัธุรกรรม
ดา้นการเงนิ การจดัซื้อและการบรหิารงานโดยรวม ตลอดจนก าหนดอ านาจ หน้าทีแ่ละล าดบัชัน้ในการอนุมตัขิองผูบ้รหิารไว้
อย่างชดัเจน รวมถงึไดม้กีารปฎบิตังิานใหม้คีวามสอดคลอ้งเป็นไปตามระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 ซึง่ไดร้ะบุกรอบ
การปฎบิตังิานทีแ่สดงความมุ่งมัน่และยดึถอืปฎบิตัขิองพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย คอื นโยบายคุณภาพของบรษิทั 

4. ระบบสารสนเทศและส่ือสารข้อมูล 
 บรษิัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของขอ้มูลและระบบการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใช้สนับสนุนในการควบคุม
ภายในให้สามารถด าเนินการไปได้ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วยขอ้มูลภายในและภายนอกที่มีคุณภาพและ
เกี่ยวข้องกับการปฎิบตัิงานรวมถึงด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมขี้อมูลอย่างเพยีงพอประกอบการตดัสินใจในเรื่อง
พิจารณาต่าง ๆ ทัง้นี้ บริษัทฯได้จดัช่องทางในการสื่อสารข้อมูลไปยงัผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมใน
สาระส าคัญที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท และการจัดช่องทางอื่น ๆ เพื่ อรับทราบข้อมูลที่ส าคัญ เช่น  
การประเมนิผลความพงึพอใจจากลูกคา้ อกีทัง้การสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีภายในและภายนอก
สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติแก่บรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั 

5. ระบบการติดตาม 
 บรษิทัฯ มกีารตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในเพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในยงัด าเนิน
ไปอย่างครบถ้วนและเหมาะสม จากการปฎิบตังิานใหม้คีวามสอดคล้องเป็นไปตามระบบการจดัการคุณภาพนัน้ ไดม้กีาร
แต่งตัง้คณะท างานในการตรวจตดิตามภายใน เพื่อทวนสอบความถูกตอ้งในกระบวนการปฎบิตังิาน และรายงานผลการทวน
สอบไปยงัผูบ้รหิารรบัทราบ รวมถึงมกีารแก้ไขและตดิตามประเดน็ต่างๆ ซึ่งสะทอ้นใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการด าเนินงานอย่างมมีาตรฐาน 
 ทัง้นี้ บรษิัทฯได้มกีารแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่ได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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 ด้านก ากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา คดัเลือก แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ
ภายในของบรษิทัโดยพจิารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบตังิาน คุณภาพของงานตรวจสอบ ความรูค้วามสามารถใน
วิชาชพี รวมทัง้พจิารณาให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้วธิกีารประเมนิความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาสตลอดจนก ากบัดแูลและตดิตามการ
ปรบัปรุงแกไ้ขการปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตรมาส 
 บริษัทฯได้มีการก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน่เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้ 
กบักรรมการผูบ้รหิารตลอดจนพนักงานของบรษิทั เพื่อใหด้ าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได ้
และได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรบัข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกและพนักงาน รวมทัง้บริษัทฯ  
ไดป้ระกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทัง้ในเรื่องการ
ทบทวนความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบตัิงานที่อาจก่อให้การเกิดการทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
พรอ้มทัง้หามาตรการควบคุม การจดัใหม้รีะบบการตดิตามและรายงานเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบาย การจดัอบรมและให้
ความรูก้บัพนักงาน สนับสนุนใหม้กีารก าหนดนโยบาย No Gift  เพื่อใหส้อดคล้องตามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลและจรรยาบรรณธุรกิจให้มีแนวทางปฏิบัติที่ช ัดเจน  ทัง้นี้
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมมีาตรการและระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอในการต่อตา้นและตรวจพบ
การทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
 บริษัทฯ ได้จดัตัง้ส านักก ากับดูแลและเลขานุการบริษัท (Compliance & Company Secretary Office) โดย
มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูท้ าหน้าทีใ่นการก ากบัดแูลใหบ้รษิทั คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน ปฏบิตัหิน้าที่
ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบงัคบั ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและหรอืขอ้กฎหมายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
 
 11.3   ข้อมูลหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน  

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2 / 2562 เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2562 ไดแ้ต่งตัง้บรษิทั พแีอนดแ์อล 
อินเทอร์นอล ออดทิ จ ากดั เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์และคุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้
ความสามารถในวชิาชพี รวมทัง้พจิารณาแผนการตรวจสอบภายในของบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั แลว้
เหน็ว่า มคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตังิานดา้นตรวจสอบภายใน  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 3) 
 
 11.4  กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บรษิทัตระหนักว่าการบริหารความเสีย่งเป็นกลไกหนึ่งทีส่ าคญัและจ าเป็น จงึไดก้ าหนดแนวทางการบรหิารความ
เสีย่งขององคก์รขึน้มา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัไดร้บัรูถ้งึความเสีย่งและปัจจยัทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งทีม่ผีลกระทบตอ่
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ผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยจดัระดบัความเสีย่งขององคก์รไวอ้ย่างชดัเจน พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางป้องกนัความเสีย่ง
และแกไ้ขจากความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ 
 ในปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดม้กีารตดิตามการบรหิารความเสีย่งจากคณะจดัการบรหิารความเสีย่งใน
ทุกไตรมาส รวมถงึการรายงานจากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีถงึประเดน็ความเสีย่งต่างๆทีไ่ดต้รวจพบระหว่างการ
ปฏบิตัหิน้าที ่และไดเ้สนอแนะเพื่อใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการจดัหามาตรการเพื่อลดความเสีย่งต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบั
ได้ รวมถึงได้มอบหมายให้ฝ่ายQSSHE ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส  ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนใดๆเกี่ยวกบัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย  
 บรษิัทมกีารทบทวนความเสี่ยงที่ระบุไว้ในกรอบการบรหิารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจ าทุกปี ซึ่งสอดคล้อง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001:2015 ทีบ่รษิทัได้รบัการรบัรองแล้ว พรอ้มทัง้ก าหนดให้มี
การจดัประชุมคณะท างานบรหิารความเสีย่งเป็นประจ าทุกไตรมาสเพื่อประเมนิและตดิตามความเสีย่งอนัเกดิจากความเสีย่ง
ระดบัองค์กรและความเสีย่งจากการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ โดยมคีณะท างานบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร
ของทุกฝ่ายงาน โดยมปีระธานกรรมการบรหิารเป็นหวัหน้าคณะท างาน ซึ่งคณะท างานไดท้บทวนปัจจัยความเสีย่งต่างๆที่
เกดิจากปัจจยัภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มต่อสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ และเขา้แก้ไขความเสีย่งนัน้
ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีพรอ้มก าหนดแนวทางป้องกนัและแกไ้ขความเสีย่ง ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลใน
การท างานและสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้ (รายละเอียดปรากฏตามหวัข้อ “ปัจจยัความเส่ียง”) 
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12. รายการระหว่างกนั

รายช่ือบริษทัท่ีอาจมีความขดัแย้ง ปี 2561 และปี 2562 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
1. บรษิทั นทลนิ จ ำกดั

(“นทลนิ”)
ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนัทำงทะเล
และธุรกจิกำรถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ 
(Holding Company) 

- เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้รอ้ยละ 45.04 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้  
- มกีรรมกำรร่วมกนั 3 ท่ำน ไดแ้ก่  
1. นำยสุรพล มเีสถยีร
2. นำยพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข
3. นำงสำวนีรชำ ปำนบุญหอ้ม

2. บรษิทั พรมิำ มำรนี จ ำกดั (มหำชน)
(“พรมิำ”)

ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนัทำงทะเล - ผู้ถือหุ้นร่วมกนั คอื นทลินถือหุน้ในบรษิทัฯ ร้อยละ 45.04 
ของทุนที่ออกและเรียกช ำระแล้วและถือหุ้นในพรมิำร้อยละ 
54.20 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 
-  มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน ไดแ้ก่ 
1. นำยสุรพล มเีสถยีร
2. นำยพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข

3. บรษิทั เอน็.ท.ีแอล.มำรนี จ ำกดั
(“เอน็.ท.ีแอล.”)

ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนัทำงทะเล - ถอืหุน้โดยพรมิำ รอ้ยละ 99.99 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระ
แล้ว ซึ่งพรมิำมผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนักบับรษิทัฯ คอื นทลนิถอื
หุ้นในพรมิำ ร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว 
และถือหุ้นในบรษิัทฯ ร้อยละ 45.04 ของทุนที่ออกและเรยีก
ช ำระแลว้  
- มกีรรมกำรร่วมกนั 2 ท่ำน ไดแ้ก่ 
1. นำยสุรพล มเีสถยีร
2. นำยพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข

4. บรษิทั บเีอสซ ีแมเนจเมน้ท ์จ ำกดั
(“บเีอสซ”ี)

ประกอบธุรกจิ ตวัแทนจดัหำบุคลำกร
บนเรอื และขำยตัว๋เครื่องบนิ 

- ถอืหุน้โดยพรมิำ รอ้ยละ 99.99 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระ
แล้ว ซึ่งพริมำมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน ถือหุ้นใน 
พรมิำรอ้ยละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และถอื
หุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 45.04 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

5. บรษิทั ไทยมำรนี แทงเกอร ์จ ำกดั
(“ไทยมำรนี”)

ประกอบธุรกจิขนส่งน ้ำมนัทำงทะเล - ถอืหุน้โดยพรมิำ รอ้ยละ 99.99 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระ
แล้ว ซึ่งพริมำมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน ถือหุ้นใน 
พรมิำรอ้ยละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และถอื
หุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 45.04 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

6. บรษิทั ยไูนเตด็ ออฟชอร ์เอวเิอชัน่ จ ำกดั ประกอบธุรกิจบริกำรรับขนส่งคน , 
สิง่ของโดยเฮลคิอปเตอร ์

- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 
45.04 ของทุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว และถือหุ้นในบรษิทั 
ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวเิอชัน่ จ ำกดั รอ้ยละ 20 ของทุนที่ออก
และเรยีกช ำระแลว้ ในไตรมำสที ่3 ปี 2562 มกีำรเปลีย่นแปลง
ผู้ถือหุ้นร่วมกนั เป็นนำงสำวปำลีรฐั ปำนบุญห้อม ถือหุ้นใน
บรษิทั ยไูนเตด็ ออฟชอร ์เอวเิอชัน่ จ ำกดั รวมรอ้ยละ 75 ของ
ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

7. บรษิทั สปีด โปรดกัชัน่ จ ำกดั ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนงำน
บนัเทงิทุกประเภท 

- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื นำงวไิลศร ีปำนบุญหอ้ม และนำงสำว
ปำลรีฐั ปำนบุญหอ้ม ถอืหุน้ในบรษิทั สปีด โปรดกัชัน่ จ ำกดั 
รวมรอ้ยละ 60 ของทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ 

8. บรษิทั สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน)
(“โกลบอลเฮำ้ส”์)

ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำง
ครบวงจร 

- มกีรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน คอื นำยอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ ำจร 

9. บรษิทั ทีป่รกึษำ เค เอม็ เอ เอน็ จ ำกดั
(“เคเอม็เอเอน็”)

ประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษำกำรลงทุน - มกีรรมกำรร่วมกนั 1 ท่ำน คอื นำยโกสทิธิ ์ เฟ่ืองสวสัดิ ์
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บริษทัมีรายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน ปี 2561 และปี 2562 ซ่ึงสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 

บุคคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกนั 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส้ินสุด 
31 ธ.ค. 61 

ส้ินสุด 
31 ธ.ค. 62 

1. บรษิทั นทลนิ จ ำกดั  
(“นทลนิ”) 

 

1.1 บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) “บริษทัฯ” 
ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรพืน้ที ่
- บรษิทัฯเช่ำพืน้ทีข่องอำคำรนทลนิ 
ชัน้ 6 เนื้อทีร่วม 781.21 ตร.ม. เพื่อ
ใช้เป็นส ำนักงำนของบรษิทั รวมถงึ
ค่ำบรกิำร มอีำยุสญัญำเช่ำ 3 ปี ซึ่ง
สญัญำเริ่ม 1 มิ.ย.60 ถึง 31 พ.ค.
63 โดยจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
เดอืนละ 273,423.50 บำท 

3.62 3.66 บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ให้กับนทลิน ในอัตรำเช่ำที่ตกลง
กนัในสญัญำ ซึง่อตัรำดงักล่ำวเป็น
อัต รำ เดียวกับที่ นทลินคิดกับ
บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม น ท ลิ น แ ล ะ
บุคคลภำยนอกที่เช่ำพื้นที่  และ
สำมำรถเทียบเคยีงได้กบัอตัรำค่ำ
เช่ำพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงได้ 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล โดยมีอัตรำค่ำ
เช่ำและเงื่อนไขตำมทีต่กลงกนั 
เป็นไปตำมรำคำตลำด 

ค่ำใชบ้รกิำรตูค้อนเทนเนอร ์ 
- บรษิทัฯใช้บรกิำรตู้คอนเทนเนอร์
จดัเก็บแฟ้มเอกสำรและอุปกรณ์ใน
ตู้คอนเทนเนอร์ขนำดกว้ำง 2.40 
ยำว 6.05 สูง 2.59 เมตร จ ำนวน 3 
ตู้ ในอตัรำเดือนละ 3,500 บำทต่อ
เดือนต่อตู้ โดยสัญญำเริ่มตัง้แต่
วนัที่ 1 ม.ีค. 60 จนถงึ 28 ก.พ. 61 
และต่อสญัญำจนถงึ 31 ธ.ค. 62 

0.10 
 

0.14 
 

บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ให้กับนทลิน ในอัตรำเช่ำที่ตกลง
กนัในสญัญำ ซึง่เป็นอตัรำเดยีวกบั
ทีน่ทลนิคดิกบับรษิทัในกลุ่มนทลนิ 
และบุคคลภำยนอกทีเ่ช่ำพืน้ที ่และ
สำมำรถเทียบเคยีงได้กบัอตัรำค่ำ
เช่ำพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงได้ 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สม เหตุสมผล โดยมีอัตรำ
ค่ำบรกิำรและเงื่อนไขตำมที่ตก
ลงกัน เมื่อเปรียบเทียบรำคำ
แลว้เป็นตำมรำคำตลำด 
 

ค่ำเช่ำพืน้ทีเ่กบ็ขวดน ้ำมนัตวัอย่ำง  
- บริษัทฯเช่ำพื้นที่เพื่อจดัเก็บขวด
น ้ ำมันตัวอย่ำง  ในอัตรำเดือนละ 
3,000 บำทต่อเดอืนโดยสญัญำเริม่
ตัง้แต่วันที่  1 ม.ค. 61 จนถึง 31 
ธ.ค. 63 

0.03 0.03 บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ให้กับนทลิน ในอัตรำเช่ำที่ตกลง
กนัในสญัญำ ซึง่เป็นอตัรำเดยีวกบั
ทีน่ทลนิคดิกบับรษิทัในกลุ่มนทลนิ 
และบุคคลภำยนอกทีเ่ช่ำพืน้ที ่และ
สำมำรถเทียบเคยีงได้กบัอตัรำค่ำ
เช่ำพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงได้ 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สม เหตุสมผล โดยมีอัตรำ
ค่ำบรกิำรและเงื่อนไขตำมที่ตก
ลงกัน เมื่อเปรียบเทียบรำคำ
แลว้เป็นตำมรำคำตลำด 
 

ค่ำเช่ำรถยนต์ส่วนกลำง 
-บริษัทฯเช่ำรถยนต์ส่วนกลำงจำก
นท ลิ น  ส ำ ห รั บ ผู้ บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
พนักงำนที่ต้องเดนิทำงโดยรถยนต์ 
บรษิทันทลนิ ใหบ้รกิำรรถเช่ำพรอ้ม
คนขบั โดยคดิค่ำบรกิำรแบบเหมำ
รำยวนั อตัรำวนัละ 1,800 บำท 

0.01 0.01 บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำและให้บรกิำรรถ
กบันทลิน ในอตัรำเช่ำที่ตกลงกนั 
เป็นอัตรำเดียวกบัที่นทลินคิดกบั
บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม น ท ลิ น  แ ล ะ
บุ ค ค ลภำยนอกที่ เ ช่ ำ ร ถ  ซึ่ ง
สำมำรถเทียบเคยีงได้กบัอตัรำค่ำ
เช่ำรถยนต์ของทีอ่ื่นได ้

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล โดยมีอัตรำค่ำ
เช่ำและเงื่อนไขตำมทีต่กลงกนั 
ใ นอัต ร ำที่ เ หม ำ ะสม  เ มื่ อ
เปรยีบเทยีบรำคำแลว้เป็นตำม
รำคำตลำด 
 

ค่ ำ ส วัส ดิก ำ ร อ ำหำ รกล ำ งวัน
พนักงำน 
- บรษิทัฯว่ำจำ้งบรษิทันทลนิในกำร
จัดหำอำหำรกลำงวันส ำหรับ
พนักงำนของบริษัท โดยคิดจำก
จ ำนวนพนักงำนของบรษิทั ในอตัรำ
คนละ 35 บำทต่อวนั ทัง้นี้บรษิทัได้
ว่ำจ้ำงเพิ่มเติมในกำรจัดหำผลไม้ 
โดยใหบ้รกิำร 3 วนัต่อสปัดำห์ และ
คดิค่ำบรกิำรในอตัรำคนละ 13 บำท
ต่อวนั สญัญำเริม่ 1 ม.ค. 62 ถงึ 31 
ธ.ค. 62 

0.37 0.39 บริษัทจัดหำสวัสดิกำรอำหำร
กลำงวัน ให้แก่พนักงำนท ำ ให้
พนักงำนไม่ต้องเดินทำงไกลเพื่อ
รบัประทำนอำหำรกลำงวนั บรษิทั
จ่ำยค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรบัเป็น
สวัสดิกำรพนักงำนโดยจ่ำยตำม
อตัรำปกตติำมรำคำในตลำด 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล ซึ่งสวัสดิกำร
พนักงำนโดยจ่ำยตำมอัตรำ
ป ก ติ ต ำ ม ร ำ ค ำ ใ น ต ล ำ ด  
เนื่องจำกไม่มรี้ำนอำหำรตัง้อยู่
ในละแวกเดียวกับส ำนักงำน
ของบรษิทั  
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1. บรษิทั นทลนิ จ ำกดั  
(“นทลนิ”) 

