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สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2557	ภาพรวมของเศรษฐกจิโลกมีการขยายตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี	2556	
จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิสหรัฐและสหภาพยโุรป	แต่เศรษฐกจิในภมูภิาคเอเซยี	โดย
เฉพาะจีนยังคงชะลอตัว	ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี	2557	มีการขยายตัวที่ลดลงจากปี	
2556	แม้ว่าสถานการณ์การเมืองไทยมีความชัดเจนมากขึ้น	แต่มูลค่าการส่งออกและ
น�าเข้ายังคงลดลง	ตามการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศ		สถานการณ์ราคา
น�้ามันโลกมีความผันผวน	และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

	 บริษัท	 ซีออยล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ยังคงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจให้มีการเติบโต
อย่างต่อเนือ่งและมัน่คง	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรในการก้าวเป็นผูน้�าทางด้าน
จัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงทางทะเล	ซื้อ-ขายน�้ามันระหว่างประเทศและธุรกิจ	จัดหา
และบริการ	ท่ามกลางสภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวน	ทั้งค่าเงินบาท	อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ	และสถานการณ์ราคาน�้ามันโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนด
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว	 เพื่อลดผลกระทบต่อ
การด�าเนินธุรกิจ	รวมถึงการบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง	รอบคอบ	จึงส่งผลให้บริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดี	โดยในปี	2557	บริษัทฯ	
มีรายได้จากการขายและบริการรวม	3,072	ล้านบาท	เติบโตจากปีก่อนร้อยละ	13	และมีก�าไรสุทธิถึง	87.76	ล้านบาท

	 ในปีท่ีผ่านมา	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและโปร่งใส	ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกิจการไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น	พนักงาน	คู่ค้า	ลูกค้า	หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้
เสยี	ภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	มกีารก�าหนดนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	นโยบายการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น		นโยบายคุณภาพ	เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	มีการปรับแผน
กลยทุธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง	โดยการมองหาโอกาสทางธรุกิจใหม่ๆ	ทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ให้กบักจิการ	และเมือ่ปลาย
ปี2557	บริษัทฯได้ประสบความส�าเร็จในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท	แพน	โอเรียนท์	เอ็นเนอร์ยี่	(สยาม)	ลิมิเต็ด	โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายการ
ลงทนุไปสูธ่รุกจิผลิตและส�ารวจปิโตรเลยีม	เป็นการต่อยอดธรุกจิให้ครบวงจรด้านพลงังาน	เพิม่ศกัยภาพให้กบักิจการ	และรองรบัการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

	 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	 	 ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กรท่ีจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง	 และเตรียมความ
พร้อมทั้งด้านกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ	การพัฒนาบุคคลากร	และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	

	 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	สถาบันการเงิน	พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีอุปการคุณใน
ทุกๆด้าน	ตลอดจนผูบ้รหิารและพนกังานทุกท่านท่ีเป็นพลงัขบัเคลือ่นทีส่�าคญั	ในการสนบัสนนุให้กิจการของบรษิทัประสบความส�าเรจ็ด้วย
ดมีาโดยตลอด	และขอให้ทกุท่านเชือ่ม่ันว่า	คณะกรรมการบรษิทัทกุท่านจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบอย่างเตม็ที	่และยดึมัน่ในการ
ด�าเนนิธรุกจิภายใต้หลักจรยิธรรม	และการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีรวมทัง้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้กจิการ
มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติก�าจร
ประธานกรรมการ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	ซอีอยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	กรรมการอสิระจ�านวน	3	ท่าน	ซึง่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	 ด้านกฎหมาย	 และด้านการบริหารจัดการ	 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต	 และความรับผิดชอบตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 และสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ในปี	2557	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม	6	ครั้ง	และได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�าทุกไตรมาส	โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน	ดังนี้

1. รศ.ดร.รุธิร์	พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม	6/6	ครั้ง

2. คุณทวีป	สุนทรสิงห์ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม	6/6	ครั้ง

3. ดร.เฉลิมวิทย์	ฉิมตระกูล กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม	6/6	ครั้ง

	 ซึง่ในการประชมุแต่ละครัง้	เป็นการประชมุร่วมกบั	ผูส้อบบญัช	ีผูต้รวจสอบภายใน	กรรมการผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชแีละการเงนิ	
และผูบ้รหิารฝ่ายอืน่ๆ 	ตามวาระทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึได้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในโดยไม่มผีูบ้รหิารเข้าร่วม	1	ครัง้	เพือ่
ปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระในประเด็นส�าคัญต่างๆ	รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงาน	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ระหว่างการปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน	 แสดงความเห็น	 และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น
อิสระ	โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานข้อมลูทีส่�าคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี	2557	และได้สอบถาม
และรับฟังค�าช้ีแจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี	 รวมถึงรับทราบข้อสังเกตที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี	 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า	 รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้น	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	เพียงพอและเชื่อถือได้

ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ�าปีของบริษัท	 น�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบรษิทั	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	โดยพจิารณาจาก
รายงานผลการตรวจสอบภายใน	ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่ส�าคัญของบริษัทฯ	การสอบทานการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งไม่พบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

	 ด้านก�ากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา	คัดเลือก	แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	โดย
พิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	 คุณภาพของงานตรวจสอบ	 ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ	 รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็น
ชอบในแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ	COSO

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบใน	 ในแต่ละไตรมาส	 ตลอดจนก�ากับดูแลและติดตามการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส

	 ในปี	 2557	 บรษิทัฯ	 ได้มกีารก�าหนดนโยบายการต่อต้านทจุริตและคอร์รปัชัน่เพือ่เป็นกรอบแนวทางการปฏบิตังิานให้กบักรรมการ	
ผูบ้รหิารตลอดจนพนกังานของบรษัิท	 เพือ่ให้ด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส	 เป็นธรรม	 และสามารถตรวจสอบได้	 ได้เปิดช่องทางการสือ่สาร
เพือ่รบัข้อร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะจากบคุคลภายนอกและพนกังาน	 รวมทัง้บรษิทัฯได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชัน่	เมือ่เดอืน	ตลุาคม	2557	ปัจจบัุนบรษิทัฯอยูร่ะหว่างด�าเนนิการประเมนิความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบัการ
ทจุริตและน�านโยบายการต่อต้านการทจุรติและแผนก�ากบัการปฏิบตังิานไปปฏบิตัิ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรเป็นประจ�าทุกปี	 และรับทราบรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะท�างานบริหารความเสี่ยงองค์กร	ในทุกไตรมาส	โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญและติดตามการด�าเนิน
การของฝ่ายจดัการอย่างสม�า่เสมอ	พร้อมทัง้พจิารณาและให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งเพือ่ให้ฝ่ายจดัการ
น�าไปพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัผ่านหน่วยงานก�ากบัดแูล	 เพือ่ให้การปฏบิตังิานของบรษิทัเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบริษทัฯ	มรีะบบการควบคุมภายในด้านการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องอย่างเพยีงพอและมปีระสทิธผิล

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึง่คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า	ฝ่ายจดัการได้เข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน	ตามธรุกจิปกตทิีม่เีงือ่นไข
ทางการค้าและราคาทีส่มเหตุสมผลดงัเช่นท่ีท�ากบับคุคลภายนอกทัว่ไป	และเพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	ทัง้นีบ้รษิทัฯได้ปฏบิตัิ
ตามนโยบายและเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ	
คุณภาพของงานตรวจสอบ	ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ	และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจของบริษัท	 ส�าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น	 ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้
สอบบัญชี	และความเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนจากผู้สอบบัญชีอื่นที่เทียบได้