 

ค่ำจดักจิกรรมสวสัดกิำรพนักงำน 
- บรษิทัฯว่ำจำ้งบรษิทันทลนิในกำร
จดักิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์
ส ำหรับพนักงำนของบริษัท และ
เป็นสวสัดกิำรของกลุ่มบรษิทันทลนิ 
เช่น กิจกรรม Sport day ,กิจกรรม
ปีใหม่ โดยคิดจำกต้นทุนที่เกิดขึ้น
จรงิของบรษิทันทลนิ  
 

- 0.22 บริษัทจ่ำยค่ำบริกำรจัดกิจกรรม
ของพนักงำน โดยว่ำจำ้งนทลนิทีม่ี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรจดักจิกรรม
และบริหำรตำมควำมต้องกำร
บริษัทได้ คิดจำกต้นทุนที่เกิดขึ้น
จรงิของบรษิทันทลนิบวกส่วนต่ำง
ที่ครอบคลุมบริกำร โดยอัตรำ
บริกำรสำมำรถเทียบเคียงได้กบั
กำรบรกิำรกบัผูใ้หบ้รกิำรอื่นได ้

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล ซึง่เป็นสวสัดกิำร
พนักงำนโดยจ่ำยตำมอัตรำ
ปกติตำมรำคำในตลำดและ
บรษิทัฯไดป้ระโยชน์ 

ค่ำใชบ้รกิำรสถำนทีอ่อกก ำลงักำย 
- บริษัทฯใช้บริกำรสถำนที่ออก
ก ำลงักำยของบรษิทันทลนิ ในอตัรำ
ค่ำบริกำรเดือนละ 1,085 บำทต่อ
คนต่อเดือน โดยสัญญำกำรใช้
บรกิำรตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค.62 ถงึ 31 
ธ.ค.62 

0.57 
 

0.51 บริษัทจ่ำยค่ำใช้บริกำรสถำนที่
ออกก ำลังกำย และส่งเสริมให้
พนักงำนออกก ำลงัเพื่อสุขภำพที่
แข็งแรง บริษัทจึงได้จดัท ำสญัญำ
บ ริก ำ รดังก ล่ ำ ว  ซึ่ ง ส ำมำรถ
เทียบเคียงได้กับอัตรำค่ำบริกำร
กบัผูใ้หบ้รกิำรอื่นได ้

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล ซึง่เป็นสวสัดกิำร
พนักงำนโดยจ่ำยตำมอัตรำ
ปกติตำมรำคำในตลำดและ
บรษิทัฯไดป้ระโยชน์ 

ค่ำว่ำจำ้งฝ่ำยกฏหมำย 
- บริษัทฯใช้บริกำรฝ่ำยกฎหมำย
ข อ ง บ ริ ษั ท น ท ลิ น ซึ่ ง มี ค ว ำ ม
เ ชี่ ย ว ช ำญด้ ำ นกฎหมำย โดย
ให้บรกิำรในกำรรบัรองเอกสำรและ
ส อบทำนสัญญำ  โ ด ย มีอัต ร ำ
ค่ำบรกิำรชัว่โมงละ 3,500 บำท  
 

0.03 
 

0.09 
 

บริษัทว่ำจ้ำงฝ่ำยกฎหมำยของ  
นทลินซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กฎหมำยให้บริกำรด้ำนเอกสำร
สญัญำ โดยมีอตัรำค่ำบริกำรเป็น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกส่วนต่ำง
ซึ่งครอบคลุมบริกำร โดยอัตรำ
บริกำรดังกล่ำวสำมำรถเทียบ 
เคียงได้กับผู้ให้บริกำรกฎหมำย
รำยอื่นได ้

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สม เหตุ สมผล ซึ่ ง เ ป็นกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี
อตัรำค่ำจำ้งและเงื่อนไขกำรท ำ
รำยกำรที่เหมำะสม ซึ่งเป็นไป
ตำมรำคำตลำดและบริษัท
ไดผ้ลประโยชน์ 

ค่ำบรหิำรงำนสำรสนเทศ 
- บริษัทฯจ่ ำ ยค่ ำบริก ำ ร ระบบ
สำรสนเทศ ระบบ E-mail และ 
License โ ดยมีอัต ร ำ ค่ ำ บ ริก ำ ร  
เดอืนละ 5,340 บำทต่อคน ปัจจุบนั 
ค่ำบริกำร 99,000 บำทต่อเดือน 
สญัญำเริม่ตัง้แต่ 1 ส.ค.60 จนครบ
ก ำหนดอำยุสญัญำ 3 ปี  
- ค่ำบรกิำรโปรแกรมส ำเรจ็รูป ERP 
(Microsoft Dynamic AX) โ ด ย มี
อตัรำค่ำบรกิำรเดอืนละ 3,701 บำท
ต่อคน ปัจจุบนค่ำบริกำรเดือนละ 
1 3 4 ,644. 86 บ ำ ท  ร ว ม เ ป็ น
ค่ำบริกำรต่อเดือน 233,664.86 
บ ำท  แล ะมี เ งื่ อ น ไขป รับ เ พิ่ ม
ค่ ำบริก ำ รได้ต ำมจ ำนวนคนที่
เพิม่ขึน้ในแต่ละปี 
 

3.02 2.80 บริษัทว่ำจ้ำงให้นทลินบริหำรงำน
สำรสนเทศให้ เนื่องจำกนทลินมี 
ค ว ำ ม เ ชี่ ย ว ช ำญ ด้ ำ น ร ะ บ บ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ และบรษิทั
ไ ด้ ใ ช้ ร ะ บ บ  ERP โ ป ร แ ก ร ม 
Microsoft Dynamic AX เป็นระบบ
ปฏิบตัิงำนหลกั ซึ่งระบบดงักล่ำว
ถู กพัฒนำขึ้น ใช้ ส ำหรับ ธุรกิจ
เกี่ยวกบักำรขนส่งทำงเรอืและกำร
จ ำหน่ำยน ้ำมนัธุรกจิของบรษิทั  

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สม เหตุ สมผล ซึ่ ง เ ป็นกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี
อตัรำค่ำจำ้งและเงื่อนไขกำรท ำ
รำยกำรที่เหมำะสม ซึ่งเป็นไป
ตำมรำคำตลำดและบริษัท
ไดผ้ลประโยชน์ 



   

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

  
 

120 

บุคคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกนั 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส้ินสุด 
31 ธ.ค. 61 

ส้ินสุด 
31 ธ.ค. 62 

1. บรษิทั นทลนิ จ ำกดั  
(“นทลนิ”) 

 

ค่ำบรหิำรงำนบุคคล 
- บริษัทจ่ำยค่ำบริหำรงำนบุคคล 
ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท นทลิน  ใ น อัต ร ำ
ค่ำบริกำรเดือนละ 3,000บำท ต่อ
คน ณ ปัจจุบนับรษิัทได้รบัส่วนลด
จำกค่ำบริกำร จำกเดิมเดือนละ 
3,000 บำท ต่อคน เป็นเดือนละ 
2,385.98 บำท ต่อคน สัญญำเริ่ม
วนัที ่1 เม.ย.62 ถงึ 31 ม.ีค. 63  

1.32 1.32 บริษัทว่ำจ้ำงบริหำรงำนบุคคล 
เนื่องจำกบริษัทพิจำรณำต้นทุน
กำรว่ำจ้ำงพนักงำนเพื่อดูแลงำน
บุคคลแล้วเห็นว่ำ นทลินมีควำม
เชี่ยวชำญในงำนบริหำรบุคคล
มำกกว่ำและมีอัตรำค่ำจ้ำงที่ต ่ำ
กว่ำหำกบรษิทัว่ำจำ้งบุคลำกรเพื่อ
มำดูแลงำนดำ้นนี้ 
 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สม เหตุ สมผล ซึ่ ง เ ป็นกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี
อตัรำค่ำจำ้งและเงื่อนไขกำรท ำ
รำยกำรที่เหมำะสม ซึ่งเป็นไป
ตำมรำคำตลำดและบริษัท
ไดผ้ลประโยชน์ 

ค่ำภำษโีรงเรอืน 
- บริษัทเช่ำพื้นที่ของอำคำรนทลนิ 
ชัน้  6 โซน A และ B เนื้ อที่รวม 
781.21 ตร.ม. เพื่อใชเ้ป็นส ำนักงำน
ของบรษิทั ตำมเงื่อนไขของสญัญำ 
ผู้เช่ำมีหน้ำที่ช ำระภำษีโรงเรือน
จำกกำรประเมนิจำกส ำนักงำนเขต
ในแต่ละปี 210/ตร.ม *12.50% 

0.19 0.27 บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
ให้กับนทลิน ในอัตรำเช่ำที่ตกลง
กนัในสญัญำ ซึง่อตัรำดงักล่ำวเป็น
อตัรำเดยีวกบัทีน่ทลนิคดิบรษิทัใน
กลุ่มและบุคคลภำยนอกทีเ่ช่ำพืน้ที ่
และสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัอตัรำ
ค่ำเช่ำพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีงได้ 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล โดยมีอัตรำค่ำ
เช่ำและเงื่อนไขตำมทีต่กลงกนั 
ซึง่เป็นไปตำมรำคำตลำด 

ดอกเบีย้จ่ำย 
- เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมเงนิ จ ำนวน 
300 ล้ำนบำท โดยมอีตัรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 5 ต่อปี มีระยะเวลำ 2 ปี 
และครบก ำหนดช ำระวนัที่ 31 ส.ค. 
62 (MLR-1.25 ณ วนัที่ตำมสญัญำ
เงนิกู)้ 

4.86 1.55 บริษัทมีควำมจ ำเป็นในกำรกู้ยืม
เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภำยในบรษิทั และจ่ำยดอกเบี้ยใน
อตัรำตำมเงนิกูย้มืตำมปกตธุิรกจิ 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล ของกำรเข้ำท ำ
ร ำ ย ก ำ ร มี ก ำ ร เ รี ย ก เ ก็ บ
ดอกเบี้ยจำกเงนิกู้ยืมในอตัรำ
ดอกเบีย้ ตำมรำคำตลำด 

 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 
-  บรษิทัฯจ่ำยค่ำเงนิประกนักำรเชำ่
อำคำร ตำมสัญญำเช่ำ โดยเงิน
ประกันจะได้รับเงินคืนโดยไม่มี
ดอกเบีย้ภำยใน 60 วนันับจำกวนัที่
ครบก ำหนดในสญัญำเช่ำ โดยผูเ้ช่ำ
ต้องไม่มีภำระ และ/หรือหนี้สินใด
ค้ ำ ง ช ำ ร ะ  ร วมถึ ง ค่ ำ เ ช่ ำ จ่ ำ ย
ล่วงหน้ำ 1 เดอืนและค่ำบรกิำรอื่นๆ 

0.16 0.16 เงนิประกนักำรเช่ำอำคำรทีเ่กดิขึน้
ตำมสญัญำเช่ำ ในกรณีที่บรษิทัไม่
มีภำระ และ/หรือหนี้สินใดค้ำง
ช ำระ บริษัทจะได้รับเงินประกัน
กำรเช่ำคืน เมื่อหมดอำยุสัญญำ
เช่ำแลว้ 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
รำคำตลำด 

ค่ำบรหิำรคำ้งจ่ำย 
-  ค่ำบริหำรค้ำงจ่ำย ได้แก่  ค่ำ
ไฟฟ้ำ ค่ำบริหำรงำนสำรสนเทศ 
และค่ำบริหำรงำนบุคคล ที่บริษัท
ตอ้งจ่ำยใหก้บันทลนิ 

0.46 0.55 ค่ำบรหิำรคำ้งจ่ำยเกดิขึน้เนื่องจำก
ช ำระเงนิตำมสญัญำไม่ตรงกบัวนั
สิ้นงวดบญัชี โดยบริษทัต้องช ำระ
เงนิภำยในวนัที่ 10 ของทุกเดือน 
ซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุใน
สญัญำทีต่กลงกนั  

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

เงนิกูย้มืระยะยำว 
- เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมเงนิ จ ำนวน 
300 ล้ำนบำท โดยมอีตัรำดอกเบี้ย
รอ้ยละ 5 ต่อปี โดยมรีะยะเวลำ 2 ปี 
และครบก ำหนดช ำระวนัที่ 31 ส.ค.
62 (อ้ำงองิจำก MLR-1.25 ณ วนัที่
ตำมสัญญำเงินกู้) และบริษัทได้มี
กำรช ำระคืนทัง้หมด เมื่อวันที่ 16 
ส.ค. 62 

50.00 -  ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล ของกำรเข้ำท ำ
รำยกำรเรยีกเก็บดอกเบี้ยจำก
เงนิกู้ยืมในอตัรำดอกเบี้ยตำม
รำคำตลำด 
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บุคคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็น/ความเหมาะสม
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1. บรษิทั นทลนิ จ ำกดั  
(“นทลนิ”) 

1.2 บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั “SOC” 

ค่ำจดักจิกรรมสวสัดกิำรพนักงำน 
- SOC ว่ำจ้ำงบริษัทนทลินในกำร
จดักิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์
ส ำหรับพนักงำนSOC และเ ป็น
สวัสดิกำรของกลุ่มบริษัทนทลิน 
เช่น กจิกรรม Sportday ,กจิกรรมปี
ใหม่ โดยคิดค่ำบริกำรจำกต้นทุน
บวก (Cost plus) 

- 0.08 SOC จ่ำยค่ำบริกำรจัดกิจกรรม
ของพนักงำน โดยว่ำจำ้งนทลนิทีม่ี
ควำมเชี่ยวชำญในกำรจดักจิกรรม
และบริหำรตำมควำมต้องกำร
บริษัทได้ คิดจำกต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริงของนทลินบวกส่วนต่ำงที่
ครอบคลุมบรกิำร โดยอตัรำบรกิำร
สำมำรถเทียบเคียงได้กับกำร
บรกิำรกบัผูใ้หบ้รกิำรอื่นได้ 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล ซึง่เป็นสวสัดกิำร
พนักงำนโดยจ่ำยตำมอัตรำ
ปกติตำมรำคำในตลำดและ
SOC ไดป้ระโยชน์ 

ค่ำว่ำจำ้งฝ่ำยกฏหมำย 
- SOC ใช้บรกิำรฝ่ำยกฎหมำยของ
นทลินซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กฎหมำยโดยให้บริกำรในกำร
รบัรองเอกสำรและสอบทำนสญัญำ 
โดยมีอัตรำค่ำบริกำรชัว่โมงละ 
3,500 บำท  

- 0.01 SOC ว่ำจ้ำง ฝ่ำยกฎหมำยของ  
นทลินซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กฎหมำยให้บริกำรด้ำนเอกสำร
สญัญำ โดยมีอตัรำค่ำบริกำรเป็น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกส่วนต่ำง
ซึ่งครอบคลุมบริกำร โดยอัตรำ
บริกำรดังกล่ำวสำมำรถเทียบ 
เคียงได้กับผู้ให้บริกำรกฎหมำย
รำยอื่นได ้

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สม เหตุ สมผล ซึ่ ง เ ป็นกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี
อตัรำค่ำจำ้งและเงื่อนไขกำรท ำ
รำยกำรที่เหมำะสม ซึ่งเป็นไป
ตำมรำคำตลำดและ SOC ได้
ผลประโยชน์ 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 
- เกิดขึ้นจำกกำรจ่ำยค่ำกิจกรรม 
Staff Party & Car Service Fee ซึง่
มีรอบระยะเวลำกำรจ่ำยเงินตำม
เงื่อนไขทำงกำรคำ้ 30 วนั 

- 0.03  ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 

1.3 บริษทั Sea Oil Petroleum Pte Ltd. (“SOP”) 
ค่ำว่ำจำ้งฝ่ำยกฏหมำย 
- SOP ใช้บรกิำรฝ่ำยกฎหมำยของ
บริษัทนทลินซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกฎหมำยโดยให้บริกำรในกำร
รบัรองเอกสำรและสอบทำนสญัญำ 
โดยมีอัตรำค่ำบริกำรชัว่โมงละ 
3,500 บำท  

- 0.02 SOP ว่ำจ้ำง ฝ่ำยกฎหมำยของ   
นทลินซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กฎหมำยให้บริกำรด้ำนเอกสำร
สญัญำ โดยมีอตัรำค่ำบริกำรเป็น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกส่วนต่ำง
ซึ่งครอบคลุมบริกำร โดยอัตรำ
บริกำรดังกล่ำวสำมำรถเทียบ 
เคียงได้กับผู้ให้บริกำรกฎหมำย
รำยอื่นได ้

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สม เหตุ สมผล ซึ่ ง เ ป็นกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี
อตัรำค่ำจำ้งและเงื่อนไขกำรท ำ
รำยกำรที่เหมำะสม ซึ่งเป็นไป
ตำมรำคำตลำดและ SOP ได้
ผลประโยชน์ 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 
- เกิดขึ้นจำกกำรใช้บริกำรฝ่ำย
กฎหมำยของนทลนิ โดยให้บรกิำร
ในกำรรบัรองเอกสำรและสอบทำน
สญัญำ  

- 0.01  ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมที่ตกลงกัน  ในอัตรำที่
เหมำะสม ซึ่งเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

1.4 บริษทั ลีฟวิง เอน็เนอรจ์ี จ ากดั (“LIV”) และกลุม่บริษทัยอ่ยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์อง LIV 
ค่ำใชบ้รกิำรสถำนทีอ่อกก ำลงักำย 
- LIV ใช้บริกำรสถำนที่ออกก ำลัง
กำยของบริษัทนทลิน  ในอัตรำ
ค่ำบริกำรเดือนละ 1,085 บำทต่อ
คนต่อเดือน โดยสัญญำกำรใช้
บรกิำรตัง้แต่วนัที ่1 ม.ค. 62 ถงึ 31 
ธ.ค. 62 

0.03 0.02 LIV จ่ำยค่ำใช้บริกำรสถำนที่ออก
ก ำลงักำย และส่งเสรมิใหพ้นักงำน
ออกก ำลังเพื่อสุขภำพที่แข็งแรง 
บริษัทจึงได้จัดท ำสัญญำบริกำร
ดงักล่ำว ซึ่งสำมำรถเทยีบเคยีงได้
กบัอตัรำค่ำบริกำรกบัผู้ให้บริกำร
อื่นได ้

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล ซึง่เป็นสวสัดกิำร
พนักงำนโดยจ่ำยตำมอัตรำ
ปกตติำมรำคำในตลำดและLIV
ไดป้ระโยชน์ 
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1. บรษิทั นทลนิ จ ำกดั  
(“นทลนิ”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ ำ ส วัส ดิก ำ ร อ ำหำ รกล ำ งวัน
พนักงำน 
- LIV ว่ำจ้ำงบริษัทนทลินในกำร
จัดหำอำหำรกลำงวันส ำหรับ
พนักงำนของบริษัท โดยคิดจำก
จ ำนวนพนักงำนของบรษิทั ในอตัรำ
คนละ 35 บำทต่อวนั ทัง้นี้บรษิทัได้
ว่ำจ้ำงเพิ่มเติมในกำรจัดหำผลไม้ 
โดยใหบ้รกิำร 3 วนัต่อสปัดำห์ และ
คดิค่ำบรกิำรในอตัรำคนละ 13 บำท
ต่อวัน สัญญำเริ่ม 1 ม.ค. ถึง 31 
ธ.ค. 62 

0.02 0.01 LIV จั ด ห ำ ส วั ส ดิ ก ำ ร อ ำ ห ำ ร
กลำงวัน ให้แก่พนักงำนท ำ ให้
พนักงำนไม่ต้องเดินทำงไกลเพื่อ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน LIV
จ่ำยค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรบัเป็น
สวัสดิกำรพนักงำนโดยจ่ำยตำม
อตัรำปกตติำมรำคำในตลำด 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล ซึ่งสวัสดิกำร
พนักงำนโดยจ่ำยตำมอัตรำ
ป ก ติ ต ำ ม ร ำ ค ำ ใ น ต ล ำ ด  
เนื่องจำกไม่มรี้ำนอำหำรตัง้อยู่
ในละแวกเดยีวกบัส ำนักงำน  

ค่ำว่ำจำ้งฝ่ำยกฏหมำย 
- LIV ใช้บริกำรฝ่ำยกฎหมำยของ
บริษัทนทลินซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกฎหมำยโดยให้บริกำรในกำร
รบัรองเอกสำรและสอบทำนสญัญำ 
โดยมีอัตรำค่ำบริกำรชัว่โมงละ 
3,500 บำท 

- 0.01 LIV ว่ ำ จ้ ำ ง ฝ่ ำยกฎหมำยของ     
นทลินซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กฎหมำยให้บริกำรด้ำนเอกสำร
สญัญำ โดยมีอตัรำค่ำบริกำรเป็น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกส่วนต่ำง
ซึ่งครอบคลุมบริกำร โดยอัตรำ
บริกำรดังกล่ำวสำมำรถเทียบ 
เคียงได้กับผู้ให้บริกำรกฎหมำย
รำยอื่นได ้

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สม เหตุ สมผล ซึ่ ง เ ป็นกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี
อตัรำค่ำจำ้งและเงื่อนไขกำรท ำ
รำยกำรที่เหมำะสม ซึ่งเป็นไป
ตำมรำคำตลำดและ LIV ได้
ผลประโยชน์ 

ค่ำ Guarantee Fee 
- นทลินท ำสญัญำค ้ำประกนัวงเงนิ
กู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ
ใ ห้ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท LIV โ ด ย อั ต ร ำ
ค่ ำ บ ริ ก ำ ร  Guarantee Service 
0.20% ของวงเงนิค ้ำประกนั ใหแ้ก่ 
บจ. ซนันี่ โซล่ำ   
บจ. ซนั ลงิค ์พำวเวอร ์   
บจ. โซล่ำร ์ทำวน์    
บจ. สกำย โซล่ำร ์รูฟ  
บจ. สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร ์ 
บจ. เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร ์ 
บจ. เอน็ ดบัเบิล้ย ูกรนี พำวเวอร ์ 
บจ. เอน็ ดบัเบลิย ูเอน็เนอรย์ี ่ 

 
 
 
 
 
 

0.06 
0.01 
0.07 
0.07 
0.08 
0.06 
0.18 
0.07 

 
 
 
 
 
 

0.07 
0.01 
0.09 
0.09 
0.10 
0.07 
0.19 
0.09 

กลุ่มบริษัท LIV มีควำมจ ำเป็นให้
นทลินค ้ำประกนัวงเงนิกู้ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงนิ โดยนทลิ
นเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเป็นไป
ตำมสญัญำรบัประกนัเงนิกูย้มื 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล โดยมีอตัรำกำร
ค ้ ำป ระกันว ง เ งินกู้ ยืม และ
เ งื่ อ น ไขก ำ รท ำ ร ำยกำรที่
เหมำะสม ซึ่งเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 
 

ค่ำเช่ำหลงัคำ 
- เกิดขึ้นจำกกำรเช่ำหลังคำเพื่อ
ติดตัง้ อุปกรณ์ โซล่ำร์เซลล์ เป็น
สัญญำระยะยำวตำมของขนำด
โครงกำร สูงสุด 0.13 เมกะวัตต์ 
เท่ำกบั 13,000 บำท ต่อเดอืน โดย
บรษิทั ซนั ลงิค ์พำวเวอร ์จ ำกดั 

0.17 0.16 บรษิทั ซนั ลงิค ์พำวเวอร ์จ ำกดั มี
ควำมจ ำเป็นในกำรเช่ำหลงัคำของ
นทลนิ ซึ่งมพีื้นที่กว้ำงเพยีงพอต่อ
กำรติดตัง้แผงโซล่ำร์ ผลิตและ
จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่กำร
ไฟฟ้ำนครหลวง 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สม เหตุสมผล โดยมีอัตรำ
ค่ ำจ้ ำ งและเงื่ อนไขกำรท ำ
รำยกำรที่เหมำะสม ซึ่งเป็นไป
ตำมรำคำตลำด 
 

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 
- เกิดขึ้นจำกนทลินท ำสัญญำค ้ำ
ประกัน เ งินกู้ ยืม ระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงนิ ให้กลุ่มบริษทั LIV 
ไดแ้ก่ 
บจ. ซนันี่ โซล่ำ   
บจ. โซล่ำร ์ทำวน์    

 
 
 
 
 
- 

0.01 

 
 
 
 
 

0.01 
0.01 

 ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมทีต่กลงกนัตำมสญัญำ 
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1. บรษิทั นทลนิ จ ำกดั  
(“นทลนิ”) 

บจ. สกำย โซล่ำร ์รูฟ  
บจ. สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร ์ 
บจ. เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร ์ 
บจ. เอน็ ดบัเบิล้ย ูกรนี พำวเวอร ์ 
บจ. เอน็ ดบัเบลิย ูเอน็เนอรย์ี่ 

0.01 
0.01 
- 

0.01 
0.01 

0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 

 เจำ้หนี้กำรคำ้ 
- เกิดขึ้นจำกกำรท ำสัญญำเช่ำ
หลงัคำ เพื่อวำงอุปกรณ์และแผงโซ
ล่ำร์เซลล์ โดยบริษทั ซันลิงค์ พำว
เวอร ์จ ำกดั 

0.01 0.01  ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมที่ตกลงกัน  ในอัตรำที่
เหมำะสมซึ่งเป็นไปตำมรำคำ
ตลำด 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 
- เกดิขึน้จำกกำรปรบัปรุงบญัชจีำก
สัญญำค่ำเช่ำหลังคำ รับรู้ตำมวีธี
เส้นตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดย
บรษิทั ซนัลงิค ์พำวเวอร ์จ ำกดั 

0.06 0.08 บรษิทั ซนัลงิค์ พำวเวอร์ จ ำกดั มี
ควำมจ ำเป็นในกำรปรบัปรุงบญัช ี
เรื่องกำรรบัรู้ ค่ำใช้จ่ำยจำกสญัญำ
เช่ำด ำเนินงำน โดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอำยุสญัญำเช่ำ และเป็นไป
ตำมมำตรฐำนบัญชี ฉบับที่ 17 
เรื่องสญัญำเช่ำ 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
ปรับปรุงบัญชี เรื่องกำรรับรู้  
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย จ ำ ก สัญญำ เ ช่ ำ
ด ำเนินงำน  

2. บรษิทั พรมิำ มำรนี 
จ ำกดั (มหำชน)  
(“พรมิำ”) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บริษัทขำยน ้ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่นให้แก่พริมำโดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวิธีต้นทุน
บ ว กก ำ ไ ร  (Cost Plus Pricing 
Method) 

13.60 1.68 บรษิทัฯขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บรษิทั โดยมรีำคำขำยและเงื่อนไข
กำรค้ำเช่นเดียวกันกับกำรขำย
สนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทั
ฯ มเีงื่อนไขทำงกำรคำ้และเป็น
ตำมรำคำตลำดและมีควำม
สมเหตุสมผล 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 
- บริษัทรับจ้ำงจัดหำอำหำร ท ำ
ควำมสะอำด และซักรีด ให้แก่
พนักงำนประจ ำแท่นขุดเจำะน ้ำมนั 
บนเรือพักอำศัย  (Catering and 
Service) โดยคดิอตัรำค่ำบรกิำรต่อ
คนต่อวนั ตำมอตัรำทีต่กลงกนั 

36.28 36.40 บริษัทฯให้บริกำร  Catering and 
Service โดยคดิอตัรำค่ำบรกิำรต่อ
คนต่อวนั ตำมอตัรำที่ตกลงกนัใน
สัญญำ ซึ่งเมื่อหักต้นทุนจำกกำร
ใหบ้รกิำรแลว้ บรษิทัยงัมกี ำไรจำก
กำรด ำเนินธุรกจิดงักล่ำว 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทั
ฯ กำรให้บริกำรเป็นไปตำม
รำคำและเงื่อนไขกำรค้ำที่ตก
ลงกนั ซึ่งก ำไรจำกกำรด ำเนิน
ธุรกจิเป็นอตัรำที่สมเหตุสมผล 
และเป็นไปตำมรำคำตลำด 

ลูกหนี้กำรค้ำจำกกำรขำยน ้ำมัน
เชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น โดยมี
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit term) 
เท่ำกบั 30 วนั 
 

1.81 (0.13)  รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
สม เหตุสมผล โดยมีอัตรำ
ค่ำบริกำรและเงื่อนไขเป็นไป
ตำมสัญญำที่ตกลงกัน  ซึ่ ง
เป็นไปตำมรำคำตลำด 

ลูกหนี้กำรค้ำจำกธุรกิจ Catering 
and Service โดยมี เ งื่ อนไขกำร
ช ำระเงนิ (Credit term) เท่ำกบั 30 
วนันับจำกวนัทีใ่นใบแจง้หนี้ 

0.61 -  รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
สม เหตุสมผล โดยมีอัตรำ
ค่ำบริกำรและเงื่อนไขเป็นไป
ตำมสัญญำที่ตกลงกัน  ซึ่ ง
เป็นไปตำมรำคำตลำด 
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3. บรษิทั เอน็.ท.ีแอล.
มำรนี จ ำกดั 
(“เอน็.ท.ีแอล.”) 

3.1 บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) “บริษทัฯ” 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- บริษัทฯขำยน ้ำมนัเชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่เอน็.ท.ีแอล.โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตีน้ทุนบวก
ก ำไร (Cost Plus Pricing Method)  

199.29 221.74 บรษิทัฯขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ  โดยมีร ำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรคำ้เช่นเดยีวกนักบักำร
ขำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทั
ฯ มเีงื่อนไขทำงกำรคำ้และเป็น
ตำมรำคำตลำดและมีควำม
สมเหตุสมผล 

ค่ำตัว๋เครื่องบนิ 
-  เ กิ ด จ ำ ก ก ำ ร จ่ ำ ย คื น ค่ ำ ตั ว๋
เ ค รื่ อ ง บิ น  ที่ ไ ป ร่ ว ม ดู ง ำ น ใน
ต่ำงประเทศร่วมกบัลูกคำ้  

- 0.03 บรษิทัมคีวำมจ ำเป็นในกำรเดนิทำงไป
ดูงำนในต่ำงประเทศ จึงจ่ำยค่ำตัว๋
เครื่องบิน เมื่อเปรียบเทียบรำคำกับ
ตัวแทนจ ำหน่ำยรำยอื่นอยู่ในอัตรำ
เดยีวกนั 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมที่ตกลงกนั ซึ่งเป็นไปตำม
รำคำตลำด 

ลูกหนี้กำรคำ้ 
-  เ กิ ด ขึ้ น จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ยน ้ ำ มัน
เชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น โดยมี
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit term) 
เท่ำกบั 30 วนั 

27.37 19.57  รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
สมเหตุสมผล เนื่ องจำกเป็น
รำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้เป็นไป
ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป  

3.2 บริษทั Sea Oil Offshore Limited (“SOO”) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- SOO ขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่เอน็.ท.ีแอล.โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตีน้ทุนบวก
ก ำไร (Cost Plus Pricing Method)  

28.74 48.15 SOO ขำยสินค้ำดงักล่ำวเป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติ โดยมี
รำคำขำยและ เงื่ อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกันกับกำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติของSOO 
มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเป็น
ตำมรำคำตลำดและมีควำม
สมเหตุสมผล 

รำยไดอ้ื่น 
- เกิดขึ้นจำกกำรจ้ำงขนส่งน ้ำมัน 
และมีค่ำเสียเวลำที่โดนเรียกเก็บ 
SOO จงึไปเรยีกเกบ็กบัเอน็.ท.ีแอล  

- 0.26 SOO มีควำมจ ำเป็นในกำรเรียก
เก็บค่ำเสียเวลำซึ่งเ ป็นไปตำม
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขทำงกำรคำ้ 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติของSOO 
มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเป็น
ตำมรำคำตลำดและมีควำม
สมเหตุสมผล 

ลูกหนี้กำรคำ้ 
-  เกิดขึ้นจำก  SOO ขำยน ้ ำมัน
เชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น โดยมี
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit term) 
เท่ำกบั 30 วนั  

3.15 0.68  รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
สมเหตุสมผล เนื่ องจำกเป็น
รำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้เป็นไป
ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป  

3.3 บริษทั Sea Oil Petroleum Pte Ltd. (“SOP”) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- SOP ขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่เอน็.ท.ีแอล.โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตีน้ทุนบวก
ก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 

2.00 12.70 SOP ขำยสินค้ำดังกล่ำวเป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติ โดยมี
รำคำขำยและ เงื่ อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกันกับกำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติของSOP 
มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเป็น
ตำมรำคำตลำดและมีควำม
สมเหตุสมผล 

รำยไดอ้ื่น 
- เกิดขึ้นจำกกำรจ้ำงขนส่งน ้ำมัน 
และมีค่ำเสียเวลำที่โดนเรียกเก็บ 
SOP จงึไปเรยีกเกบ็กบัเอน็.ท.ีแอล 

- 0.23 SOP มีควำมจ ำเป็นในกำรเรียก
เก็บค่ำเสียเวลำซึ่งเ ป็นไปตำม
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขทำงกำรคำ้ 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติของSOP 
มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเป็น
ตำมรำคำตลำดและมีควำม
สมเหตุสมผล 

ลูกหนี้กำรคำ้ 
-  เกิดขึ้นจำก  SOP ขำยน ้ ำมัน
เชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น โดยมี
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit term) 
เท่ำกบั 30 วนั 

- 11.15  รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
สมเหตุสมผล เนื่ องจำกเป็น
รำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้เป็นไป
ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป  
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4. บรษิทั บเีอสซ ี
แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั  
(“บเีอสซ”ี) 

ค่ำตัว๋เครื่องบนิ 
-  เ กิ ด จ ำ ก ก ำ ร จ่ ำ ย คื น ค่ ำ ตั ว๋
เ ค รื่ อ ง บิ น  ที่ ไ ป ร่ ว ม ดู ง ำ น ใน
ต่ำงประเทศร่วมกบัลูกคำ้ 

- 0.05 บ ริษั ท มีค ว ำมจ ำ เ ป็ น ในก ำ ร
เดินทำงไปดูงำนในต่ำงประเทศ 
จึ ง จ่ ำ ย ค่ ำ ตั ว๋ เ ค รื่ อ ง บิน  เ มื่ อ
เปรียบ เทียบรำคำกับตัวแทน
จ ำ ห น่ ำ ย ร ำ ยอื่ น อ ยู่ ใ น อัต ร ำ
เดียวกัน และบีเอสซีให้เครดิต 7 
วนั และผูข้ำยรำยอื่นใหจ้่ำยเงนิสด 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมที่ตกลงกนั ซึ่งเป็นไปตำม
รำคำตลำด  

ค่ำบรหิำรจดักำรคนประจ ำเรอื 
-  บริษัทฯว่ำจ้ำงบีเอสซีบริหำร
จัดกำรให้แก่พนักงำนที่ประจ ำอยู่
แ ท่น ขุด เจำะน ้ ำมัน  โดยอัตรำ
ค่ำบรกิำรเป็นรำคำต้นทุนบวกส่วน
ต่ำง (Cost plus) 

- 0.06 บริษัทว่ำจ้ำงบีเอสซีให้บริหำร
จดักำรคนประจ ำเรอื เนื่องจำกบเีอ
สซมีคีวำมเชีย่วชำญในงำนบรหิำร
พนักงำนลูกเรือมำกกว่ำและมี
อัตรำค่ำจ้ำงที่ต ่ำกว่ำหำกบริษัท
ว่ำจำ้งบุคลำกรเพื่อมำดูแลงำน 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทั
ฯ มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำและ
ค่ำจ้ำงเป็นตำมรำคำตลำดและ
มคีวำมสมเหตุสมผล 

5. บรษิทั ไทยมำรนี 
แทงเกอร ์จ ำกดั 
(“ไทยมำรนี”) 

5.1 บริษทั ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) “บริษทัฯ” 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
-บริษัทขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่นใหแ้ก่ ไทยมำรนี โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตีน้ทุนบวก
ก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 