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบัญชจีากบรษิทั	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส	เอบเีอเอส	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทในปี	2558		รวมท้ังพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่น�าเสนอท่ีประชมุผู้ถอืหุน้พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป

	 โดยสรุปในรอบปี	 2557	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	และมีความเป็นอิสระอย่างเพียง
พอในการแสดงความคิดเห็น	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า	บริษัทฯมีระบบการก�ากับดูแล
กิจการและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ	 การจัดท�ารายงานข้อมูลทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วน
ที่เป็นสาระส�าคัญอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อก�าหนด	และข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง	รวมทั้งบริษัทฯ	มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(	รศ.ดร.รุธิร์	พนมยงค์	)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 2,689.65 2,716.35 3,071.59 3,071.59

ก�าไรขั้นต้น 144.68 202.75 221.16 221.16

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 88.88 106.32 112.4 110.09

ก�าไรสุทธิ 61.02 80.54 87.76 85.44

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น	 0.55 0.60 0.44 0.43

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557

รวมสินทรัพย์ 403.61 519.81 1,227.78 1,226.65

รวมหนี้สิน 178.38 48.17 148.3 148.3

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 225.23 471.64 1,079.48 1,078.35

ทุนจดทะเบียน 160.00 180.00 315.00 315.00

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 110.00 180.00 210.00 210.00

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 2.12 10.34 8.22 8.21

อัตราก�าไรขั้นต้น	(ร้อยละ) 5.38 7.46 7.20 7.20

อัตราก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 2.26 2.96 2.85 2.77

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ) 22.34 16.93 10.04 9.78

อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 31.34 23.11 11.32 11.02

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงินโดยสรุป

หนวย : %
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7.2

ป 2555
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ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทปี 2555 – 2557

 หนวย : ลานบาท 
250

กําไรขั้นตน
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หนวย : ลานบาท
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รายได้จากการขายแยกประเภทนํ�ามัน ปี 2555 - 2557
(หนวย : ลานบาท)

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

2555

3000

นํ้ามันเตา

นํ้ามันเบนซิน
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523.71

2556 2557

1,544.03

1,042.40

1,220.94

29.71 27.21 24.70

(หนวย : ลานบาท)

จําหนายนํ้ามันทางทะเล

90.61%

12.34 ลานบาท

0.41%
2,794.40 ลานบาท

การใหบริการ รายไดอื่น

โครงสรางรายได ป 2557

259.83 ลานบาท

8.42%

17.35 ลานบาท

0.56%

จําหนายนํ้ามันทางบก

(หนวย : ลานลิตร)

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

สัดสวน 39.29%

43.55

นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันหลอลื่นและอื่นๆ

ปริมาณการขายนํ้ามันแตละประเภท ป 2557

นํ้ามันเตา

สัดสวน 43.30%
47.99

สัดสวน 17.04%

18.89

สัดสวน 0.36%

0.40
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 บรษัิท ซอีอยล์ จ�ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัในกลุ่มนทลิน จดทะเบยีนก่อต้ังบรษัิทขึน้เมือ่วนัท่ี 26 พฤษภำคม 
2540 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1,000,000 บำท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 314,997,078 บำท และมีทุน
ที่ออกและช�ำระแล้ว จ�ำนวน 209,998,052 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557) โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจ
จดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่ให้กบัเรอืประเภทต่ำงๆ เช่น เรอืเดนิทะเล เรอืขนส่งน�ำ้มนั เรอืประมง และ
เรือประเภทอืน่ๆ  โดยบริษทัจะด�ำเนนิกำรจดัหำน�ำ้มันจำกผูผ้ลิตน�ำ้มนั/ผูค้้ำน�ำ้มนัรำยใหญ่และจ�ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เช่น สิงคโปร์ ลำว กัมพูชำ พม่ำ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรที่ใช้ในกำร
ด�ำเนินงำนใดๆ  ทั้งคลังกักเก็บน�้ำมัน และยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่งน�้ำมัน โดยบริษัทจะด�ำเนินกำรจัดหำผู้ขนส่งอิสระ
เพื่อให้บริกำรขนส่งในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำร

 ตุลำคม 2553 บริษัทได้ท�ำกำรขยำยธุรกิจออกไปสู่กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำงบกให้กับ
โรงงำนอตุสำหกรรม และธรุกจิอืน่ๆ  เช่น ธรุกจิรถขนส่งทำงบก ธรุกจิให้บรกิำรรถโดยสำร เป็นต้น ซึง่ท�ำให้บรษิทัสำมำรถ
ขยำยช่องทำงกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้หลำกหลำยขึ้น

 กรกฎำคม 2554 บริษัทได้เริ่มธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีด (Catering and Service) ให้แก่
เรือพักอำศัย (Accomodation Barge) ส�ำหรับพนักงำนประจ�ำแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซในอ่ำวไทย 

 กนัยำยน 2555 บรษิทัได้เริม่ด�ำเนนิธุรกจิให้บรกิำรจดัหำวตัถุดบิเพือ่ใช้ในกำรเตรยีมอำหำร จัดหำเสบยีง และบริกำร
อื่นๆ  (General Supply) ให้กับเรือเดินทะเล เรือล�ำเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & Service Boat) และ
เรือโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) และแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซในทะเล เช่น อำหำร น�้ำ เครื่องมือต่ำงๆ  
เป็นต้น เพื่อเป็นกำรต่อยอดจำกธุรกิจ Catering and Service และยังเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนลูกค้ำปัจจุบันของ
บริษัทที่มีอยู่ในธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำงทะเลได้ ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้เสบียงอำหำร 
และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เพื่อใช้ในกำรเดินเรืออยู่แล้วเพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับบริษัท

 ตุลำคม 2557 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเบอร์มิวด้ำ ชื่อว่ำ “Sea Oil Energy Limited” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับกำรลงทุนและขยำยธุรกิจของบริษัท 

 ต่อมำเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้ำท�ำรำยกำรได้
มำซึ่งหุ้นของบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยำม) ลิมิเต็ด (“POES”) ในสัดส่วนประมำณร้อยละ 49.99 ของจ�ำนวน
หุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นกำรลงทุนใน POES ที่ส่งเสริมให้บริษัทก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจกำรส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมอันเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่อง และส่งเสริมกับธุรกิจกำรเป็นผู้จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทในปัจจุบัน 
โดยจะได้เรียนรู้และรับประสบกำรณ์จำกบริษัทส�ำรวจ ผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอันจะน�ำไปสู่กำรเข้ำเป็น
ผู้รับสัมปทำนระยะยำวในอนำคต

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในปี 2557

กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้รับสัญญำเป็นผู้ด�ำเนินกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีด(Catering and 
Service ) ส�ำหรับพนักงำนประจ�ำแท่นขุดเจำะน�้ำมันในทะเล

เมษายน 2557 ทีป่ระชมุสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ�ำปี 2557 มีมตอินมุตัจ่ิำยปันผลเป็นหุ้นสำมญั จ�ำนวนไม่เกนิ 30,000,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม จ�ำนวน 180,000,000 บำท 
เป็นทุนจดทะเบียน 210,000,000 บำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่ จ�ำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 30,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อ
ให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน

ตุลาคม 2557 บรษิทัได้จดทะเบยีนจัดตัง้ “Sea Oil Energy Limited” เป็นบรษิทัย่อย ณ ประเทศเบอร์มวิด้ำ เพือ่รองรบั
กำรเข้ำลงทุนธุรกิจกำรส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม 

ธันวาคม 2557 ทีป่ระชุมวสิำมัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที ่1/2557 มีมตลิดทุนจดทะเบยีนจำก 210,000,000 บำทเป็น 209,998,052 
บำท และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 209,998,052 บำท เป็น 314,997,078 บำท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในกำรเข้ำ
ท�ำรำยกำรได้มำซึ่งหุ้นของบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยำม) ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นกำรเริ่มเข้ำลงทุนในธุรกิจกำรส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียม

การเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียนที่ส�าคัญ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เมษายน 2555 บริษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 110,000,000 บำท เป็น 160,000,000 บำท โดยกำรออก
หุ้นสำมัญเพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท และประชำชนจ�ำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำ
ไว้หุ้นละ 1 บำท 

กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทมีกำรลดทุนจดทะเบียน จำกเดิม 160,000,000 บำท เป็น 110,000,000 บำท และเพิ่มทุน
จดทะเบียนจำกเดิม 110,000,000 บำท เป็น 180,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำร
และผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มนทลิน และประชำชน จ�ำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

เมษายน 2557 บริษัทมีมติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่ำ
ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำกเดิม 180,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 
210,000,000 บำท และมีทุนช�ำระแล้วเป็นเงิน 209,998,052 บำท

ธันวาคม 2557 บริษัทมีมติจำกที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ลดทุนจดทะเบียนจำก 210,000,000 บำทเป็น 
209,998,052 บำท และมีมติเพ่ิมทนุจดทะเบยีนจำก 209,998,052 บำท เป็น 314,997,078 บำท เพ่ือใช้เป็นแหล่งเงนิทนุ
ในกำรเข้ำท�ำรำยกำรได้มำซึ่งหุ้นของบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยำม) ลิมิเต็ด

*หมายเหตุ บริษัทจดเพิ่มทุนช�ำระแล้ว จำกเดิม 209,998,052 บำท เป็น 314,996,857 บำท เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2558
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ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

 บรษัิทเริม่ประกอบธุรกจิจำกกำรเป็นผูใ้ห้บรกิำรจดัหำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่ให้กบัเรอืเดนิทะเล เช่น เรอื
ขนส่งสนิค้ำ เรอืบรรทกุน�ำ้มัน เรอืประมง และเรอืห้องเยน็ เป็นต้น ซึง่ลูกค้ำของบรษิทั ได้แก่ เรอืเดนิทะเลท่ีเดนิทำงภำยใน
ประเทศ ระหว่ำงประเทศ และยงัรวมไปถงึเรอืเดินทะเลท่ีเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศอกีด้วย โดยผลิตภณัฑ์ท่ีบรษิทัจดัหำ
ให้ลูกค้ำเหล่ำนี้ได้แก่ น�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนเรือ เช่น น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น�้ำมันเตำชนิดต่ำงๆ และน�้ำมัน
หล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยเรือเดินทะเลแต่ละประเภทจะมีควำมต้องกำรน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ท่ี
ต่ำงกันออกไป

 ในปัจจุบัน บริษัทมีกำรจัดหำน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นให้กับลูกค้ำทำงทะเลเป็นหลัก และตั้งแต่ปี 2553 
บรษิทัได้ขยำยธรุกจิไปยงัธรุกจิกำรจดัหำน�ำ้มนัให้กบัลกูค้ำทำงบก โดยมกีลุม่ลกูค้ำ ได้แก่ โรงงำนอตุสำหกรรม และกลุม่
ลูกค้ำในธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทำงบก ธุรกิจกำรให้บริกำรรถโดยสำร เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทยังท�ำหน้ำที่เป็น
ผู้จัดหำน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำในต่ำงประเทศ อำทิ สิงคโปร์ ลำว กัมพูชำ และ 
พม่ำ เป็นต้น

 โดยน�้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจัดหำ ได้แก่ น�้ำมันเช้ือเพลิงประเภทต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรขับเคล่ือนเรือ น�้ำมันหล่อลื่น 
และน�้ำมันเบนซิน เป็นต้น ซึ่งบริษัทไม่มีควำมจ�ำเป็นในกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรใดๆ เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ 
เมือ่บรษิทัได้รบัค�ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำแล้ว บรษิทัจะจดัหำสนิค้ำจำกผู้ผลติน�ำ้มนัรำยใหญ่ในประเทศหรอืผูค้้ำส่งน�ำ้มนัทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ (“Supplier”) โดยในกรณีลูกค้ำมีควำมต้องกำรให้บริษัทเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันให้ บริษัทจะด�ำเนิน
กำรจัดจ้ำงผู้ขนส่งอสิระเพือ่ขนส่งน�ำ้มนัไปยงัจดุหมำยปลำยทำงทีล่กูค้ำก�ำหนด ส�ำหรบัลกูค้ำทีต้่องกำรรบัน�ำ้มนักลำงทะเล 
บรษิทัจะจัดจ้ำงเรอืขนส่งน�ำ้มนัเพือ่ขนส่งสนิค้ำไปยงัลกูค้ำ หำกลกูค้ำเป็นเรอืทีจ่อดเทียบท่ำอยูห่รอืลกูค้ำทำงบก บรษัิท
จะท�ำกำรจัดจ้ำงรถขนส่งน�้ำมันเพื่อขนส่งไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำก�ำหนด โดยบริษัทมีนโยบำยที่จะท�ำกำรส่งผู้
ควบคุมกำรจัดส่งของบริษัท (Inspector) ขึ้นประจ�ำกำรบนยำนพำหนะท่ีใช้ในกำรขนส่งตั้งแต่รับน�้ำมันที่คลังต้นทำงไป
จนถึงจุดหมำยปลำยทำงท่ีลูกค้ำต้องกำร เพื่อให้แน่ใจว่ำสินค้ำมีคุณลักษณะตำมท่ีลูกค้ำต้องกำร มีปริมำณท่ีครบถ้วน   
และน�ำส่งถึงมือลูกค้ำตรงตำมเวลำที่ก�ำหนด เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมมั่นใจและไว้วำงใจในกำรสั่งซื้อสินค้ำกับบริษัท

 ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมำจำกส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนน�้ำมัน  รวมถึงต้นทุนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำคำ
ทีจ่�ำหน่ำยน�ำ้มนัให้กบัลกูค้ำ โดยต้ังแต่ก่อต้ังบรษิทัจนถงึปัจจบุนั บรษิทัมีผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งมำตลอดทุกปี 
ทั้งนี้ ในช่วงปี 2555-2557 บริษัทมีอัตรำก�ำไรสุทธิ เท่ำกับ ร้อยละ 2.27 ร้อยละ 2.96 และร้อยละ 2.86 ตำมล�ำดับ 

 ทั้งนี้ บริษทัขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 10 ซึง่เป็นผู้คำ้น�ำ้มนัเชื้อเพลงิที่มปีริมำณกำรค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิง 
แต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละ 30,000 เมตริกตัน (ประมำณ 36 ล้ำนลิตร) ขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน 
(ประมำณ 120 ล้ำนลิตร)  หรือกรณีเป็นผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ชนิดเดียวมีปริมำณไม่ถึง 50,000 เมตริกตันต่อ
ปี แต่เกิน 30,000 เมตริกตัน หรือเป็นผู้ค้ำที่มีขนำดของถังที่สำมำรถเก็บน�้ำมันเชื้อแพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด
ได้เกิน 200,000 ลิตร โดยปริมำณกำรค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงประจ�ำปีดังกล่ำว หมำยถึง ปริมำณน�้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่
น�ำเข้ำมำในประเทศ ซื้อ กลั่น ผลิตหรือได้มำในปีหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงปริมำณที่จัดหำมำเพื่อกำรส�ำรองตำมกฎหมำย