2.99 12.08 บรษิทัฯขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ  โดยมีร ำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรคำ้เช่นเดยีวกนักบักำร
ขำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทั
ฯ มเีงื่อนไขทำงกำรคำ้และเป็น
ตำมรำคำตลำดและมีควำม
สมเหตุสมผล 

ลูกหนี้กำรคำ้ 
-  เ กิ ด ขึ้ น จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ยน ้ ำ มัน
เชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น โดยมี
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit term) 
เท่ำกบั 30 วนั 

- 4.89  รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
สมเหตุสมผล เนื่ องจำกเป็น
รำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้เป็นไป
ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 

5.2 บริษทั Sea Oil Offshore Limited (“SOO”) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- SOO ขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่ไทยมำรนี โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตีน้ทุนบวก
ก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 

13.89 7.56 SOO ขำยสินค้ำดงักล่ำวเป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติ โดยมี
รำคำขำยและ เงื่ อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกันกับกำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติของSOO 
มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเป็น
ตำมรำคำตลำดและมีควำม
สมเหตุสมผล 

ลูกหนี้กำรคำ้ 
-  เ กิ ด ขึ้ น จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ยน ้ ำ มัน
เชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น โดยมี
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit term) 
เท่ำกบั 30 วนั 

1.05 -  รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
สมเหตุสมผล เนื่ องจำกเป็น
รำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้เป็นไป
ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 

5.3 บริษทั Sea Oil Petroleum Pte Ltd. (“SOP”) 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
- SOP ขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ำมนัหล่อลื่นให้แก่ไทยมำรนี โดย
ก ำหนดรำคำขำยตำมวธิตีน้ทุนบวก
ก ำไร (Cost Plus Pricing Method) 

- 1.66 SOP ขำยสินค้ำดังกล่ำวเป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติ โดยมี
รำคำขำยและ เงื่ อนไขกำรค้ำ
เช่นเดียวกันกับกำรขำยสินค้ำ
ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติของSOP 
มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเป็น
ตำมรำคำตลำดและมีควำม
สมเหตุสมผล 

ลูกหนี้กำรคำ้ 
-  เ กิ ด ขึ้ น จ ำ ก ก ำ ร ข ำ ยน ้ ำ มัน
เชื้อเพลิงและน ้ำมนัหล่อลื่น โดยมี
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit term) 
เท่ำกบั 30 วนั 

- 1.10  รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
สมเหตุสมผล เนื่ องจำกเป็น
รำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้เป็นไป
ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 
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ลกัษณะรายการระหว่างกนั 
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31 ธ.ค. 61 

ส้ินสุด 
31 ธ.ค. 62 

6. บรษิทั ยไูนเตด็ 
ออฟชอร ์ เอวเิอชัน่ 
จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 
บริษัทฯขำยน ้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น ้ ำมันหล่อลื่น  ประเภท Jet A1 
ใหแ้ก่บรษิทั ยไูนเตด็ ออฟชอร ์เอวิ
เอชัน่ จ ำกดั โดยก ำหนดรำคำขำย
ตำมวธิตีน้ทุนบวกก ำไร (Cost Plus 
Pricing Method) 

6.02 12.64 บรษิทัฯขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ  โดยมีร ำคำขำยและ
เงื่อนไขกำรคำ้เช่นเดยีวกนักบักำร
ขำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยอื่น 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทั
ฯ มเีงื่อนไขทำงกำรคำ้และเป็น
ตำมรำคำตลำดและมีควำม
สมเหตุสมผล 

ลูกหนี้กำรคำ้ 
เกดิขึน้จำกกำรขำยน ้ำมนัเชื้อเพลงิ
และน ้ำมนัหล่อลื่น ประเภท Jet A1 
โดยมเีงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit 
term) เท่ำกบั 30 วนั 

0.60 2.44  รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่
สมเหตุสมผล เนื่ องจำกเป็น
รำยกำรค้ำปกติ และมีกำรคิด
รำคำและเงื่อนไขกำรคำ้เป็นไป
ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป 

7. บรษิทั สปีด โปร
ดกัชัน่ จ ำกดั 

ต้นทุนงำนบริกำรว่ำจ้ำงออกแบบ
ผลติสื่อโฆษณำประชำสมัพนัธ์ 
 

0.06 0.11 บริษัทฯมีควำมจ ำ เ ป็นในกำร
ว่ำจ้ำงบริษัท สปีด โปรดักชัน่ 
จ ำกดั เนื่องจำกมคีวำมสำมำรถใน
กำรผลิตสื่ อ โฆษณำและสร้ำง
ผลงำนเป็นที่ยอมรับ โดยอัตรำ
บริกำรสำมำรถเทียบเคียงได้กบั
กำรบรกิำรกบัผูใ้หบ้รกิำรอื่นได ้ซึง่
มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่ต ่ำกว่ำ และมี
ส ำ นั ก ง ำนอยู่ พื้ นที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง 
สะดวกในกำรตดิต่อ 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมที่ตกลงกนั ซึ่งเป็นไปตำม
รำคำตลำด 

8. บรษิทั สยำมโกล 
บอลเฮำ้ส ์จ ำกดั 
(มหำชน)  
(“โกลบอลเฮำ้ส”์) 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 
- เกิดขึ้นจำกกำรเช่ำหลังคำเพื่อ
ติดตัง้อุปกรณ์โซล่ำร์เซลล์ โดยมี
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (Credit term) 
เท่ำกบั 30 วนั โดย  
บจ. สกำย โซล่ำร ์รูฟ 
บจ. สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร์ 
บจ. เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี พำวเวอร ์ 
บจ. เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร์ 
บจ. ซนันี่ โซล่ำ  
บจ. โซล่ำร ์ทำวน์  

 
 
 
 
 

0.11 
0.11 
0.11 
0.09 
0.09 
0.11 

 
 
 
 
 

0.12 
0.11 
0.11 
0.09 
0.09 
0.13 

บริษัทกลุ่ม LIV มีควำมจ ำเป็นใน
กำรเช่ำพื้นที่หลงัคำในกำรติดตัง้
แผงอุปกรณ์โซล่ำร ์เพื่อผลติไฟฟ้ำ
จ ำหน่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมภิำค 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมที่ตกลงกนัตำมสญัญำ ซึ่ง
เป็นไปตำมรำคำตลำด 

หนี้ไม่หมุนเวยีนอื่น 
- เกดิขึน้จำกกำรปรบัปรุงบญัชจีำก
สัญญำค่ำเช่ำหลังคำ รับรู้ตำมวีธี
เสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ โดย 
บจ. สกำย โซล่ำร ์รูฟ 
บจ. สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร์ 
บจ. เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี พำวเวอร ์ 
บจ. เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร์ 
บจ. ซนันี่ โซล่ำ  
บจ. โซล่ำร ์ทำวน์ 

 
 
 
 

0.50 
0.49 
0.49 
0.40 
0.40 
0.51 

 
 
 
 

0.63 
0.62 
0.61 
0.51 
0.50 
0.63 

บริษัทกลุ่ม LIV มีควำมจ ำเป็นใน
กำรปรับปรุงบัญชี เรื่องกำรรับรู้ 
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย จ ำ ก สั ญ ญ ำ เ ช่ ำ
ด ำเนินงำน โดยวิธีเส้นตรงตลอด
อำยุสัญญำเช่ำ และเป็นไปตำม
มำตรฐำนบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง
สญัญำเช่ำ 

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
ปรับปรุงบัญชี เรื่องกำรรับรู้  
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย จ ำ ก สัญญำ เ ช่ ำ
ด ำเนินงำน  
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บุคคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะรายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกนั 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส้ินสุด 
31 ธ.ค. 61 

ส้ินสุด 
31 ธ.ค. 62 

8. บรษิทั สยำมโกล 
บอลเฮำ้ส ์ จ ำกดั 
(มหำชน)  
(“โกลบอลเฮำ้ส”์) 

ค่ำเช่ำหลงัคำ 
- เกิดขึ้นจำกกำรเช่ำหลังคำเพื่อ
ติดตัง้ อุปกรณ์ โซล่ำร์เซลล์ เป็น
สัญญำระยะยำวตำมของขนำด
โครงกำร สงูสุด 1 เมกะวตัต์ เท่ำกบั 
100,000 บำท ต่อเดอืน โดย  
บจ. สกำย โซล่ำร ์รูฟ  
บจ. สกำย โซล่ำร ์พำวเวอร ์ 
บจ. เอน็ ดบัเบลิย ูกรนี พำวเวอร์ 
บจ. โซล่ำร ์ทำวน์ 

 
 
 

 
 
 
 

1.33 
1.33 
1.33 
1.33 

 
 
 
 
 
 
 

1.20 
1.20 
1.20 
1.20 

บริษัทกลุ่ม LIV มีควำมจ ำเป็นใน
กำรเช่ำพื้นที่หลงัคำในกำรติดตัง้
แผงอุปกรณ์โซล่ำร ์เพื่อผลติไฟฟ้ำ
จ ำหน่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมภิำค 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมที่ตกลงกนัตำมสญัญำ ซึ่ง
เป็นไปตำมรำคำตลำด 

ค่ำเช่ำหลงัคำ  
- เกิดขึ้นจำกกำรเช่ำหลังคำเพื่อ
ติดตัง้ อุปกรณ์ โซล่ำร์เซลล์ เป็น
สัญญำระยะยำวตำมของขนำด
โครงกำร สูงสุด 0.80 เมกะวัตต์ 
เท่ำกบั 80,000 บำท ต่อเดอืน โดย 
บจ. เอน็ ดบัเบลิย ูโซล่ำร์ 
บจ. ซนันี่ โซล่ำ 

 
 
 
 
 
 
 

1.06 
1.06 

 
 
 
 
 
 
 

0.96 
0.96 

บริษัทกลุ่ม LIV มีควำมจ ำเป็นใน
กำรเช่ำพื้นที่หลงัคำในกำรติดตัง้
แผงอุปกรณ์โซล่ำร ์เพื่อผลติไฟฟ้ำ
จ ำหน่ำยให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมภิำค 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมที่ตกลงกนัตำมสญัญำ ซึ่ง
เป็นไปตำมรำคำตลำด 

9. บรษิทั ทีป่รกึษำ เค 
เอม็ เอ เอน็ จ ำกดั 
(“เคเอม็เอเอน็”) 

ค่ำทีป่รกึษำ 
- เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรค่ำที่
ปรึกษำส ำหรบักำรศึกษำโครงกำร
ใหม่ทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทั 

- 1.35 บริษัทฯมีควำมจ ำเป็นต้องว่ำจ้ำง
บุ คคลที่ มีค ว ำมสำมำรถที่ ใ ห้
ค ำ ป รึ ก ษ ำ ใ นก ำ ร เ ข้ ำ ศึ ก ษ ำ
โครงกำรใหม่ของบริษัทซึ่งเป็น
ธุรกิจมีต้องมีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำน ซึ่ งบริษัทฯมีกำร
เทียบเคียงกบัผู้ให้ค ำปรึกษำรำย
อื่นแล้ว เคเอ็มเอเอ็นให้บริกำรที่
ครบถ้วนและมรีำคำกำรให้บรกิำร
แล ะค่ ำ ที่ ป รึกษำที่ ดีก ว่ ำผู้ ใ ห้
ค ำปรกึษำรำยอื่น 

ร ำ ย ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตำมที่ตกลงกนัตำมสญัญำ ซึ่ง
เ ป็นไปตำมรำคำตลำดและ
บรษิทัฯไดป้ระโยชน์ 
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นโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต บริษัทจะปฏิบตัิให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเท

ผลประโยชน์ และบรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอื
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำร
เปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และ/หรอื กำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยทรพัย์สนิที่ส ำคญัของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อยหรอื
บรษิทัร่วมตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีก่ ำหนดโดยสมำคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั   
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้มีตกิ ำหนดมำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิัทกบั

บุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง โดยบรษิัทจะปฎิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ
ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ทัง้นี้ ผูบ้รหิำร
หรอืผูท้ีม่ส่ีวนไดส่้วนเสยีจะไม่สำมำรถเขำ้มำมส่ีวนร่วมในกำรอนุมตัริำยกำรดงักล่ำวได้ 

ในกรณีทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมกำรตรวจสอบ
เขำ้ร่วมประชุมเพื่อพจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนัน้ๆ ทัง้นี้ 
กำรท ำรำยกำรที่เป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไขกำรค้ำทัว่ไป และกำรท ำรำยกำรทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไข
กำรคำ้โดยทัว่ไปและรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆ ใหม้หีลกักำรดงันี้ 

1. การท ารายการท่ีเป็นธรุกิจปกติและธรุกิจสนับสนุนธรุกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป   
กำรท ำรำยกำรทีเ่ป็นธุรกจิปกตแิละธุรกจิสนับสนุนธุรกจิปกตทิีม่เีงือ่นไขกำรคำ้ทัว่ไป เช่น กำรซื้อขำยน ้ำมนัเชือ้เพลงิและ

น ้ำมนัหล่อลื่น กำรท ำธุรกจิกำรใหบ้รกิำรจดัหำอำหำร วตัถุดบิ และใหบ้รกิำรอื่นๆ แก่ทีพ่กัอำศยัในทะเล เรอืเดนิทะเล และแท่นขดุ
เจำะน ้ำมนัในทะเล (Supply Management) และรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกต ิเช่น กำรขนส่งน ้ำมนัและกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ทัว่ไป 
เป็นตน้ ระหว่ำงบรษิทักบักรรมกำร ผูบ้รหิำร บรษิทัใหญ่ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกักำรจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร หรอื ฝ่ำยจดักำร สำมำรถอนุมตักิำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวได ้หำกรำยกำรดงักล่ำวมขีอ้ตกลงทำงกำรคำ้ใน
ลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนัดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ทีป่รำศจำกอทิธพิลใน
กำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ทัง้นี้ บริษัทจะจดัท ำรำยกำรสรุปกำรท ำ
ธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรในทุกไตรมำส 

2. การท ารายการท่ีไม่มีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปและรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ  
กำรท ำรำยกำรทีไ่ม่มเีงือ่นไขกำรคำ้ทัว่ไปและรำยกำรระหว่ำงกนัอื่นๆ ทีม่มีลูค่ำของรำยกำรตัง้แต่ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป เช่น กำร

เช่ำ/ใหเ้ช่ำทรพัย์สนิหลกัในกำรด ำเนินงำน กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ถำวรทีม่นีัยส ำคญั กำรใหห้รอืไดร้บัควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงนิ เป็นต้น จะต้องถูกพจิำรณำและให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป ทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด
เกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของบรษิทั 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจจะเกดิขึน้ บรษิทัจะแต่งตัง้
ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบญัชขีองบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำว เพื่อน ำ ไปใช้ประกอบกำร
ตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำ
รำยกำรดงักล่ำวมคีวำมจ ำเป็นและมคีวำมสมเหตุสมผลโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำง
กนัไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ ำปี และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่ได้รบักำรตรวจสอบ
จำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 



แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

129 

ส่วนท่ี 3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13.ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

13.1 ตำรำงสรปุงบกำรเงินของบริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562 

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

สินทรพัย ์

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 62.64 2.60 18.69 0.76 31.83 1.31 171.91 6.60 133.87 4.88 198.09 6.68 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ - สุทธ ิ 191.16 7.94 194.40 7.92 202.79 8.36 457.12 17.55 569.66 20.76 784.19 26.42 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 259.39 10.78 172.82 7.04 220.00 9.06 - - - - - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ยทีถ่งึ
ก าหนดช าระในหนึ่งปี - - - - - - - - - - - - 

สนิคา้คงเหลอื 0.92 0.04 4.29 0.18 0.15 0.01 37.60 1.44 25.84 0.94 11.20 0.38 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 3.41 0.14 9.66 0.39 18.38 0.76 31.34 1.20 18.19 0.66 26.67 0.90 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 517.52 21.50 399.86 16.29 473.15 19.50 697.97 26.79 747.56 27.24 1,020.15 34.38 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 
เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดั 
ในการเบกิใช ้ - - - - - - 4.07 0.16 2.59 0.09 0.06 0.01 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 370.43 15.39 558.11 22.75 558.14 23.00 - - - - - - 

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ -  - - - - - 1,265.69 48.59 1,268.40 46.22 1,227.16 41.35 

เงนิลงทุนทัว่ไป - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - - - - - - - - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 1,387.88 57.66 1,387.88 56.57 1,387.88 57.19 - - - - - - 

ดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทัย่อย 99.14 4.12 99.14 4.04 - - - - - - - - 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 1.23 0.05 2.67 0.11 2.39 0.10 600.95 23.07 673.57 24.54 654.71 22.06 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธ ิ 1.31 0.06 0.99 0.04 0.71 0.03 2.82 0.11 2.41 0.09 1.89 0.06 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช-ี สุทธ ิ 4.92 0.20 4.85 0.20 4.32 0.18 8.71 0.33 8.64 0.31 4.25 0.14 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 24.66 1.02 - - - - 24.65 0.95 41.13 1.51 59.28 2.00 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,889.57 78.50 2,053.64 83.71 1,953.44 80.50 1,906.89 73.21 1,996.74 72.76 1,947.35 65.62 

รวมสินทรพัย ์ 2,407.09 100.00 2,453.50 100.00 2,426.59 100.00 2,604.86 100.00 2,744.30 100.00 2,967.50 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561  31 ธนัวาคม 2562 

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

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนี้สนิหมนุเวยีน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 396.30 16.46 343.68 14.00 162.96 6.72 396.30 15.21 408.58 14.89 224.06 7.55 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ่
ทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี - - 50.00 2.04 - - - - 50.00 1.82 - - 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระในหนึ่งปี - - - - 60.00 2.47 120.59 4.63 73.48 2.68 116.33 3.92 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 19.00 0.79 30.19 1.23 32.40 1.34 204.36 7.85 239.05 8.71 501.64 16.90 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - - - - -   - - 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - - - - - - 1.96 0.08 2.70 0.10 11.30 0.38 
หุน้กูส้่วนทีถ่งึก าหนดไถถ่อนภายในหนึ่งปี - - - - 399.56 16.47 - -   399.56 13.46 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 1.01 0.04 1.41 0.06 0.81 0.03 14.43 0.55 6.80 0.24 7.01 0.24 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 416.31 17.29 425.28 17.33 655.73 27.03 737.64 28.32 780.61 28.44 1,259.90 42.45 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน             
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ ่ 300.00 12.47 - - - - 300.00 11.52 - - - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - - 115.00 4.74 206.42 7.92 199.98 7.29 278.57 9.39 
หุน้กู ้ - - 396.51 16.16 - - - - 396.51 14.45 - - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ - - - - - - - - - - - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 6.82 0.28 8.10 0.33 11.46 0.47 7.50 0.29 9.22 0.34 12.70 0.43 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - - - - - - - 3.59 0.13 4.49 0.15 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 306.82 12.75 404.61 16.49 126.46 5.21 513.92 19.73 609.30 22.21 295.76 9.97 