 นอกจำกนี ้บรษิทัยงัด�ำเนนิธรุกจิให้บรกิำรในกำรจัดหำอำหำร วตัถดุบิ และให้บรกิำรอืน่ๆ ส�ำหรบัพนกังำนประจ�ำ
แหล่งขดุเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซทัง้ในทะเลและบนบก (Supply Management)   เนือ่งจำกบรษิทัมกีลุม่ลูกค้ำทีเ่ป็นเรอืล�ำเลยีง
วัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & Service Boat) และเรือโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) บริษัท
จึงเล็งเห็นโอกำสในกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีด (Catering and Service) ให้แก่พนักงำนประจ�ำ
แท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซ เพื่อให้บริกำรที่ครอบคลุมควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มนี้มำกยิ่งขึ้น



บริษัท นทลิน จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน 397.2 ล้านบาท

บจก. เอ็น.เอ.ที มำร์ท
ทุนจดทะเบียน 
2.5 ล้ำนบำท

บจก. วำริชฟิตเนส
ทุนจดทะเบียน

1 ล้ำนบำท

Ethana Offshore 
Co., Ltd.

ทุนจดทะเบียน
0.02 ล้ำนดอลลำร์ 

สหรัฐอเมริกำ

บจก.จัดหำงำน 
บี เอส ซี แมเนจเม้น

ทุนจดทะเบียน
5.5 ล้ำนบำท

บจก. นทลิน 
แมเนจเมนท์ 

ทุนจดทะเบียน
 1.5 ล้ำนบำท

บจก. กำญจนำ มำรีน
ทุนจดทะเบียน 
90 ล้ำนบำท

Taizan Offshore 
Co., Ltd.

ทุนจดทะเบียน
0.02 ล้ำนดอลลำร์ 

สหรัฐอเมริกำ

TATE Offshore 
Co., Ltd.

ทุนจดทะเบียน
0.02 ล้ำนดอลลำร์ 

สหรัฐอเมริกำ

บจก. ทอม ชิพ 
แมนเนจ

เม้นท์ (ประเทศไทย)
ทุนจดทะเบียน
3 ล้ำนบำท

บจก. ถำวรมำรีน
ทุนจดทะเบียน 
7.5 ล้ำนบำท

บจก. ซีเคม 
ทรำนสปอร์ต
ทุนจดทะเบียน 
30 ล้ำนบำท

บจก. ยูไนเต็ด 
แทงเกอร์

ทุนจดทะเบียน 
58 ล้ำนบำท

บจก. ยูนิออยล์ 
บัลค์ ทรำนสปอร์ต 

ทุนจดทะเบียน
40 ล้ำนบำท

บจก. ไทยมำรีน
 แทงเกอร์

ทุนจดทะเบียน
130 ล้ำนบำท

บจก. สยำมนทลิน
ทุนจดทะเบียน

1 ล้ำนบำท

บจก. นทลิน 
ออฟชอร์

ทุนจดทะเบียน
200 ล้ำนบำท

บจก. ยูไนเต็ด 
ออฟชอร์ เอวิเอชั่น 

ทุนจดทะเบียน
80 ล้ำนบำท

TOP-NTL Pte Ltd.
ทุนจดทะเบียน

0.02 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์

TOP-NTL 
Shipping Trust
ทุนจดทะเบียน

1.89 ล้ำนดอลลำร์
สิงคโปร์

บจก. ท็อป 
นอติคอล สตำร์
ทุนจดทะเบียน
 150 ล้ำนบำท

Nathalin Offshore 
Pte.Ltd.

ทุนจดทะเบียน
 1 ล้ำนดอลล่ำร์

สิงคโปร์

บจก. เอ็น.ที.แอล 
มำรีน

ทุนจดทะเบียน
160 ล้ำนบำท

บจก. คุณนที
ทุนจดทะเบียน
400 ล้ำนบำท

Sea Oil Energy 
Limited

ทุนจดทะเบียน
1 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ

บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด 
(มหาชน)

ทุนจดทะเบียน 
315 ล้านบาท

บจก. ซัน ลิงค์ 
พำวเวอร์

ทุนจดทะเบียน
1.4 ล้ำนบำท

บจก.ซันนี่ โซล่ำ
ทุนจดทะเบียน
7.4 ล้ำนบำท

บจก. เอ็น ดับเบิ้ลยู 
กรีน พำวเวอร์
ทุนจดทะเบียน
18 ล้ำนบำท

บจก.เอ็น ดับเบิ้ลยู 
โซล่ำร์

ทุนจดทะเบียน
7.4 ล้ำนบำท

บจก. เอน็ ดบัเบิล้ยู
เอ็นเนอร์ยี่

ทุนจดทะเบียน
9 ล้ำนบำท

บจก. สกำย โซล่ำร์ 
พำวเวอร์

ทุนจดทะเบียน 
10 ล้ำนบำท

บจก. สกำย 
โซล่ำร์ รูฟ

ทุนจดทะเบียน 
9 ล้ำนบำท

บจก. รีเนอร์ยี่ 
โซล่ำร์

ทุนจดทะเบียน
1 ล้ำนบำท

บจก. โซล่ำร์ ทำวน์
ทุนจดทะเบียน

9 ล้ำนบำท

บจก. โซล่ำร์ วัลเลย์
ทุนจดทะเบียน

1 ล้ำนบำท

บจก. วินชัย
ทุนจดทะเบียน

5 ล้ำน

บจก. เอน็ ดบัเบิล้ยู 
รซีอร์สเซส โฮลด้ิง
ทุนจดทะเบียน
100 ล้ำนบำท

บจก.ซับพุด 
เอ็นเนอร์ยี่ วัน
ทุนจดทะเบียน
1 ล้ำนบำท

บจก. ซับพุด 
เอ็นเนอร์ยี่ ทู
ทุนจดทะเบียน
1 ล้ำนบำท

บจก. นทลิน เวล 
สตำร์ เอ็นเนอจี
ทุนจดทะเบียน
100 ล้ำนบำท
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

 กลุ่มธุรกิจขนส่ง
 กลุ่มธุรกิจบริหำรจัดกำรเรือ
 กลุ่มธุรกิจพลังงำนทดแทน
 กลุ่มซื้อขำยน�้ำมันเชื้อเพลิง
 กลุ่มธุรกิจอื่นๆ