รวมหน้ีสิน 723.13 30.04 829.89 33.82 782.19 32.24 1,251.56 48.05 1,389.91 50.65 1,555.66 52.42 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 553.54 23.00 553.56 22.56 553.56 22.81 553.54 21.25 553.56 20.17 553.56 18.65 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 933.13 38.77 933.17 38.04 933.17 38.46 933.13 35.82 933.17 34.00 933.17 31.45 
ส่วนต ่าจากการรวมธุรกจิภายใตก้าร
ควบคุมเดยีวกนั - - - - - - (74.05) (2.84) (74.05) (2.70) (74.05) (2.50) 
ก าไรสะสม             
ส ารองตามกฎหมาย 26.51 1.10 26.51 1.08 27.52 1.13 26.51 1.02 26.51 0.97 27.52 0.93 
ส่วนทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 170.78 7.09 110.37 4.50 130.15 5.36 (85.87) (3.30) (86.62) (3.16) (25.96) (0.87) 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ - - - - - - (2.29) (0.09) (5.92) (0.21) (18.75) (0.63) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,683.96 69.96 1,623.61 66.18 1,644.40 67.76 1,350.97 51.86 1,346.65 49.07 1,395.49 47.03 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - - - - - - 2.33 0.09 7.74 0.28 16.35 0.55 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,683.96 69.96 1,623.61 66.18 1,644.40 67.76 1,353.30 51.95 1,354.39 49.35 1,411.84 47.58 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,407.09 100.00 2,453.50 100.00 2,426.59 100.00 2,604.86 100.00 2,744.30 100.00 2,967.50 100.00 
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งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

  

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,011.16 96.20 1,223.25 98.86 1,428.64 93.41 3,816.02 99.70 4,777.14 99.28 6,473.06 134.53 
ตน้ทุนขายและบรกิาร * (929.01) (88.39) (1,139.83) (92.12) (1,355.01) (88.60) (3,597.37) (93.99) (4,539.52) (94.34) (6,256.45) (130.03) 

ก าไรขัน้ตน้ 82.15 7.81 83.42 6.74 73.63 4.80 218.65 5.71 237.62 4.94 216.61 4.50 
รายไดอ้ื่น 39.91 3.80 14.05 1.14 100.75 6.59 11.33 0.30 34.55 0.72 46.34 0.96 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่าย 122.06 11.61 97.47 7.88 174.39 11.40 229.98 6.01 272.17 5.66 262.95 5.46 
ค่าใชจ้่ายในการขาย (24.18) (2.30) (26.42) (2.14) (29.96) (1.96) (67.79) (1.77) (76.45) (1.59) (82.25) (1.70) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (74.69) (7.11) (84.85) (6.86) (76.86) (5.03) (137.82) (3.60) (134.46) (2.79) (146.21) (3.04) 
ก าไร (ขาดทุน) อื่น - อตัราแลกเปลีย่น - สุทธ ิ (3.38) (0.32) (0.09) (0.01) 0.19 0.01 (30.18) (0.79) 2.82 0.05 0.10 0.00 
ตน้ทุนทางการเงนิ (55.81) (5.31) (46.46) (3.75) (45.79) (2.99) (64.10) (1.68) (57.67) (1.20) (55.72) (1.16) 
รวมค่าใชจ้่าย (158.06) (15.04) (157.82) (12.76) (152.43) (9.97) (299.89) (7.84) (265.76) (5.53) (284.08) (5.90) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 
จำกกำรร่วมค้ำ และ ภำษีเงินได้ (36.00) (3.43) (60.35) (4.88) 21.96 1.44 (69.91) (1.83) 6.41 0.13 (21.13) (0.44) 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากการร่วมคา้ - - - - - - (36.65) (0.96) 2.70 0.06 111.74 2.32 
ก ำไร (ขำดทนุ) กอ่นภำษีเงินได้ (36.00) (3.43) (60.35) (4.88) 21.96 1.44 (106.56) (2.79) 9.11 0.19 90.61 1.88 
ภาษเีงนิได ้ 0.92 0.09 (0.07) (0.01) (1.75) (0.11) 0.28 0.01 (3.26) (0.07) (17.47) (0.36) 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิส ำหรบัปี (35.08) (3.34) (60.42) (4.89) 20.21 1.32 (106.28) (2.78) 5.85 0.12 73.14 1.52 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน             
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 

(2.66) (0.25)   0.72 0.05 (2.66) (0.07)   1.03 0.02 

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภท
รายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 0.53 0.05   (0.14) (0.01) 0.53 0.01   (0.21) (0.01) 

รวมรำยกำรท่ีจะไม่จดัประเภทใหม่ไปยงั
ก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (2.13) (0.20) 0.00 0.00 0.57 0.04 (2.13) (0.06) 0.00 0.00 0.82 0.01 

รายการทีจ่ะจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั 

            

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลง
ค่างบการเงนิ 

- - - - - - (2.68) (0.07) (4.82) (0.10) (16.52) (0.34) 

รวมรำยกำรท่ีจะจดัประเภทรำยกำรใหม่ไป
ยงัก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

- - - - - - (2.68) (0.07) (4.82) (0.10) (16.52) (0.34) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี-สทุธิจำกภำษี (2.13) (0.20) - - 0.57 0.04 (4.81) (0.13) (4.82) (0.10) (15.70) (0.33) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี (37.21) (3.54) (60.42) (4.89) 20.79 1.36 (111.09) (2.91) 1.03 0.02 57.44 1.19 
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ)             
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (35.08) (3.34) (60.42) (4.89) 20.21 1.32 (104.55) (2.73) (0.75) (0.02) 60.85 1.26 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม - - - - - - (1.73) (0.05) 6.60 0.14 12.29 0.26 
 (35.08) (3.34) (60.42) (4.89) 20.21 1.32 (106.28) (2.78) 5.85 0.12 73.14 1.52 
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม             
ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (37.21) (3.54) (60.42) (4.89) 20.79 1.36 (108.91) (2.85) (4.38) (0.09) 48.84 1.01 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม - - - - - - (2.18) (0.06) 5.41 0.11 8.60 0.18 
 (37.21) (3.54) (60.42) (4.89) 20.79 1.36 (111.09) (2.91) 1.03 0.02 57.44 1.19 
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุ้น             
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (0.0658)  (0.1091)  0.0365  (0.1962)  (0.0014)  0.1099  
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน             

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ (36.00) (60.35) 21.96 (106.56) 9.11 90.61 

รายการปรบัปรงุ       

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 0.67 0.81 0.90 20.11 21.04 41.37 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (กลบัรายการ) (1.13) (0.21) 2.00 1.54 1.57 7.39 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร - - - 3.21 0.62 5.34 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น 3.56 0.34 (0.11) 5.26 7.38 (0.09) 

ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขสญัญาเงนิกู ้ 1.27 - - 1.27 - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.69 1.27 4.08 1.37 1.72 4.51 

รายไดเ้งนิปันผล (17.46) - (35.23) - - - 

ดอกเบีย้รบั (19.00) (10.14) (61.34) (3.67) (2.82) (3.59) 

ดอกเบีย้จา่ย 55.81 46.46 45.79 64.10 57.67 55.72 

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากการร่วมคา้ - - - 36.65 (2.71) (111.74) 
ก าไรจากกิจการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 

(11.59) (21.82) (21.95) 23.28 93.58 89.52 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน       

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 2.42 (25.34) (3.14) 87.92 (120.16) (251.82) 

สนิคา้คงเหลอื (0.71) (3.38) 4.15 (37.03) 11.47 14.65 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 0.95 (0.84) (11.40) (20.44) 0.99 (11.13) 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ - - - - - - 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 0.01 24.66 - 2.69 3.58 (18.14) 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (3.03) 8.67 2.17 54.00 42.32 283.80 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (3.20) 0.41 (0.60) 4.68 (12.17) (5.16) 

หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น - - - - 3.59 0.89 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน (15.15) (17.64) (30.77) 115.10 23.20 102.61 

รบัภาษเีงนิได ้ 12.65 - 2.72 12.65 - 2.72 

จ่ายภาษเีงนิได ้ (3.86) (5.41) (1.40) (3.81) (7.86) (4.22) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (6.36) (23.05) (29.45) 123.94 15.34 101.11 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้ - - - 12.69 1.48 2.54 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร  - - - 0.54 0.16 - 

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรพัยถ์าวร  (0.33) (1.92) (0.34) (108.25) (86.55) (22.55) 

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - - - - - - 

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ส าหรบัเงนิกูย้มืทีต่ ัง้ขึน้เป็นทุน - - - (6.62) (9.78) (3.18) 

เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในบรษิทัย่อย (201.50) (45.55) (0.03) (188.00) - 
- 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (ต่อ)             

เงนิสดจ่ายส าหรบัตน้ทุนการท ารายการทีบ่นัทกึเป็นสนิทรพัย์ (1.50) - - - - - 

เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่หุน้ - - - - - - 

เงนิสดใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัย่อย (165.00) (175.91) (127.00) - - - 

เงนิสดรบัช าระจากเงนิใหกู้ย้มืจากบรษิทัย่อย 233.99 147.41 79.82 - - - 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนทัว่ไป 17.53 - - 17.53 - - 

เงนิปันผลรบั 17.46 - 27.78 - - 152.98 

ดอกเบีย้รบั 6.32 5.07 160.86 3.62 2.80 3.58 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (93.03) (70.90) 141.09 (268.49) (91.89) 133.37 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน           

เงนิสดรบัจากการออกหุน้สามญั  415.12 - - 415.12  - - 

เงนิสดรบัจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั 0.13 0.06 - 0.13 0.06 - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 0.60 - - 

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - (0.60) - - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 537.31  1,537.15 1,625.54 538.31 1,796.12 1,871.67 

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (150.00) (1,592.31) 
(1,807.42

) 
(151.00) 

(1,786.6
9) 

(2,052.75
) 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ - 400.00 - - 400.00 - 

เงนิสดจ่ายช าระคนืหุน้กู ้ (1,000.00) - - (1,000.00) - - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 300.00 - - 300.00 - - 

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัใหญ่ - (250.00) (50.00) - (250.00) (50.00) 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 175.00 60.00 - 175.00 

เงนิสดจ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - -  (31.12) (53.56) (53.56) 

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิสญัญาเช่าการเงนิ - - - (0.41) - - 

เงนิสดจ่ายตน้ทุนการท ารายการของเงนิกูย้มื - (7.98) - - (7.98) - 

เงนิสดรบัช าระลว่งหน้าค่าหุน้ - - - -  - - 

ดอกเบีย้จ่าย (47.31) (36.89) (41.55) (55.60) (47.87) (51.77) 

เงนิปันผลจ่าย (27.67) - - (27.67) - - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 27.58 50.03 (98.43) 47.76 50.08 (161.41) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ (71.81) (43.92) 13.21 (96.79) (26.47) 73.07 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 138.04 62.64 18.69 259.69 171.91 133.87 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ
สด 

(3.59) (0.03) (0.07) 9.01 (11.57) (8.85) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 62.64 18.69 31.83 171.91 133.87 198.09 
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13.2 ตำรำงแสดงอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั หน่วย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 
ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง         

    อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.24 0.94 0.72 0.95 0.96 0.81 

   อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.61 0.50 0.36 0.85 0.90 0.78 

   อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า (0.02) (0.04) (0.06) 0.11 0.03 0.10 

   อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า 6.26 7.17 7.63 7.98 9.48 9.66 

   ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 57.48 50.22 47.17 45.12 37.96 37.26 

   อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 1,801.55 469.40 643.00 199.96 150.61 349.55 

   ระยะเวลาขายเฉลีย่ วนั 0.20 0.77 0.56 1.80 2.39 1.03 

   อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ เท่า 42.74 46.35 43.30 18.59 20.47 16.89 

   ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 8.42 7.77 8.31 19.36 17.58 21.31 

   วงจรเงนิสด วนั 49.26 43.22 39.41 27.56 22.77 16.98 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร                       

   อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 8.12 6.82 5.15 5.73 4.97 3.35 

   อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ (1.65) (2.28) (2.32) 0.34 0.56 (0.18) 

   อตัราก าไรอื่น รอ้ยละ 3.80 1.14 6.59 0.30 0.72 0.71 

   อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ 90.59 63.36 92.73 882.83 86.87 (865.62) 

   อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ (3.47) (4.94) 1.41 (2.79) 0.12 1.13 

   อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ (2.33) (3.65) 1.24 (8.37) (0.06) 4.44 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน        

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ (1.47) (2.49) 0.83 (3.97) 0.22 2.56 

   อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ (1,266.33) (1,921.88) 624.65 (15.21) 4.20 17.19 

   อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 0.42 0.50 0.59 1.42 1.79 2.27 

อตัรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน         

   อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.43 0.51 0.48 0.92 1.03 1.10 

   อตัราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.42 0.49 0.46 0.77 0.85 0.75 

   อตัราส่วนหนี้สนิทมีภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.41 0.49 0.45 0.76 0.83 0.72 

   อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า (0.11) (0.50) (0.64) 1.93 0.27 1.81 

   อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 0.00 (0.01) (0.01) 0.08 0.01 0.05 

   อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 43.05 0.00 0.00 43.05 0.00 0.00 

หมำยเหต ุ * ค านวณจากการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด จ านวน 27.67 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท  
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

บทสรปุผู้บริหาร 

ในปี 2562 ภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวมมทีศิทางชะลอตวัลง โดยเฉพาะภาคการส่งออกและภาคการผลติ IMF 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตวัลดลงจากปี 2561 ตามปริมาณการค้าโลกที่หดตัวลง ซึ่งสาเหตุส าคญัเป็นผลจาก
สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และจนีทีย่งัคงอยู่ระหว่างการเร่งเจรจาหาขอ้ยุติ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่ง
จากเสถยีรภาพทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  

ภาพรวมของเศรษฐกจิไทยในปี 2562 มกีารขยายตวัทีล่ดลงจากปีก่อน จากการหดตวัของอุปสงคภ์ายนอกและการชะลอ
ตวัของอุปสงค์ภายในประเทศ มูลค่าการส่งออกลดลงจากปีก่อน จากผลกระทบของสงครามการคา้ระหว่างจนีและสหรฐัอเมริกา 
รวมถงึเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ส าคญัของไทย อาท ิจนี ญีปุ่่ น อาเซยีนและสหภาพยุโรป มอีตัราการขยายตวัลดลง 

สถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกยงัคงผนัผวนและมทีศิทางชะลอตวัลง ราคาน ้ามนัดบิ Brent เฉลี่ยปี 2562 มี
ค่าเท่ากบั 64.36 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2561 ซึ่งมรีาคาเฉลี่ย 71.06 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล จาก
ปัจจยัอุปทานน ้ามนัดบิล้นตลาด ในขณะที่อุปสงค์ลดลง เนื่องจากการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกโดยรวมลดลง  ซึ่งปัจจุบนั
กลุ่มโอเปคและประเทศพนัธมติรอยู่ระหว่างหาขอ้ตกลงในการปรบัลดก าลงัการผลติน ้ามนัดบิเพื่อสรา้งเสถยีรภาพทางราคา  
รวมถึงในปี 2562 มกีารปรบัตวัของตลาดเพื่อเขา้สู่มาตรการลดปรมิาณก ามะถนัในเชื้อเพลงิส าหรบัเรอืเดนิทะเลของ  จาก
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization/IMO) โดยก าหนดใหเ้รอืขนส่งลดปรมิาณการปล่อย
ก๊าซซลัเฟอรห์รอืก ามะถนัเหลอื 0.5% จากปัจจุบนั 3.5% เพื่อลดมลพษิ  มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มกราคม 2563 ส่งผลใหร้าคา
และส่วนต่างผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมปี 2562 โดยรวมปรบัตวัลดลงจากปี 2561 

ส าหรบัภาวะราคาน ้ามนัทีผ่นัผวน อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิของบรษิทัฯ แต่ไม่
กระทบต่อก าไรจากการด าเนินงาน เนื่องจากบรษิทัฯไดม้กีารก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารจดัการความเสีย่งจากการผนัผวน
ของราคาน ้ามนั ดว้ยการก าหนดราคาขายจากการบวกก าไรส่วนเพิม่จากราคาต้นทุน ( Cost Plus Pricing Method)  รวมถงึ
บรษิทัฯ เป็นผูค้า้น ้ามนัตามมาตรา 10  จงึไม่มกีารเกบ็ส ารองน ้ามนั ท าใหไ้ม่ไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลอื  ส าหรบัการลงทุนในธุรกิจส ารวจและผลติปิโตรเลยีมนัน้ บรษิัทฯได้บรหิารแผนการขุดเจาะและการผลติ ร่วมกับ
กจิการร่วมคา้ เพื่อปรบัใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ราคาน ้ามนั รวมถงึการใชก้ลยุทธใ์นการบรหิารจดัการเพื่อลดต้นทุนการ
ผลติใหไ้ดม้ากทีสุ่ด บรษิทัฯ ยงัเชื่อมัน่ว่า ความตอ้งการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ และพลงังานไฟฟ้าโดยรวมยงัคงมปีรมิาณสงูขึน้จาก
ขอ้มลูการจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยรวมของประเทศ ปี 2560-2562 ดงักราฟทีแ่สดง (แหล่งขอ้มลู :กรมธุรกจิพลงังาน )  
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หน่วย:ล้านลิตร
ปริมาณการจ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ

ดีเซล เบนซิน อากาศยาน น ้ามนัเตา น ้ามนักา๊ด

43,149 45,521 44,271 
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จากขอ้มูลส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ประมาณการอตัราการขยายตวัของดชันีผลผลติอุตสาหกรรม (MPI) ปี 
2563 คาดว่าจะขยายตวัในช่วงรอ้ยละ 2.0 - 3.0 โดยมปัีจจยับวกจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของรฐับาลทีน่่าจะมอีอกมาเป็น
ระยะ นักลงทุนมกีารยา้ยสายการผลติมาลงทุนในประเทศไทยจากผลของสงครามการคา้ แรงขบัเคลื่อนจากการลงทุนภาครฐั
จากความคบืหน้าของโครงการลงทุนทีส่ าคญัๆ รวมถงึการด าเนินงานภายใตแ้ผนงานเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
ทัง้นี้ยงัตอ้งเฝ้าระวงัการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ยงัคงมปีระเดน็ทีต่อ้งตดิตามทัง้การเผชญิกบัความไม่แน่นอนของสงคราม
การค้าที่สร้างแรงกดดนักระจายไปทัว่โลก ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน การชะลอตวัของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป ภาวะโรคระบาด ตลอดจนความผนัผวนของสถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิโลก อนัอาจจะท าใหเ้กดิการชะลอตวัของ
การลงทุนภายในประเทศดว้ยเช่นกนั 

ภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2562 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงินรวม     

ปี 2562 ปี 2561 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง)  

จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 6,473.06 4,777.14 1,695.92 35.50  
ก าไรขัน้ตน้ 216.61 237.62 (21.01) (8.84) 
รายไดอ้ื่น 46.34 34.55 11.79 34.12  
ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร (228.46) (210.91) 17.55 8.32  
ตน้ทุนทางการเงนิ (55.72) (57.67) (1.95) (3.38) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 111.74 2.70 109.04 4,038.52  
EBITDA 187.69 87.83 99.86 113.70 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (17.47) (3.26) (14.21) 435.89  
ก าไรสุทธิส าหรบัปี 73.14 5.85 67.29 1,150.26  
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) สทุธิ  
ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษทัใหญ ่ 60.85 (0.75) 61.60 8,213.33 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 12.29 6.60 5.69 86.21  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก าไรสุทธิรวม จ านวน 73.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1,150.26 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน ประกอบดว้ย ก าไรสุทธใินส่วนทีเ่ป็นผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 60.85 ล้านบาท และ
ก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 12.29 ลา้นบาท ซึง่ก าไรสุทธริวมทีเ่พิม่ขึน้เกดิจากสาเหตุหลกั ดงันี้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการร่วมคา้ แพน โอเรยีนท ์เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิตด็ ซึง่ด าเนินธุรกจิ
ดา้นส ารวจและผลติน ้ามนัปิโตรเลยีม แหล่งสมัปทาน 53/48 จ านวน 111.74 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 109.04 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4,038.52 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากปรมิาณการผลติทีเ่พิม่สูงขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการคน้พบแหล่งน ้ามนั 
L53-DD ถงึแมร้าคาขายน ้ามนัโดยเฉลีย่ในปี 2662 จะลดลงไปรอ้ยละ 5.3   
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นอกจากนี้การคน้พบแหล่งน ้ามนั L53-DD ส่งผลใหป้รมิาณน ้ามนัส ารองในระดบั 2P (ปรมิาณส ารองทีพ่สิจูน์แลว้และ
รอการผลติ Proved Reserve รวมกบัปรมิาณส ารองทีพ่สิูจน์แล้วและรอการขุดเจาะ (Probable Reserve) ในปี 2562 เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 57  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารรวม 6,473.06 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,695.92 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.50 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เกดิจากรายไดจ้ากจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิในต่างประเทศเป็นหลกั   

โดยมโีครงสรา้ยรายไดปี้ 2562 ดงันี้ 

งบการเงินรวม ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิมขึ้น (ลดลง)   

(หน่วย:ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า % 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัเ 4,649.22 96.62 6,112.33 93.76 1,463.11 31% 

• ทางทะเล 4,568.10 94.93 5,988.06 91.85 1,419.96 31% 

• ทางบก 81.12 1.69 124.27 1.91 43.15 53% 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 50.21 1.04 48.83 0.75 -1.38 -3% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ 77.71 1.62 56.70 0.87 -21.01 -27% 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายโซลเวน้ท ์ - - 255.20 3.91 - - 

รายไดอ้ื่น 34.55 0.72 46.34 0.71 11.79 34.13% 

รวม 4,811.69 100.00 6,519.40 100.00 1,707.71 35.49% 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายไดอ้ื่น จ านวน 46.34 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11.79 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.12 เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เกดิจากดอกเบีย้รบั ค่าปรบัจากการผดิสญัญาซื้อขาย และค่าชดเชยจากการฟ้องรอ้งคดี 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยม ีก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษเีงนิได ้ค่าเสื่อมและค่าตดัจ าหน่าย(EBITDA)  187.69 ลา้นบาท
เพิม่ขึน้ 99.86 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 113.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,988.06
สดัส่วน 91.85%

124.27
สดัส่วน 1.91%

48.83
สดัส่วน 0.75%

56.70
สดัส่วน 0.87%

255.2
สดัส่วน 3.91%

46.34
สดัส่วน 0.71%

โครงสร้างรายได้ ปี 2562
(หน่วย: ล้านบาท)

จ าหน่ายน ้ามนัทางทะเล จ าหน่ายน ้ามนัทางบก การใหบ้รกิาร

จ าหน่ายไฟฟ้า จ าหน่ายโซเวน้ท์ รายไดอ้ื่น



    

แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

  

 

 138 
 

895.77
สดัส่วน 
14.66%

5,092.29
สดัส่วน 
83.31%

124.27
สดัส่วน 2.03%

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัตามช่องทางการ
จ าหน่าย ปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

ทางทะเลในประเทศ

ทางทะเลใน
ต่างประเทศ

ทางบก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยในปี 2562 จ านวน 6,112.33 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 

รอ้ยละ 31  เกดิจากการเพิม่ขึน้ของธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัทัง้ทางทะเลและทางบกจากกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ ท าใหป้รมิาณการ
จ าหน่ายน ้ามนัโดยรวมของบรษิทัฯเพิม่ขึน้ 51.10% 

 
รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัแยกตามผลิตภณัฑ ์
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัของบรษิทัและบรษิทัย่อยแยกตามประเภทผลติภณัฑท์ี่จ าหน่ายในปี 2562 บรษิทัฯมี

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) จ านวน 2,173.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.56ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ในปี 2562 จ านวน 117.50  ลา้นลติร ซึง่
ส่วนใหญ่เกดิจากการจ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลใหลู้กคา้ต่างประเทศ  

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเตา (Fuel Oil) ในปี 2562 จ านวน 3,665.71  ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 59.97  ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเตาในปี 2562 จ านวน 274.15  ลา้นลติร  เกดิจากการ
จ าหน่ายน ้ามนัทางทะเลใหก้บัลูกคา้ต่างประเทศ และเรอืขนส่งเป็นหลกั 

รายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซิน (Gasoline) ในปี 2562 จ านวน 232.63 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.81  ของ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ามนัทัง้หมด และมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิในปี 2562 จ านวน 15.81  ล้านลติร เกดิจาก
การจ าหน่ายน ้ามนัใหก้บัลูกคา้ต่างประเทศ 
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รายได้จากการขายแยกประเภทน ้ามนั ปี 2560 - ปี 2562
(หน่วย: ล้านบาท)

น ้ามนัหล่อลื่นและอื่นๆ น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ 

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

 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารในธุรกจิดา้นการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และใหบ้รกิารอื่นๆ ส าหรบัพนักงานประจ า
แหล่งขดุเจาะน ้ามนัและก๊าซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management) ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัหาอาหาร 
ท าความสะอาด และซกัรดีใหแ้ก่พนักงานประจ าแท่นขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซในอ่าวไทย บนเรอืพกัอาศยั และแหล่งขุด เจาะ
น ้ามนัและก๊าซบนบก (Catering and  Housekeeping Service) 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในธุรกจิ Catering & Supply Management ในปี 2562 จ านวน 48.83 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2561 รอ้ยละ 3  เน่ืองจากลูกคา้มกีารหยุดพกัการเดนิเรอืบางช่วงเน่ืองจากสภาพภูมอิากาศ  

รำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย ์
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า จ านวน 56.70 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 27 เนื่องจากปี 2562 โครงการขายแผง

โซล่ารเ์ซลลส์ิน้สุดสญัญา รวมถงึผลกระทบจากสภาพภูมอิากาศ และประสทิธภิาพของอุปกรณ์ในการผลติกระแสไฟฟ้าลดลง โดย
ในปี 2562 บางโครงการไดม้กีารซ่อมบ ารุงและเปลีย่นแปลงอุปกรณ์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ คาดว่าจะแลว้เสรจ็สิน้ในปี 2563 

รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายโซเว้นท์ 
รายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายโซเวน้ท์ จ านวน 255.20 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.91 ของรายไดร้วมทัง้หมด  ซึ่ง

เริม่ผลติในไตรมาสที ่2 ปี 2562 การจดัจ าหน่ายโซเวน้ท ์แบ่งออกเป็น: 
• การจ าหน่ายน ้ามนัภายในประเทศ (Domestic) ซึ่งเป็นการจ าหน่ายสารไวท์สปิรติ (White Spirit) ทัง้หมด คดิเป็น

5.55%  ของผลติภณัฑโ์ดยรวม
• การจ าหน่ายน ้ามนัในต่างประเทศ (External) ซึง่เป็นการจ าหน่ายโซเวน้ท ์และดเีซลทีเ่ป็นผลติภณัฑพ์ลอยได ้ใหก้บั

ลูกคา้ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาว พม่า โดยเป็นสดัส่วนถงึ 94.45% ของผลติภณัฑโ์ดยรวม

ต้นทุนขายและบริการ และก าไรขัน้ต้น
ตน้ทุนขาย ประกอบดว้ย ตน้ทุนจากการจ าหน่ายน ้ามนั และตน้ทุนจากการผลติและจ าหน่าย โซเวน้ทแ์ละไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทติยแ์ละจ าหน่ายแผงโซลารเ์ซลล์ ส่วนตน้ทุนบรกิาร เกดิจาก ตน้ทุนบรกิารของธุรกจิ Supply Management 
 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนการขายน ้ามนัเชื้อเพลิง,น ้ามนัหล่อลื่น และต้นทุนจากการผลิตและ

จ าหน่ายโซเวน้ท์ และไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ เท่ากบั 6,211.78 ล้านบาท คดิเป็น รอ้ยละ 96.69 ของรายไดจ้ากการ
จ าหน่ายน ้ามนั โซเวน้ท์และจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทัง้หมด ส่งผลใหบ้รษิทัฯและบรษิทัย่อยมกี าไรขัน้ตน้จาก
การจ าหน่ายน ้ามนั โซเว้นท์ และจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ในปี 2562 เท่ากบั 212.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2561 จ านวน 13.22 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 5.86 ก าไรขัน้ตน้ทีล่ดลง บรษิทัมกีารปรบักลยุทธใ์นการขาย เพื่อเพิม่ส่วนแบ่ง
การตลาดและขยายตลาดใหก้วา้งขึน้ เนื่องจากภาวะการแขง่ขนัในตลาดน ้ามนัทัง้ในและต่างประเทศทีสู่งขึน้ ท าใหต้้องมกีาร
ปรบัลดราคาเพื่อรกัษาฐานลูกคา้เดมิและเพิม่จ านวนลูกคา้รายใหม่  

โดยในปี 2562 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มอีตัราก าไรขัน้ต้นของการจ าหน่ายน ้ามนั โซเวน้ท์ และจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทติยโ์ดยรวมเท่ากบัรอ้ยละ 3.31  

บรษิทัฯ มตีน้ทุนบรกิารของธุรกจิ Catering& Supply Management ในปี 2562 เท่ากบั 44.67 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 91.49 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม ส่งผลใหม้กี าไรขัน้ต้นจากการใหบ้รกิารในปี 2562 เท่ากบั 4.15 ล้านบาท ลดลง
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จากปี 2561 ร้อยละ 65.25 เนื่องจากต้นทุนบรกิารที่สูงขึ้น จากการปรบัปรุงคุณภาพและมาตฐานการให้บรกิาร เพื่อให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานสากล  

บรษิทัฯมอีตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารในธุรกจิ Supply Management ในปี 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 8.51 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกี าไรขัน้ตน้รวม 216.61 ล้านบาท ลดลง 21.02 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 8.84 เมื่อเทยีบ

จากปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 228.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.32  เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เกดิจากค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าการตลาด และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเพิม่บุคลากรดา้นการขาย เพื่อ
ขยายธุรกจิในต่างประเทศ 

ต้นทุนทางการเงิน 
ในปี 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อย มตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 55.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 1.96 ล้าน

บาท หรอืลดลงร้อยละ 3.39 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ต้นทุนทางการเงนิที่ลดลง เกิดจาก จากการลดลงของเงนิกู้ยมืจากสถาบนั
การเงนิของบรษิทัย่อยฯ 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 
ในปี 2562 บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มผีลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน จ านวน 0.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 

96.63 เกดิจากการปรบัปรุงอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ ณ วนัสิน้ปี 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในปี 2562 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมภีาษีเงนิได้ จ านวน 17.46 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2561 จ านวน 14.20 ล้าน
บาท  ซึง่เกดิจากภาษนีิตบิุคคลจากก าไรของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีเ่พิม่ขึน้ 

ฐานะทางการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
      (หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

ปี 2561 ปี 2562 

รวมสนิทรพัย ์ 2,744.30 2,967.50 

รวมหนี้สนิ 1,389.91 1,555.66 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,354.39 1,411.84 

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,346.65 1,395.49 

ทุนจดทะเบยีน 691.87 691.87 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 553.56 553.56 
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สินทรพัย ์
บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์รวมจ านวน 2,967.50 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 223.20 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.13 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เกดิจากสนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้จ านวน 272.59 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.46 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 64.22 ล้าน

บาท และลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น จ านวน 214.53 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ทีย่งัไม่ครบก าหนดช าระ 

(1) สินทรพัยห์มุนเวียน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม จ านวน 1,020.15 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก

ปีก่อนจ านวนรอ้ยละ 36.46 สนิทรพัย์หมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
จ านวน 64.22 ลา้นบาท และลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น จ านวน 214.53 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ทีย่งัไม่ครบก าหนดช าระ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 198.09 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 47.97 โดยมสีาเหตุจากกระแสเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จากกจิกรรมด าเนินงานและเงนิปันผลรบัจากกจิกรรมลงทุน 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมลูีกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นสุทธจิ านวน 784.19 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

จาก ณ สิน้ปี 2561 รอ้ยละ 37.66  เกดิจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรกด็ลูีกหนี้การคา้ ณ  31 ธนัวาคม 2562 ส่วนใหญ่เป็นหนี้
ทีย่งัไม่ครบก าหนดช าระและลูกหนี้ทีค่า้งช าระไม่เกนิกว่า 3 เดอืน 

(2) สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน จ านวน 1,947.35 ล้านบาท ลดลงจากปี

ก่อนรอ้ยละ 2.47  ส่วนใหญ่เกดิจากการลดลงของ ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ ิของสนิทรพัยโ์รงแยกคอนเดนเสทจากการคดิ
ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจกัร และ โรงงานแยกคอนเดนเสท และ เงนิลงทุนในการร่วมคา้ ลดลงจากการไดร้บัเงนิปันผลจากPan 
Orient Energy (Siam) Limited (“POES”)  จ านวน 152.98 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการรบัรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการร่วมค้า 
ส าหรบังวด ในปี 2019  จ านวน 111.74 ลา้นบาท 

ณ  31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในการร่วมค้า จ านวน 1,227.16 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทย่อย Sea Oil 
Energy Limited ได้เข้าซื้อหุ้นของ Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”) จ านวน 9,863 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
49.99 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ POES  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการส ารวจ พฒันาและผลิตน ้ามนั
ปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาตใินประเทศไทย สมัทานปิโตรเลยีมหลุม L53/48  จงัหวดันครปฐม บรษิทัฯ ไดร้บัรูส่้วนแบ่งก าไรใน
ปี 2562 ไวจ้ านวน 111.74 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมคา้ โดยใชป้ระมาณ
การกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัตลอดอายุสมัปทานปิโตรเลยีม พบว่าผลรวมมูลค่าปัจจุบนัจากการค านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัคนืของเงนิลงทุนในการร่วมคา้มจี านวนมากกว่ามลูค่าตามบญัช ี1,878.87ล้านบาท ดงันัน้ในปี 2562 บรษิทัฯ จงึไม่มกีาร
บนัทกึการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนดงักล่าว 

 หน้ีสิน 
บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มีหนี้สนิรวม 1,555.66 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 165.75 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 11.93 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เกดิจากการเพิม่ขึ้นของหนี้สนิหมุนเวยีน จ านวน 479.29 ล้านบาท จากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นที่
เพิม่ขึน้จากการจ าหน่ายน ้ามนัในต่างประเทศ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,411.84 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 

1,395.49 ล้านบาท และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 16.35 ล้านบาท ส่วนของผูถ้อืหุน้โดยรวม เพิม่ขึน้จากปีก่อน 57.44 ล้าน
บาท หรอืรอ้ยละ 4.24 เกดิจากก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปีทีเ่พิม่ขึน้ 

 กระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
ส าหรบัปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

2561 2562 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 15.34 101.11 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (91.89) 133.36 
เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 50.08   (161.41) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ   (26.47) 73.07 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้งวด 171.91    133.87 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (11.57) (8.85) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 133.87 198.09 

 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 
ในปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานจ านวน 101.11 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี  

2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการด าเนินงาน และการลดลงของลูกหนี้การคา้ และ การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้ 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  
ในปี 2562  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน จ านวน 133.36 ลา้นบาทโดยส่วนใหญ่เกดิ

จากเงนิปันผลรบัจากการลงทุนในหุน้บุรมิสทิธแิละเงนิปันผลรบัจากกจิการร่วมคา้ POES  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  
ในปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 161.41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิ

จากการจ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและดอกเบีย้ 

จากรายการกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดงักล่าวขา้งต้น ท าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมเีงินสดและรายการ
เทยีบเท่าเงนิสด เพิม่ขึน้สุทธ ิรวมเป็นจ านวน 73.07 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2561 ท าให ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 198.09 ลา้นบาท   
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ปัจจยัและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ความผนัผวนของราคาน ้ามนัและการชะลอตวัของเศรษฐกจิภูมภิาคเอเซีย เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิโลกและราคา
น ้ามนัยงัมคีวามผนัผวนตามปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปรมิาณการผลติ ปรมิาณความตอ้งการใชน้ ้ามนั ดงันัน้การเปลีย่นแปลง
ของราคาน ้ามนัอาจส่งผลต่อผลประกอบการของบรษิทัโดยรวมได ้ หากราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลงอย่างมาก ส่งผลใหร้ายไดจ้าก
การจ าหน่ายน ้ามนัของกจิการลดลงดว้ยเช่นกนั อย่างไรกต็าม บรษิทัมนีโยบายในการก าหนดราคาขายโดยใชว้ธิรีาคาตน้ทุน
บวกก าไรขัน้ตน้ (Cost Plus Pricing Method) เพื่อรกัษาระดบัก าไรไว ้ รวมถงึนโยบายการกระจายความเสีย่งไปยงัธรุกจิอืน่ๆ 
และการปรบัลดต้นทุนการผลติและจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายด าเนินงานใหเ้หมาะสม เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของ
ราคาน ้ามนัได้  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตามสถานการณ์ และเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชดิ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้และสามารถปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั  
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

  บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอ
รบัรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่วรต้องแจง้ใน
สาระส าคญั  นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า 

  (1)  งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ได้แสดงขอ้มูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยแลว้ 

(2)  บรษิทัได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ด ีเพื่อให้แน่ใจว่าบรษิทัได้เปิดเผยขอ้มูล ในส่วนที่
เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบรษิัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแล ให้มกีารปฏบิตัติาม
ระบบดงักล่าว 

(3)  บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่บริษทัได้รบัรองความ
ถูกต้องแลว้ บรษิทัไดม้อบหมายให้ นางเสาวณีย ์ สุทธธิรรม เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของนางเสาวณีย์  สุทธธิรรม ก ากบัไว้ บรษิทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิทัได้รบัรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
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1.  นางสาวนีรชา  ปานบุญหอ้ม กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั           นีรชา  ปานบุญหอ้ม       . 
 