99.99% 99.99%99.99% 99.98%99.99% 99.97%

75.00% 99.99%99.99% 50.00%99.99% 99.99%

75.00% 50.00%99.99% 35.00%50.00% 50.00%

75.00% 99.99%99.98% 99.99%99.99% 99.99%

50.00% 99.97%99.99% 99.99%99.99% 99.97%

33.33% 50.00%47.22%

100%

99.99% 50.00%43.78%

99.97%

5.13%

99.97%

3.33%

99.99%
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 บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จ�ำกัด (“นทลิน”) ซึ่งกิจกำรของกลุ่มนทลินเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
กำรขนส่งน�้ำมันทำงเรือ โดยบริษัท นทลิน จ�ำกัด เป็นผู้ให้บริกำรขนส่งน�้ำมันทำงทะเล มำนำนกว่ำ 25 ปี บริษัทฯ เป็น
เพียงบริษัทเดียวในกลุ่มบริษัทนทลิน ที่ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิง โดย นทลิน ได้จัดท�ำข้อตกลงในกำร
ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ขึ้นเพื่อเป็นกำรยืนยันและรับรองว่ำ นทลิน ซึ่งมีกำรด�ำเนินธุรกิจต่ำงๆ รวมถึงบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้งและผู้ที่เกี่ยวข้องของนทลิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำ
ด้วยกำรก�ำหนดบทนิยำมในประกำศที่เกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ จะมีกำรก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยตกลงที่จะไม่ด�ำเนินธุรกิจหรือเข้ำมีอ�ำนำจควบคุมนิติบุคคลใดๆ ท่ีด�ำเนินธุรกิจท่ีมีลักษณะคล้ำยคลึง และ/
หรือ ลักษณะที่เป็นกำรแข่งขันกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท อันได้แก่ ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมัน และธุรกิจให้บริกำรในธุรกิจ
จัดหำอำหำร วัตถุดิบ และให้บริกำรอื่นๆ แก่ที่พักอำศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซในทะเล 
(Supply Management) รวมถึงธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะด�ำเนินกำรในอนำคต โดยนทลินจะด�ำเนินกำรแจ้งและดูแลให้บุคคล
ทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งและผูท้ีเ่ก่ียวข้องของนทลนิ ทรำบและปฏบิตัติำมข้อตกลงนี ้ท้ังนี ้ในข้อตกลงดงักล่ำวได้มกีำรระบุไว้ถึง
บทลงโทษต่อ นทลิน หำกมีกำรฝ่ำฝืนข้อตกลงดังกล่ำว

เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท คุณนที จ�ำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มนทลิน ประกอบธุรกิจ
รับจ้ำงขนส่งทำงเรือ) มีมูลค่ำตำมวิธีต้นทุน เท่ำกับ 17.53 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.33 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�ำระแล้วทัง้หมดของบรษิทั คณุนท ีจ�ำกดั และบรษัิทลงทนุในบรษิทั Sea Oil Energy Limited เป็นเงนิจ�ำนวน 1 ดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

 บรษัิทมุง่หวงัจะพฒันำธุรกิจให้เจรญิเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ในส่วนกำรให้บรกิำรทำงทะเลและทำงบก โดยมุง่เน้น
กำรเสริมสร้ำงคณุภำพของสนิค้ำและกำรให้บรกิำรแก่ลูกค้ำเป็นหลัก เพือ่ท่ีจะด�ำรงสถำนะกำรเป็นผูจั้ดจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้
เพลงิชัน้น�ำของประเทศ บรษิทัเชือ่ว่ำกำรมฐีำนลกูค้ำทีเ่ข้มแขง็นัน้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรเพิม่ยอดขำยในอนำคต ซึง่จะ
สำมำรถเพิม่มลูค่ำแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได้ นอกจำกนี ้บรษิทัยังมุง่เน้นในกำรพฒันำบคุลำกรและองค์กรเพือ่ประสิทธภิำพ
สงูสดุด้วยหลกัพึงปฏิบตัแิละจรรยำบรรณทีดี่ รวมถงึกำรสร้ำงเครอืข่ำยพนัธมติรทำงธรุกจิ และกำรสร้ำงชือ่เสยีงและภำพ
ลักษณ์ขององค์กรเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลำดกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในกำรเป็น
ผู้น�ำในธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงทำงทะเล ซื้อ-ขำยน�้ำมันระหว่ำงประเทศ และธุรกิจจัดหำวัตถุดิบและบริกำร

 ในกำรประกอบธุรกจิผ่ำนช่องทำงกำรให้บรกิำรทำงทะเล บรษิทัมแีผนกำรขยำยธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิให้
ครอบคลุมเรือทุกประเภท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรือขนส่งสินค้ำที่มีขนำดใหญ่และมีจ�ำนวนเรือในกองเรือสูง รวมไปถึงกำร
ให้บรกิำรอืน่ๆ  ทีจ่�ำเป็นกบัเรอืเดินทะเล รวมถงึแท่นขดุเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซในทะเล เพือ่เป็นผูใ้ห้บรกิำรในทะเลแก่เรอืเดนิ
ทะเลประเภทต่ำงๆ และแท่นขดุเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำตใินทะเลทีค่รบวงจร นอกจำกกำรจัดจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัภำยใน
ประเทศ (Domestic) แล้ว บริษัทยังเล็งเห็นถึงศักยภำพของกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันในต่ำงประเทศ (External) ซึ่งเป็นกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับเรือของลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรน�้ำมันระหว่ำงที่อยู่ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้
กับผู้ค้ำน�้ำมันที่น�ำน�้ำมันไปจ�ำหน่ำยต่อในต่ำงประเทศ โดยบริษัทจะจัดหำน�้ำมันในต่ำงประเทศเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้ำที่
อยู่ในต่ำงประเทศเช่นกัน 

 นอกจำกนี้ บริษัทมีแผนในกำรขยำยกำรให้บริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในธุรกิจจัดหำอำหำร 
วัตถุดิบ และให้บริกำรอื่นๆ แก่ที่พักอำศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก 
(Supply Management) ทั้งที่เป็นธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีดให้แก่พนักงำนประจ�ำแท่นขุดเจำะ
น�ำ้มนัและก๊ำซ (Catering and Service) และธรุกจิจดัหำวตัถดุบิเพือ่ใช้ในกำรเตรยีมอำหำร จดัหำเสบยีง และบรกิำรอืน่ๆ  
(General Supply) ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นแก่เรือเดินทะเลและแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติในทะเลให้มำกขึ้น
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กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

 บรษิทัด�ำเนนิธุรกจิกำรจดัหำน�ำ้มันเช้ือเพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่ให้กบัเรอืเดนิทะเลมำนำนกว่ำ 10 ปี โดยบรษิทัมผีู้
บรหิำรและพนักงำนที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ำนน�้ำมันและธุรกิจค้ำน�้ำมันมำยำวนำน บริษัทเชื่อว่ำควำม
ส�ำเรจ็ของธรุกจิค้ำน�ำ้มนัเกดิจำกควำมน่ำเชือ่ถอืทีไ่ด้รบัจำกลกูค้ำ โดยบรษิทัมกีำรควบคมุคณุภำพอย่ำงเคร่งครัดในกำร
จัดหำและขนส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำได้รับสินค้ำที่มีคุณสมบัติตำมต้องกำร ได้รับสินค้ำตรงเวลำและจ�ำนวน
ครบถ้วนตำมค�ำสั่งซื้อ และผลจำกกำรที่บริษัทไม่มีสินทรัพย์ถำวรใดๆ ที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน จึงท�ำให้บริษัทสำมำรถลด
ต้นทุนต่ำงๆ  ที่ไม่จ�ำเป็นได้และสำมำรถควบคุมต้นทุนในกำรด�ำเนินงำนได้ รวมถึงสำมำรถจัดหำผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญใน
กำรด�ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ  เช่น ผู้ขนส่งน�้ำมันทั้งทำงทะเลและทำงบก เป็นต้น มำด�ำเนินกำรได้ในต้นทุนที่เหมำะสมและ
สำมำรถทรำบต้นทุนที่แน่นอนได้ รวมถึงผู้ประกอบกำรดังกล่ำวจะสำมำรถใช้ทรัพยำกรของตนอย่ำงเกิดควำมคุ้มค่ำได้
มำกกว่ำทีบ่รษิทัจะจดัหำสนิทรพัย์เหล่ำนัน้มำด�ำเนนิกำรเองจำกกำรด�ำเนนิงำนและกำรควบคมุคณุภำพในกำรให้บรกิำร
ต่ำงๆ  ที่ดีอย่ำงต่อเนื่องตลอดตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน ท�ำให้บริษัทมีควำมน่ำเชื่อถือและเป็นที่รู้จักของผู้
ต้องกำรใช้น�้ำมันทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงแพร่หลำย
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “SEAOIL”)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ
กรุงเทพมหำนคร 10260

ประเภทธุรกิจ : บริษัท ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่
1. ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้ำทำงทะเล

ได้แก่ เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และลูกค้ำทำงบก ได้แก่
โรงงำนอุตสำหกรรม และกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทำงบก ธุรกิจ
ให้บริกำรรถโดยสำร เป็นต้น

2. ธุรกิจจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และให้บริกำรอื่นๆ แก่ที่พักอำศัยในทะเล เรือ
เดินทะเล และแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซในทะเล (Supply Management)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000194

โทรศัพท์ : (662) 398-9850, (662) 398-9851

โทรสำร : (662) 398-9852

เว็บไซต์ : www.seaoilthailand.com

ทุนจดทะเบียน : 314,997,078 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 314,997,078 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

ทุนช�ำระแล้ว : 209,998,052 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 209,998,052 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557)

*หมำยหตุ	 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้ว จ�ำนวน 314,996,857 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 314,996,857 หุ้น
  มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2558

บุคคลอ้างอิง

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 229-2800 โทรสำร (02) 654-5642

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต : ส�ำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
โดย นำงเกษรี ณรงค์เดช เลขทะเบียน 76 หรือ 
นำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ เลขทะเบียน 3885 หรือ
นำงณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน เลขทะเบียน 4563
สีลมพลำซ่ำ เลขที่ 491/27 ถนนสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ (02) 234-1676 โทรสำร (02) 237-2133



คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ส�านักเลขานุการบริษัท / 
นักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน*

เลขานุการผู้บริหาร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์*

ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ*

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

แผนกบัญชี

แผนกการเงิน
และธุรการ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
และลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบริการลูกค้าฝ่ายขาย
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โครงสร้างการจัดการ

หมายเหตุ * บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก (outsource) ในการบริการด้านตรวจสอบภายใน บริหารทรัพยากรมนุษย์  
     จัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้
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 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร 
ซึ่งมีรายละเอียดคณะกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท รวมถึงจ�านวนการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทน โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติก�าจร ประธานกรรมการ

2. นายทวีป  สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุรพล  มีเสถียร กรรมการ

4. นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

5. นางสาวนีรชา  ปานบุญห้อม กรรมการ / กรรมการบริหาร

6. รศ.ดร. รุธิร์  พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. ดร. เฉลิมวิทย์  ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร นายสุรพล มีเสถียร นายพร้อมพงษ์  
ชัยศรสีวสัดิส์ขุ และนางสาวนรีชา ปานบญุห้อม กรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทับตราส�าคัญของบรษัิท 

 โดยมีนางเสาวณีย์  สุทธิธรรม เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายหลักในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายทางด้านการเงิน การ
ระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น

2. ดแูลและจดัการบรษิทัให้ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการด�าเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

3. พจิารณาและอนมุตัใินเรือ่งท่ีส�าคญัเก่ียวกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั เช่น วสัิยทัศน์ ภารกจิ นโยบาย กลยทุธ์ทางธรุกิจ 
แผนการด�าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน โครงการลงทุน และงบประมาณของบริษัท

4. ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
ภารกจิ นโยบาย กลยทุธ์ทางธรุกจิ แผนการด�าเนนิงาน เป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิทั ทีก่�าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5. จัดให้มีระบบบัญชี ระบบการรายงานทางการเงิน รวมท้ังดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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6. รบัทราบรายงานการตรวจสอบทีส่�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผูต้รวจสอบ
บัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆของบริษัท และมีหน้าที่ก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�าคัญรวมถึงติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

7. จัดท�ารายงานประจ�าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ก�ากับดูแลและจัดให้มีกลไกก�ากับดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

9. พิจารณาและอนุมัติ รวมถึงให้ความเห็นเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการเข้าท�าธุรกรรมที่มีนัย
ส�าคัญต่อบริษัท และการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับก�าหนด

10. สรรหาบุคคลทีมี่ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

11. พิจารณาและก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลงาน
ในอดีต คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นต้น

12. พิจารณาจ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

13. แต่งตั้งกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ 
รวมทั้ง ก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

14. สรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการชดุย่อย หรอืบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ตามทีค่ณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

15. แต่งต้ังและ/หรอืมอบอ�านาจให้กรรมการ หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืหลายคนมอี�านาจด�าเนนิการใดทีอ่ยูภ่ายใน
ขอบเขตอ�านาจของกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควร โดยท่ีคณะกรรมการบรษิทัอาจยกเลิก เพกิถอน 
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้

16. ในกรณีที่มีการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการบริษัท ผู้ได้รับมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มีอ�านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือ บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมีส่วน
ได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไป
ตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

17. แต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
สมควรเป็นเลขานุการบริษัท

18. ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทาง
ที่เข้าถึงข้อมูลได้



รายงานประจ�า ปี 2557 19

19. มอี�านาจพิจารณาและอนมุตัเิรือ่งใดๆทีจ่�าเป็นและเกีย่วเนือ่งกับบรษิทั หรอืท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของบรษิทั

 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการท่านใด มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นไม่มีอ�านาจ
อนมุติัด�าเนนิการดงักล่าวกบับรษิทัหรอืบรษัิทย่อย ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
หรือคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. รศ.ดร.  รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายทวีป  สุนทรสิงห์* กรรมการตรวจสอบ

3. ดร. เฉลิมวิทย์  ฉิมตระกูล กรรมการตรวจสอบ

 *  นายทวีป สุนทรสิงห์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน

 โดยมีนางเสาวณีย์ สุทธิธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ  คือ กรรมการอิสระ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนด้าน
การก�ากบัดแูลกจิการ โดยเฉพาะในด้านกระบวนการรายงานทางการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ
และปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนด
ไว้ในกฎบัตรดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผลและพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้ายเลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอืน่ใดท่ีรบัผิดชอบเกีย่วกบั
การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและเสนอค่า
ตอบแทนของบคุคลดงักล่าวรวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิท

6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(8) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าตามวรรคข้างต้นต่อส�านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาด
หลักทรัพย์ฯ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั และให้กรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้
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คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการบริหาร จ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวนีรชา  ปานบุญห้อม กรรมการบริหาร

3. นางกุสุมา  วรรณพฤกษ์ กรรมการบริหาร

4. นายชญาน์วัต  ทีฆไมตรี กรรมการบริหาร

 โดยมีนายชโนดม  อารีรอบ** เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
  **  ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2557 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

 คณะกรรมการบริหาร  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทท่ีสามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อท�าหน้าท่ีบริหารจัดการงานประจ�า
ที่เกินอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาและน�าเรื่องที่มีสาระส�าคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมี
อ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและจัดท�านโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและแผนการด�าเนินงานเป้าหมายทางการเงินและ
งบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อน�าเสนอและขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท

2. ก�ากับดูแลตรวจสอบและติดตามการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย
และแผนการด�าเนนิงานเป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของบรษิทัทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการโครงสร้าง
เงินเดือนของบริษัท และภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้าง
พนักงานของบริษัท