 

2.  นางสุธดิา  คฤเดชโกศล กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั           สุธดิา  คฤเดชโกศล        1        
    

                  ช่ือ                        ต าแหน่ง                     ลายมือช่ือ 

 
ผูร้บัมอบอ านาจ   นางเสาวณยี ์  สุทธธิรรม             เลขานุการบรษิทั                           เสาวณีย ์ สุทธธิรรม        2               



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562)       เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายอภิสิทธ์ิ รจิุเกียรติก าจร 
ประธานกรรมการ 
 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
5 กนัยายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 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 3.05 

16,900,000 หุน้ 

ไม่ม ี 2556 - 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 บมจ.เอเชยี ไบโอแมส จ าหน่ายเชือ้เพลงิชวีมวล 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/
กรรมการอสิระ 
 

บมจ.เอเชยี กรนี เอนเนอจ ี น าเขา้และจ าหน่ายถ่าน
หนิคุณภาพจาก
ต่างประเทศ 

2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / 
กรรมการอสิระ 

บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์ จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งและ
อุปกรณ์ตกแต่งบา้น 

2560 - ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการ บมจ.ลาวอะโกรเทค  (สปป.
ลาว) 

ธุรกจิปาลม์น ้ามนัครบ
วงจร 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

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 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.โกลบอลเฮา้ส ์(แคมโบ
เดยี) 

ธุรกจิคา้วสัดุก่อสรา้ง 

2554 - 2562 ประธานกรรมการ บจก.อโีค่ไลทต์ิ้ง จ าหน่ายหลอดไฟฟ้าและ
ไฟสอ่งสว่าง 

2557 - 2561 ประธานกรรมการ บจก.สยามโกลบอลเฮา้ส ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

ธุรกจิลงทุน 

2554 - 2557 กรรมการอสิระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ไทยออยล ์ ธุรกจิกลัน่น ้ามนั 

2552 - 2557 กรรมการ บจก.ซาการ ีรซีอรเ์ซส  ธุรกจิถ่านหนิ 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั 
- บมจ.เอเชยี ไบโอแมส 
- บมจ.เอเชยี กรนี เอนเนอจ ี
- บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
- บจก.โกลบอลเฮา้ส ์(แคมโบเดยี) 
- บจก.ด ีท ีซ ีเอน็เตอรไ์พรส ์
- บจก.โอ พ ีจ ีเทค 
- บมจ.ลาวอะโกรเทค 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นาย ทวีป สุนทรสิงห์ 
รองประธานกรรมการ / กรรมการ
อสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาก าหนด
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ 
 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
5 กนัยายน 2556 

69 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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 

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

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี  2556 – ปัจจุบนั 

 

รองประธานกรรมการ 
/ กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรร
หา ก าหนด
ค่าตอบแทน และ
ก ากบัดูแลกจิการ 

บมจ.ซอีอยล ์

 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2535 – 2553  ผูจ้ดัการ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ธนาคาร 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 

รศ.ดร. รธิุร ์พนมยงค์ 
กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
5 กนัยายน 2556 

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

ประกาศนียบตัรระเบยีบวธิวีจิยั
ทางสงัคมศาสตร,์ Cardiff 
University, Wales, United 
Kingdom 

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

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

ปรญิญาตร ีกฎหมายระหว่าง
ประเทศ, Universite de Paris 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.โกลบอล ออลไซท ์ ประกอบธุรกจิบรกิารรบั
เป็นทีป่รกึษา 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
อสิระ 

บมจ.ไวส ์โลจสิตกิส ์ ธุรกจิรบัจดัการขนส่ง
สนิคา้ 

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลฟีวิง่ เฮดควอเตอร ์ ธุรกจิรบัออกแบบภายใน 

2536 - ปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัช ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ สถาบนัการศกึษา 

2559 - 2562 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
อสิระ 

บมจ.ซ.ีพ.ีแอล.กรุ๊พ ผลติและจดัจ าหน่าย
ผลติภณัฑห์นังส าเรจ็รปู 

2556 - 2558 กรรมการ บจก.ไวสเ์ฟรทเซอรว์สิเซส 
(ประเทศไทย) 

ธุรกจิรบัจดัการขนส่ง
สนิคา้ 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

I, Pantheon-Sorbonne, 
France 

ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์
Lycee Michelet, France 

หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่103/2008 

หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 13/2006 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่44/2005 

2554 - 2556 กรรมการ บจก. เจรญิสนิพรอ็พเพอรต์ี้ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

    

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั 
- บมจ.ไวส ์โลจสิตกิส ์
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  
- บจก.ลฟีวิง่ เฮดควอเตอร ์
- บจก.โกลบอล ออลไซท ์
 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ดร. เฉลิมวิทย ์ฉิมตระกลู 
กรรมการอสิระ /  
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกจิการ 
 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
5 กนัยายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 ปรญิญาเอก การบรหิาร
การศกึษาและภาวะผูน้ า 
มหาวทิยาลยัเซนต์จอหน์ 

ปรญิญาโท ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 

ปรญิญาตร ีการศกึษา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ประสานมติร 

หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่158/2012 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่92/2011 

หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่น 42/2013 

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

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2552 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 
2549 - ปัจจุบนั 

กรรมการอสิระ /  
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา
ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกจิการ 
 
 
 
ประธานโครงการ
พฒันาผูบ้รหิาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศกึษา หลกัสตูร
ศกึษาศาสตร์
มหาบณัฑติ 
 
 
ผูท้รงคุณวุฒ ิอาจารย์
พเิศษ ทีป่รกึษา 
วทิยานิพนธ-์สาร
นิพนธ ์ปรญิญาโท 
ปรญิญาเอก 

บมจ.ซอีอยล ์
 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัรชัต์ภาคย ์
 
 
 
 
 
 
 
มหาวทิยาลยัของรฐัและ
เอกชน 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัการศกึษา 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ดร. เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล (ต่อ) หลกัสตูร Advanced Audit 
Committee Program (AACP) 
รุ่น 17/2015 

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

หลกัสตูร การก ากบัดูแลการ
ป้องกนัและรบัมอืภยัไซเบอร ์

หลกัสตูร Cybercrime - The 
Looming Threat to Global 
Economy 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  (ไม่ม)ี 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายสุรพล มีเสถียร 
กรรมการ / 
กรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน
และก ากบัดูแลกจิการ 
 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
5 กนัยายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร์
บณัฑติ โรงเรยีนนายเรอื 

ประกาศนียบตัร วทิยาลยัการ
ทพัเรอื 

หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่155/2012 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่92/2011 

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

รอ้ยละ 0.53 

2,958,329 หุน้ 

ไม่ม ี 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ / 
กรรมการสรรหา
ก าหนดค่าตอบแทน
และก ากบัดูแลกจิการ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บิก๊ซ ี ขนส่งน ้ามนัทางเรอื 

2552 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ สมาคมเจา้ของเรอืไทย ขนส่งทางน ้า 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.พรมิา มารนี ขนส่งทางน ้า 

2554 - 2561 กรรมการ Nathalin Shipping Pte. 
Ltd. (สงิคโปร)์  

บรกิารจดัส่งสนิคา้ทาง
ทะเล 

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 

    



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายสุรพล มเีสถยีร (ตอ่) 
 
 
 

หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง
องคก์ร รุ่นที ่10 ศูนยบ์รกิาร
วชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

หลกัสตูร การก ากบัดูแลการ
ป้องกนัและรบัมอืไซเบอร ์

หลกัสตูร Anti-corruption: The 
practical guide 
 
หลกัสตูร ISO 27001:2013 
Internal Auditor 

หลกัสตูร Change 
Management 

หลกัสตูร HRMS in use 

หลกัสตูร IT Security 
Awareness และ Enhancing 
Office 365 

หลกัสตูร เจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัระดบับรหิาร 

    

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั  
- บมจ.พรมิา มารนี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  
- บจก.นทลนิ 
- บจก. บิก๊ซ ี

นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสุข 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
5 กนัยายน 2556 

53 ปรญิญาโท การเงนิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่97/2012 

หลกัสตูร Anti-corruption: The 
practical guide 

หลกัสตูร IT Security 
Awareness และ Enhancing 
Office 365 

หลกัสตูร HRMS in use 

รอ้ยละ 0.26 

1,433,329 หุน้ 

ไม่ม ี 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.วนิชยั ผลติและจ าหน่าย
พลงังาน 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ /
กรรมการบรหิาร /
กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

บมจ.พรมิา มารนี  ขนส่งทางน ้า 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.นทลนิ ขนส่งทางน ้า 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ TATE Offshore Co., Ltd 
(มาเลเซยี) 

บรหิารจดัการกองทุน 

 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ Nathalin Shipping Pte. 
Ltd. (สงิคโปร)์  

บรกิารจดัส่งสนิคา้ทาง
เรอื 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ุข (ตอ่)  หลกัสตูร Enterprise Risk 
Management 

  2548 - 2559 กรรมการ Top-NTL PTE. LTD. 
(สงิคโปร)์ 

ขนส่งทางน ้า 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั  
- บมจ.พรมิา มารนี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  
- บจก.นทลนิ 
- Nathalin Shipping Pte. Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 
- TATE Offshore Co.,Ltd (ประเทศมาเลเซยี) 
- บจก.วนิชยั 

นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัด์ิ   
กรรมการ 
 
วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
5 กนัยายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 

60 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ สาขาบรหิารธุรกจิ
และการจดัการ สถาบนับณัฑติ
บรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาธรณีวทิยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
หลกัสตูร Board Matters and 
Trends (BMT) รุ่นที ่5/2561 

รอ้ยละ 0.007 
 

 38,500 หุน้ 

ไม่ม ี 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ 
 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน
คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

บมจ.พรมิา มารนี  ขนส่งทางน ้า 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บจก. ทีป่รกึษา เค เอม็ เอ 
เอน็ 

ใหบ้รกิารทีป่รกึษา 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอาชพี 
(Chartered Director) 

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย อบรมสมัมนา 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายโกสทิธิ ์เฟ่ืองสวสัดิ ์(ต่อ) 
 

หลกัสตูร Strategic Board 
Master Class (SBM) รุ่นที ่
3/2561 
 
หลกัสตูร Boards that Make a 
Difference (BMD) รุ่นที ่
5/2560 
 
หลกัสตูร Director 
Certification Program รุ่นที ่
247/2560 
 
หลกัสตูร Director 
Accreditation Program รุ่นที ่
139/2560 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั  
- บมจ.พรมิา มารนี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  
- บจก. ทีป่รกึษา เค เอม็ เอ เอน็ 
 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 
กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

วนัทีเ่ขา้รบัต าแหน่ง  
5 กนัยายน 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 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 

หลกัสตูร Masterclass in 
Private Equity จาก London 
Business School (LBS) ปี 
2014 

หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงู 
ดา้นการพฒันาธุรกจิ
อุตสาหกรรมและการลงทุน 
(วธอ.รุน่ที ่2/2558) 

รอ้ยละ 0.79 

4,400,000 หุน้ 

ไม่ม ี 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ / ประธาน
กรรมการบรหิาร / 
ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2562 - ปัจจุบนั  กรรมการ Energon Pte. Ltd.  
(สงิคโปร)์ 

ลงทุนในนิตบิุคคลอื่น 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีและ
บรษิทัย่อย 

ผลติและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล โรงแยกตอนแดนเสท/
กลัน่เคมภีณัฑ ์

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 / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

Sea Oil Energy Limited 
(เบอรม์วิดา้) 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.นทลนิ ขนส่งทางน ้า 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสตูร Risk Management 
program for Corporate 
Leader (RCL) รุ่นที ่4/2016 
 
หลกัสตูร Change 
Management 
 
หลกัสตูรการจดัการดา้น 
การตลาดสมยัใหม่รุ่นที ่40 
 
หลกัสตูร Fundamentals of 
petroleum economics สถาบนั
ปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

หลกัสตูร Energy Literacy for 
a Sustainable Future YTEA 
รุ่น 7 

หลกัสตูร นักบรหิารระดบัสงู 
ดา้นการพฒันาธุรกจิ
อุตสาหกรรมและการลงทุน 
(วธอ.รุน่ที ่2/2558) 
หลกัสตูร Anti-corruption: The 
practical guide 

2555 – 2558 กรรมการ บจก.ยูไนเต็ด ออฟชอร ์ เอวิ
เอชัน่ 

บรกิารขนส่งบุคคลทาง
อากาศ 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม (ต่อ) หลกัสตูร IT Security 
Awareness และ Enhancing 
Office 365 

หลกัสตูร มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปี 
2563 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  
- บจก.นทลนิ 
- Energon PTE. LTD. (ประเทศสงิคโปร)์ 
- Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสงิคโปร)์ 
- Sea Oil Offshore Limited (ประเทศมาเลเซยี) 
- Sea Oil Energy Limited (ประเทศเบอรม์วิดา้) 
- บจก.ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล (บจก.บรษิทั นครชยัปราการ เคมภีณัฑ”์) 
- บจก.ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีและบรษิทัยอ่ย* 

*หมายเหตุ บริษทัย่อยของบจก.ลีฟวิง เอ็นเนอรจ์ี ประกอบด้วย บจก.ซนัน่ี โซล่า, บจก.ซนั ลิงค ์พาวเวอร,์ บจก.โซล่าร ์ทาวน์, บจก.สกาย โซล่าร ์พาวเวอร,์ บจก.สกาย โซล่าร ์รฟู, บจก.เอ็น ดบัเบิลยู กรีน พาวเวอร,์ บจก.เอ็น ดบัเบิลยู โซล่าร ์และบจก.เอ็น ดบัเบิลยู เอ็น
เนอรย์ี 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสุธิดา  คฤเดชโกศล 
กรรมการบรหิาร / รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกจิ
และการลงทุน 

38 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 0.01  

50,570 หุน้ 

ไม่ม ี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร / รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2562 - ปัจจุบนั  กรรมการ Energon Pte. Ltd.  
(สงิคโปร)์ 

ลงทุนในนิตบิุคคลอื่น 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์แีละ
บรษิทัย่อย 

ผลติและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 

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

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

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

ลงทุนในบรษิทัอื่น 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ / รกัษาการ
กรรมการผูจ้ดัการ 

บจก.ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล 
จ ากดั  

โรงแยกตอนเดนเสท / 
กลัน่เคมภีณัฑ ์

2557 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ศรไีทย แคปปิตอล ธุรกจิขนส่งน ้ามนัทางเรอื 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสุธดิา  คฤเดชโกศล (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลกัสตูร Anti-corruption: The 
practical guide  
หลกัสตูร People 
Management for Highest 
Performance  
 
หลกัสตูร Cybercrime - The 
Looming Threat to Global 
Economy  

หลกัสตูร Fundamentals of 
petroleum economics  

หลกัสตูร Aligning Risk with 
Strategy and Performance  

หลกัสตูร IT Security 
Awareness และ Enhancing 
Office 365 

หลกัสตูร Corporate Finance 
Law 2019 

หลกัสตูร HRMS in use 

  2557 - 2559 ผูอ้ านวยการฝ่าย
พฒันาธุรกจิ 

บจก.นทลนิ ธุรกจิขนส่งน ้ามนัทางเรอื 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสุธดิา  คฤเดชโกศล (ต่อ) 
 

หลกัสตูร มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปี 
2563  

หลกัสตูร เจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัระดบับรหิาร 
 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  
- Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสงิคโปร)์ 
- Energon PTE. LTD. (ประเทศสงิคโปร)์ 
- Sea Oil Offshore Limitedประเทศมาเลเซยี) 
- Sea Oil Energy Limited (ประเทศเบอรม์วิดา้) 
- บจก.ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล (บจก.บรษิทั นครชยัปราการ เคมภีณัฑ”์) 
- บจก.ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีและบรษิทัยอ่ย* 