4. พจิารณาอนมัุติและการด�าเนนิการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกรรมทางการเงนิปกตขิองบรษิทั โดยให้วงเงินเป็นไปตาม
ระเบยีบอ�านาจอนมัุติ ซึง่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว หากเกนิกว่าจ�านวนดังกล่าวให้น�าเสนอเพือ่
ขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซ้ือขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะ
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยายงานรวมถึงการซื้อขาย
สินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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6. พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชีกู้ยืมขอสินเชื่อจ�าน�าจ�านอง
ค�้าประกันและการอ่ืนรวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
การด�าเนินกิจการของบริษัทตลอดจนถึงการเข้าท�านิติกรรมสัญญาและ/หรือการด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดังกล่าวภายใต้อ�านาจวงเงินท่ีได้ก�าหนดไว้หากเกินกว่าจ�านวนดังกล่าวให้น�าเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมกู้ยืมเงิน และก�าหนดเงื่อนไขของสัญญากู้ยืมเงิน จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เช่น ระยะเวลากู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม ภายใต้อ�านาจวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้ ในจ�านวนเงินไม่เกิน 20 
ล้านบาท

8. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าท�า
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเกินกว่าวงเงินท่ีได้ก�าหนดไว้และ/หรือท่ีกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องหรอืข้อบงัคบับรษิทัก�าหนดให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัิ

9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการบริหารงานและการด�าเนินธุรกิจของบริษัท หรือการด�าเนิน
การใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท

10. มอบอ�านาจให้กรรมการผู้จัดการด�าเนินกิจการของบริษัทตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ี
คณะกรรมการบริหารก�าหนดภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

11. แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการใดๆ ท่ีอยู่ภายใน
ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรโดยที่คณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิกเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้

12. มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การเข้าด�าเนินการหรือท�าธุรกรรมใดๆที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และ/ หรอืเป็นการเข้าท�ารายการกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องหรอืข้อบงัคบั
ของบริษัท ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารน�าเสนอ
เรือ่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาและด�าเนนิการตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องหรอืข้อบงัคบั
ของบริษัทก�าหนดต่อไป
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ผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจ�านวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวนีรชา  ปานบุญห้อม กรรมการผู้จัดการ

2. นางกุสุมา  วรรณพฤกษ์ ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน

3. นายชญาน์วัต  ทีฆไมตรี ผู้จัดการฝ่ายขาย

4. นางศิริวรรณ  จามพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์

5. นางสิราณี  โกมินทรชาติ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 มีมติก�าหนดขอบเขตและ
อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การด�าเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจ�าวันของบริษัท รวมถึงการก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน เป้าหมาย
ทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. จัดท�าแผนธุรกิจ และก�าหนดอ�านาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดท�างบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

3. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร วธิกีารบรหิาร รวมถงึการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนกังานของบรษัิท 
และก�าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส�าหรับพนักงาน

4. มอี�านาจออกค�าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพือ่ให้การปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบรษิทั 
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

5. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าท�านิติกรรมสัญญา และ/หรือการด�าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนนิงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ�าวนัของบรษิทั ทัง้นี ้ภายใต้อ�านาจวงเงนิทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ตามตารางมอบ
อ�านาจอนุมัติ (Limit of Authority) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. พจิารณาการเข้าท�านติกิรรมสญัญา และ/หรอืเจรจาต่อรองสัญญาใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินงาน และ/หรอืการ
ด�าเนนิการใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน และ/หรอืการบรหิารงานประจ�าวนัของบรษิทั ท่ีมมีลูค่าเกนิกว่าวงเงนิที่
ได้ก�าหนดไว้ เพือ่ให้ความเหน็และเสนอเรือ่งดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและหาข้อสรุปต่อไป

7. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกส�าหรับการด�าเนินงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร

8. แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท�าการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอ�านาจของ
กรรมการผู้จัดการ ตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้
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9. มีอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร

 ทั้งนี้ ในการด�าเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต) มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง กรรมการผูจ้ดัการไม่มอี�านาจ
อนมุติัการด�าเนนิการในเรือ่งดงักล่าว โดยเรือ่งดังกล่าวจะต้องน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชมุผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่กรณี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

เลขานุการบริษัท 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่4/2555 ได้มมีตแิต่งตัง้นางเสาวณย์ี สุทธธิรรม ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัท 
ตัง้แต่วันที ่14 พฤษภาคม 2555 โดยมคีณุสมบตัขิองผูด้�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั ซึง่เลขานกุารบรษิทัต้องปฏิบตัิ
หน้าทีต่ามทีก่�าหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวม
ท้ังต้องปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับรษัิท มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายและหน้าที่ตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่
วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3) ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรม
ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

4) ด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�านักงานกลต.และดูแลการเปิดเผยข้อมูล
และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7) ติดต่อประสานงานกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท

8) ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
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จ�านวนการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละชุด

 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ปี 2557
(จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / 
จ�านวนครัง้ท่ีประชุมท้ังหมด) หมายเหตุ

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร 5 / 5 -

2. นายทวีป สุนทรสิงห์ 5 / 5 -

3. นายสุรพล มีเสถียร 5 / 5 -

4. นายพร้อมพงษ์ ชยัศรสีวสัดิส์ขุ 2 / 5 ลาคร้ังท่ี 2/2557* 4/2557* และ 5/2557**

5. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 5 / 5 -

6. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 5 / 5 -

7. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 5 / 5 -

หมายเหตุ * ลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ
  ** ลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างจังหวัด

 การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
ปี 2557

(จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จ�านวนครัง้ทีป่ระชุมทัง้หมด)

1. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 6 / 6

2. นายทวีป สุนทรสิงห์ 6 / 6

3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 6 / 6

 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการบริหาร
ปี 2557

(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 12 / 12

2. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 12 / 12

3. นางกุสุมา วรรณพฤกษ์ 12 / 12

4. นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี 12 / 12
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับปี 2557 ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน  - ประธานกรรมการ เป็นจ�านวน 33,000 บาท ต่อเดือน
          - กรรมการ เป็นจ�านวน 27,500 บาท ต่อเดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม   - ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจ�านวน 16,500 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
          - กรรมการตรวจสอบ เป็นจ�านวน 11,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
          - ประธานกรรมการบริหาร เป็นจ�านวน 16,500 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
          - กรรมการบริหาร เป็นจ�านวน 11,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

3 ค่าตอบแทนผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน) ส�าหรับกรรมการที่เป็นผู้
มีอ�านาจลงนาม เป็นจ�านวนไม่เกิน 11,000 บาทต่อคนต่อเดือน

 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนปี 2557 (บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ รวม

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร 528,000 - 528,000

2. นายทวีป สุนทรสิงห์ 330,000 66,000 396,000

3. นายสุรพล มีเสถียร 462,000 - 462,000

4. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 462,000 - 462,000

5. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 462,000 - 462,000

6. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 330,000 99,000 429,000

7. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 330,000 66,000 396,000

   รวม 2,904,000 231,000 3,135,000
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2557

จ�านวนราย
(คน)

จ�านวนเงิน
(ล้านบาท)

 เงินเดือน โบนัส ค่าประจ�าต�าแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง 6 11.15

 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ  6 0.37

   รวม 6 11.52
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บุคลากร

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจ�านวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวม กรรมการและผู้บริหาร) ดังต่อไปนี้

พนักงานแยกตามฝ่าย
จ�านวนพนักงาน (คน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ฝ่ายขาย 4