*หมายเหตุ บริษทัย่อยของบจก.ลีฟวิง เอ็นเนอรจ์ี ประกอบด้วย บจก.ซนัน่ี โซล่า, บจก.ซนั ลิงค ์พาวเวอร,์ บจก.โซล่าร ์ทาวน์, บจก.สกาย โซล่าร ์พาวเวอร,์ บจก.สกาย โซล่าร ์รฟู, บจก.เอ็น ดบัเบิลยู กรีน พาวเวอร,์ บจก.เอ็น ดบัเบิลยู โซล่าร ์และบจก.เอ็น ดบัเบิลยู เอ็น
เนอรย์ี 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายกษิดิศ  เจริญชลวานิช 
กรรมการบรหิาร / ผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานขายและ
การตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขา
การเงนิและการตลาด George 
August University, 
Goettingen, Germany 

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขา
การตลาด หา
วทิยาลยัอสัสมัชญั 

ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

หลกัสตูร Extraordinary 
Leader, Zenger & Folkman, 
USA 

หลกัสตูร Extraordinary 
Coach, Zenger & Folkman, 
USA 

หลกัสตูร Leadership Lab, 
Sim Talent, Germany 

หลกัสตูร Change Essential, 
John Cotter, USA 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2559 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2549 - 2559 
 
 
2560 - 2561 
 
 

กรรมการบรหิาร / 
ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน
ขายและการตลาด 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
ประธานเจา้หน้าที่
ปฏบิตักิาร 
 
 

บมจ.ซอีอยล ์
 
 
 
 
บมจ.ทปิโกแ้อสฟัลท ์
 
 
บจก.กรุงไทยการไฟฟ้า 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 
 
 
 
ผลติและจ าหน่ายพืน้ยาง
มะตอย 
 
จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายกษดิศิ  เจรญิชลวานิช (ต่อ) 
 

หลกัสตูร Super Skill of Great 
Conversation, The Right 
Conversation, UK  

หลกัสตูร Leadership 
Incubator: Executive 
Mentoring, Slingshot Group, 
Thailand 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 

นางกสุุมา วรรณพฤกษ์ 
กรรมการบรหิาร /  
ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 

52 ปรญิญาตร ีคณะรฐัศาสตร/์
บรหิารรฐักจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ 
(MBA Executive) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

หลกัสตูร CFO Certification 
Program รุ่นที ่17/2013 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร /  
ผูอ้ านวยการสายงาน
การเงนิ 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ Sea Oil Offshore Limited 
(มาเลเซยี) 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2559 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ Sea Oil Energy Ltd. 
(ประเทศเบอรม์วิดา้) 
 

ลงทุนในบรษิทัอื่น 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางกุสุมา วรรณพฤกษ์ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสตูร Invesment 
Consultant Refresher 
หลกัสตูร Basis Merger & 
Acquisition and Joint 
Venture 
 
หลกัสตูร CFO Current Issue 
: Forward looking 
 
หลกัสตูร Strategic CFO in 
Capital Market Program 
5/2560 
 
หลกัสตูร Orientation Course 
CFO 
 
หลกัสตูร Anti-corruption: The 
practical guide 
 
หลกัสตูร People 
Management for Highest 
Performance 
 
หลกัสตูร Aligning Risk with 
Strategy and Performance 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล 

จ ากดั 

ธุรกจิโรงแยกคอนเดน
เสท / กลัน่เคมภีณัฑ ์

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์แีละ
บรษิทัย่อย 

ผลติและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า 

2550 - 2555 ผูจ้ดัการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

สถาบนัการเงนิ 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางกุสุมา วรรณพฤกษ์ (ต่อ) 
 

หลกัสตูร IT Security 
Awareness และ Enhancing 
Office 365 
 
หลกัสตูร TFRS ใหม่ทีต่อ้งรู ้
หลกัสตูร มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปี 
2563  

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั  
- Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสงิคโปร)์ 
- Energon PTE. LTD. (ประเทศสงิคโปร)์ 
- Sea Oil Offshore Limitedประเทศมาเลเซยี) 
- Sea Oil Energy Limited (ประเทศเบอรม์วิดา้) 
- บจก.ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล (บจก.บรษิทั นครชยัปราการ เคมภีณัฑ”์) 
- บจก.ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีและบรษิทัยอ่ย* 

*หมายเหตุ บริษทัย่อยของบจก.ลีฟวิง เอ็นเนอรจ์ี ประกอบด้วย บจก.ซนัน่ี โซล่า, บจก.ซนั ลิงค ์พาวเวอร,์ บจก.โซล่าร ์ทาวน์, บจก.สกาย โซล่าร ์พาวเวอร,์ บจก.สกาย โซล่าร ์รฟู, บจก.เอ็น ดบัเบิลยู กรีน พาวเวอร,์ บจก.เอ็น ดบัเบิลยู โซล่าร ์และบจก.เอ็น ดบัเบิลยู เอ็น
เนอรย์ี 



     
 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2562 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายชญาน์วตั ทีฆไมตรี 
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ /
การตลาด  
มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

หลกัสตูร Project 
Management Professional 
Training 

รอ้ยละ 0.01 

69,250 หุน้ 

ไม่ม ี 2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
การตลาด 1 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

Sea Oil Offshore Limited 
(ลาบวน, มาเลเซยี) 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลกัสตูร Anti-corruption: The 
practical guide 
 
หลกัสตูร IT Security 
Awareness และ Enhancing 
Office 365 
 
หลกัสตูร Legal Compliance 
of export transport by truck 
 
หลกัสตูร Aligning Risk with 
Strategy and Performance 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี(ตอ่) 
 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูร Modern 
Presentation Design 
 
หลกัสตูร Train The Trainer 
 
หลกัสตูร Performance 
Appraisal implementation 
 
หลกัสตูร Professional Sales 
หลกัสตูร มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปี 
2563  
หลกัสตูร เจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัระดบับรหิาร 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั  
- Sea Oil Offshore Limitedประเทศมาเลเซยี) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสิราณี โกมินทรชาติ 
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 ปรญิญาโท  
สงัคมสงเคราะห ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ี 
บรหิารธุรกจิ/การจดัการ   
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

หลกัสตูร HR For Non HR 
For Manager 

หลกัสตูร Strategic Thinking 
and Planning 

หลกัสตูร Anti-corruption: The 
practical guide 

หลกัสตูร IT Security 
Awareness และ Enhancing 
Office 365 

หลกัสตูร Legal Compliance 
of export transport by truck 
 
หลกัสตูร การตรวจประเมนิ
ระบบคุณภาพภายใน 
ISO9001:2015 

รอ้ยละ 0.07 

360,000 หุน้ 

ไม่ม ี 2553 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
การตลาด 2 

บมจ.ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

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

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

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสริาณี โกมนิทรชาต ิ(ตอ่) หลกัสตูร การเงนิส าหรบั
ผูบ้รหิารทีไ่ม่ใช่นักการเงนิ 
 
หลกัสตูร People 
management for highest 
performance 
 
หลกัสตูร Aligning Risk with 
Strategy and Performance 
 
หลกัสตูร Train The Trainer 
 
หลกัสตูร Professional Sales 
 
หลกัสตูร ระบบ 5ส  
 
หลกัสตูร มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปี 
2563  

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายวชัระ วฒิุพธุนันท์ 
ผูจ้ดัการฝ่าย QSSHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขา
การตลาด,  
Assumption Business 
Administration College 
(ABAC) 
 
หลกัสตูร Interpretation of 
Haccp / GMP Requirement 
 
หลกัสตูร PSM Internal Audit 
of Chemical Hazard 
Management 
 
หลกัสตูร IT Security 
Awareness และ Enhancing 
Office 365 
 
หลกัสตูร GMP/HACCP 
Internal Audit and Food 
Safety Audit Techniques 
 
หลกัสตูร Performance 
Appraisal implementation 
 
หลกัสตูร Anti-corruption 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2558 – ปัจจุบนั 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุม
คุณภาพและลูกคา้
สมัพนัธ ์

บมจ.ซอีอยล ์

 

ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

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

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

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายวชัระ วุฒพิุธนันท ์(ตอ่) 
 

หลกัสตูร HRMS in use 
 
หลกัสตูร ขอ้ก าหนด ISO 
27001:2013 
 
หลกัสตูร ระบบ 5ส  
 
หลกัสตูร มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปี 
2563  

 
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 

นางเสาวณีย ์ สุทธิธรรม 
ผูจ้ดัการส านักก ากบัดูแลและ
เลขานุการบรษิทั 
 
 
 
 

45 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ / 
การบญัช ีมหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

หลกัสตูร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นที ่46/2012 

รอ้ยละ 0.002 

10,000 หุน้ 

ไม่ม ี 2555 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการส านักก ากบั
ดูแลและเลขานุการ
บรษิทั 

บมจ. ซอีอยล ์ ธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนั
เชือ้เพลงิ 

2552 - 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ 

บจก. เอด็ดูเคชัน่แนล  
ทราเวล เซนเตอร ์

ธุรกจิน าเทีย่ว 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางเสาวณีย ์ สุทธธิรรม (ต่อ) หลกัสตูร Advance Corporate 
Secretary รุ่นที ่1/2015 

หลกัสตูร Effective Minutes 
Taking (EMT ) รุ่นที ่44/2019 
 
หลกัสตูร Basic Merger & 
Acquisition and Joint 
Venture 
 
หลกัสตูร Software IT Asset & 
Cyber Incident Management 
 
หลกัสตูร People 
management for highest 
performance 
 
หลกัสตูร Aligning Risk with 
Strategy and Performance 
หลกัสตูร IT Security 
Awareness และ Enhancing 
Office 365 
 
หลกัสตูร Enhancing Good 
Corporate Governance 
based on CGR Scorecard 

2547 - 2549  หวัหน้าส านักก ากบั
ดูแลและตรวจสอบ
ภายใน 

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

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

หลกัสตูร Train The Trainer 
 
หลกัสตูร ระบบ 5ส  
 
หลกัสตูร มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปี 
2563 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั (ไม่ม)ี 
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รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ) 

รายช่ือกรรมการ/ผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น 
สดัส่วนหุ้น (%) 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนหุ้นและสดัส่วนการ
ถือหุ้นของคู่สมรส และบุตร

ท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 เปล่ียนแปลงระหว่างปี 2562 
(ได้มา / จ าหน่าย) 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 

1. นายอภสิทิธิ ์รุจเิกยีรตกิ าจร 16,325,000 575,000 16,900,000 3.05 ไม่ม ี
2. นายทวปี สุนทรสงิห ์ - - - - ไม่ม ี
3. รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค ์ - - - - ไม่ม ี
4. ดร.เฉลมิวทิย ์ฉมิตระกูล - - - - ไม่ม ี
5. นายสุรพล มเีสถยีร 2,933,329 25,000 2,958,329 0.53 ไม่ม ี
6. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรสีวสัดิสุ์ข 2,933,329 (1,500,000) 1,433,329 0.26 ไม่ม ี
7. นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม 4,400,000 - 4,400,000 0.79 ไม่ม ี
8. นายโกสทิธิ ์เฟ่ืองสวสัดิ ์ 38,500  - 38,500 0.007 ไม่ม ี
9. นางสุธดิา  คฤเดชโกศล 100,570 (50,000) 50,570 0.01 ไม่ม ี
10. นายกษดิศิ เจรญิชลวานิช - - - - ไม่ม ี
11. นางกุสุมา วรรณพฤกษ ์ - - - - ไม่ม ี
12. นายชญาน์วตั ทฆีไมตร ี 69,250 - 69,250 0.01 ไม่ม ี
13. นางสริาณี โกมนิทรชาต ิ 360,000 - 360,000 0.07 ไม่ม ี
14. นายวชัระ วุฒพิุธนันท ์ - - - - ไม่ม ี
15. นางเสาวณยี ์ สุทธธิรรม - 10,000 10,000 0.002 ไม่ม ี
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 เอกสำรแนบ 2 
รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทัย่อย (ณ 31 ธนัวำคม 2562) 

รำยชื่อกรรมกำร 

Sea Oil Energy 
Ltd. 

(ประเทศเบอรม์วิดา้) 

Sea Oil Offshore 
Ltd. 

(ดนิแดนสหพนัธ์
แห่งลาบวน 

ประเทศมาเลเซยี) 

Sea Oil Petroleum 
PTE. LTD. 

(ประเทศสงิคโปร)์ 

Energon  
PTE. LTD. 

(ประเทศสงิคโปร)์ 

บจก. ซีออยล ์
 ปิโตรเคมีคอล  
(นิคมฯอมตะซติี ้

จ.ชลบุร)ี 

บจก. ลีฟวิง  
เอน็เนอรจ์ี และ
กลุ่มบริษทัลีฟวิง* 

1. นางสาวนีรชา   
ปานบุญหอ้ม 

D D D D D D 

2. นางสุธดิา 
คฤเดชโกศล 

MD / D D MD / D MD / D MD / D MD / D 

3. นายชญาน์วตั 
ทฆีไมตร ี

 MD / D     

4. นางกุสุมา   
วรรณพฤกษ ์

D D D  D D 

5. นายชาญณรงค ์
ถงึฝัง่ 

    D  

6. MR. KOH 
KUAN HUA 

  D D   

หมายเหต ุ: 
D (“กรรมการ”) 
MD (“กรรมการผูจ้ดัการ”)                     
*กลุ่มบรษิทัลฟีวงิ ไดแ้ก่  บจก.ซนันี่ โซล่า, บจก.ซนั ลงิค์ 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 ์ ภมูริตันจรนิทร์
ต ำแหน่ง รองประธำน ฝ่ำยปฏบิตักิำร

3. คณุวฒิุทางการศึกษา / วฒิุบตัร
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
• ปรญิญำโท หลกัสตูรบญัชมีหำบณัฑติ  สำขำวชิำบญัชบีรหิำร  คณะพำณิชยศ์ำสตรแ์ละกำรบญัช ี 2560
มหำวทิยำลยัธุรกจิบณัฑติย ์
• ปรญิญำตร ี หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ  สำขำกำรบญัช ี คณะบญัชี 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 ์ สุทธธิรรม  
ต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรส ำนักก ำกบัดแูลและเลขำนุกำรบรษิทั 
 

2. สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
รอ้ยละ 0.002 (จ ำนวน 10,000 หุน้)  
 

3. คณุวฒิุทางการศึกษา / วฒิุบตัรหรือประกาศนียบตัรการอบรม 

• 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 
• หลกัสตูร Effective Minutes Taking รุ่นที ่44/2019  
 

4. ประสบการณ์ท างาน 

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

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทัง้สิ้นรวม  7  ครัง้ และได้รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมรีายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดงันี้ 

1. รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 7 / 7 ครัง้

2. คุณทวปี สุนทรสงิห์ กรรมการตรวจสอบ  เขา้ร่วมประชุม 7 / 7 ครัง้ 

3. ดร.เฉลมิวทิย ์ฉิมตระกูล กรรมการตรวจสอบ          เขา้ร่วมประชุม 7 / 7 ครัง้

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

การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานขอ้มูลทีส่ าคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี  2562 

ตลอดจนรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพื่อพจิารณางบการเงนิของ
บรษิทัฯ และไดส้อบถามและรบัฟังค าชีแ้จงจากผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีจากการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ
มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี่า งบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31  ธนัวาคม 2562 ไดจ้ดัท าขึน้โดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ  

การสอบทานระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีของบริษัท 

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

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

สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัิงานของบรษิทัฯผ่านหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อใหก้ารปฏิบตังิานของ

บรษิทัเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ธุรกจิของบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิัทฯ มรีะบบการควบคุมภายในดา้นการปฏบิตัติามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอและมปีระสทิธผิล  

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ฝ่ายจดัการไดเ้ขา้ท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกนั ตามธุรกิจปกติที่มเีงื่อนไขทางการค้า และราคาที่สมเหตุสมผลดงัเช่นที่ท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ทัง้นี้บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติามนโยบายและเปิดเผยขอ้มลูตามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไวอ้ย่างครบถว้น 

พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และพจิารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาจาก

คุณสมบตั ิคุณภาพของงานตรวจสอบ ความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน ความรูค้วามสามารถในวชิาชพี และประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบธุรกิจในลกัษณะเดยีวกนัหรอืคล้ายคลงึกันกบัธุรกิจของบรษิัท  ส าหรบัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชนีัน้ ได้พจิารณาถึง
ขอบเขตความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ีและความเหมาะสมโดยเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนจากผูส้อบบญัชอีื่นทีเ่ทยีบได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2562  รวมทัง้พจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 
 
พิจารณารายงานการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้ในเรื่องการ
ทบทวนความเสีย่งจากกระบวนการปฏบิตังิานทีอ่าจก่อใหก้ารเกดิการทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย พรอ้มทัง้
หามาตรการควบคุม การจดัใหม้รีะบบการตดิตามและรายงานเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามนโยบาย การจดัอบรมและใหค้วามรู้กบั
พนักงาน สนับสนุนใหม้กีารก าหนดนโยบาย No Gift เพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  รวมถงึบรษิทัฯ 
ได้มกีารปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลและจรรยาบรรณธุรกิจใหม้แีนวทางปฏิบตัทิี่ชดัเจน  ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็ว่า บรษิทัมมีาตรการและระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอใน
การแสดงความคดิเหน็และใหค้ าแนะน าเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อองค์กร และไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
และบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างครบถ้วน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็โดยรวม
ว่า บรษิทัฯมรีะบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ มกีารก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่เีพื่อใหค้วามเชื่อมัน่ว่า การจดัท ารายงานขอ้มูลทางการเงนิของบรษิทัมคีวามครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถอืได ้สอดคล้องตาม
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มาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง  มกีารปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้ผกูพนัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามมุ่งมัน่
ทีจ่ะพฒันาปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  การบรหิารความเสีย่งองคก์รโดยรวม และพฒันาบุคคลากรให้
มคีุณภาพทีด่อีย่างต่อเนื่อง เพื่อใหอ้งคก์รมกีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

 
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
(รศ.ดร.รุธริ ์พนมยงค)์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินทรพัยสิ์น 
 

- ไม่ม ี   - 
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เอกสำรแนบ 5 

เอกสำรอ่ืนๆ 
 

- ไม่ม ี   - 
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