ฝ่ายบริการลูกค้า 6

ฝ่ายควบคุมคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์ 2

ฝ่ายการเงินและบัญชี 6

ส�านักเลขานุการบริษัท / เลขานุการผู้บริหาร 3

   รวม 21

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน
ปี 2557

(ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส ค่าประจ�าต�าแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง 13.21

ค่าตอบแทนอื่นๆ  ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ 0.62

   รวม 13.83

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

 บรษัิทให้ความส�าคัญกบับคุลากร ซึง่เป็นทรพัยากรทีส่�าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึตระหนกัถงึและมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างและ
พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู ้มทีกัษะงาน ความสามารถและทศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร รวมทัง้มกีารส่งเสรมิให้มคีวามก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงานอย่างมีคุณภาพ เช่น มีการก�าหนดต�าแหน่ง บทบาทความรบัผดิชอบแต่ละต�าแหน่งท่ีชัดเจน และก�าหนด
เกณฑ์การคดัเลอืกบคุลากรอย่างเหมาะสม เพือ่ให้ได้บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและตรงกบังานท่ีได้รบัมอบหมาย 
และจัดให้มีการพิจารณาปรับต�าแหน่งทุกๆปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ

 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายก�าหนดให้พนักงานเข้าอบรมท้ังท่ีจัดขึ้นภายในกลุ่มบริษัทและภายนอก เพ่ือน�าความรู้ที่ได้
รบัไปปรบัใช้กบัการท�างานและเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานให้ดขีึน้ นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัได้จดักจิกรรมร่วมกนัระหว่าง
บริษัทในกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มบริษัท

 ในปัจจุบนั บรษิทัส่งเสรมิโครงการ/กจิกรรมปรบัปรงุพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนือ่งตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO 
9001:2008 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ และบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท นทลิน จ�ากัด ดูแลจัดการเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการฝึกอบรมประจ�าปีให้กับพนักงานของบริษัทอีกด้วย
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	 บริษัทประกอบธุรกิจหลักอยู่	2	ประเภท	ได้แก่	ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้ำทำง
ทะเลและลกูค้ำทำงบก	และธุรกจิให้บรกิำรในกำรจดัหำอำหำร	วตัถุดบิ	และให้บรกิำรอืน่ๆ	ส�ำหรบัพนกังำนประจ�ำแหล่ง
ขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก	(Supply	Management)

โครงสร้างรายได้

	 รำยได้หลักของบริษัทมำจำกรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ	 ซึ่งได้แก่	 น�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อล่ืน	 ทั้งกำร
จ�ำหน่ำยทำงทะเลและทำงบก	ส�ำหรับรำยได้จำกกำรให้บริกำรนั้นมำจำกธุรกิจ	Catering	and	Service	ที่บริษัทด�ำเนิน
กำรให้บริกำรด้ำนอำหำร	ท�ำควำมสะอำด	และซักรีด	ให้แก่พนักงำนประจ�ำแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซ	ที่พักอำศัยอยู่
บนเรือพักอำศัย	(Accommodation	Barge)	ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเริ่มด�ำเนินกำรในช่วงเดือนกรกฎำคม	2554	และธุรกิจ	
General	Supply	ที่ได้เริ่มด�ำเนินกำรไปในเดือนกันยำยน	2555	ซึ่งบริษัทมีรำยได้เพิ่มขึ้นทุกปี	สำมำรถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ 2,605.81 96.48 2,600.67 95.55 2,811.75 91.17

	 -	ทำงทะเล 2,457.49 90.99 2,485.93 91.34 2,794.40 90.61

	 -	ทำงบก 148.32 5.49 114.74 4.21 17.35 0.56

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 83.84 3.10 115.68 4.25 259.83 8.42

รำยได้อื่น	* 11.20 0.41 5.37 0.20 12.34 0.41

รวม 2,700.85 100.00 2,721.72 100.0 3,083.95 100.0

	 *	รำยได้อืน่	ได้แก่	ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ	รำยได้เงนิปันผล	รำยได้จำกค่ำปรบัจำกกำรช�ำระหนี้
ล่ำช้ำของลูกหนี้	และรำยได้อื่นๆ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ

1).	 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น

	 	 บริษัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อล่ืนส�ำหรับเครื่องยนต์	 โดยลูกค้ำจะเป็นผู้ก�ำหนด
คุณสมบัติ	 (Specification)	 ของน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อล่ืน	 โดยเมื่อบริษัทได้รับค�ำส่ังซื้อจำกลูกค้ำแล้ว	
บริษัทจะจัดหำสินค้ำจำกผู้ผลิตน�้ำมันรำยใหญ่ในประเทศหรือผู้ค้ำส่งน�้ำมันทั้งในประเทศเช่น	บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	
(มหำชน)	บริษัท	เชลล์แห่งประเทศไทย	จ�ำกดั		บรษิทั	บำงจำกปิโตรเลียม	จ�ำกดั	(มหำชน)	บรษิทั	เชฟรอน	(ไทย)	จ�ำกัด	
บรษิทั	ไออำร์พซี	ีจ�ำกดั	(มหำชน)	และบริษัท	ไทยออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็นต้น	ที่มีคุณสมบัติตำมควำมต้องกำร
ของลกูค้ำ	ทัง้นี	้ในกรณีลกูค้ำมีควำมต้องกำรให้บรษิทัเป็นผูข้นส่งน�ำ้มนัให้	บรษิทัจะว่ำจ้ำงผูข้นส่งอสิระทีม่คีณุภำพ
และควำมน่ำเชือ่ถอืด�ำเนนิกำรจดัส่งให้แก่ลกูค้ำยงัจดุหมำยปลำยทำงทีล่กูค้ำก�ำหนด	โดยจดัส่งน�ำ้มนัทำงเรอืขนส่ง
น�้ำมัน	(Barge)	ให้แก่เรือของลูกค้ำที่จอดอยู่กลำงทะเล	และในกรณีที่เรือของลูกค้ำจอดเทียบท่ำ	บริษัทอำจจะจัด
ส่งน�ำ้มนัทำงรถบรรทกุน�ำ้มนัหรอืทำงเรอืขนส่งน�ำ้มนั	ส�ำหรบัลกูค้ำทำงบกบรษิทัจะจดัส่งน�ำ้มนัทำงรถบรรทกุน�ำ้มนั
ทัง้น้ี	ประเภทน�ำ้มันท่ีบรษิทัจดัจ�ำหน่ำยมีดังต่อไปนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



รายงานประจ�า ปี 2557 29

 น�้ำมันเชื้อเพลิง:	ได้แก่
	 น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	(High	Speed	Diesel)
	 น�้ำมันเตำ	(Fuel	Oil)
	 น�้ำมันเบนซิน	(Gasoline)

 น�ำ้มนัหล่อลืน่:	ได้แก่	น�ำ้มนัหล่อลืน่เครือ่งยนต์	น�ำ้มนัเกยีร์	น�ำ้มนัไฮโดรลิค	น�ำ้มนัหล่อล่ืนส�ำหรบัเครือ่งยนต์หลกั	
(Main	Engine)	น�้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์และน�้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์	(Turbine	&	Compressor)	เป็นต้น

ทั้งนี้	รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทต่ำงๆ	ของบริษัท	สำมำรถแสดงได้ดังนี้

รายได้จากการขายนํ�ามันแต่ละประเภท ปี 2557
(หนวย : ลานบาท)

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

สัดสวน 43.49%
1,220.94

สัดสวน 18.66%
523.71

24.70
สัดสวน 0.72%

1,042.40
สัดสวน 37.13%

นํ้ามันเตา

นํ้ามันเบนซิน

นํ้ามันหลอลื่น

รายได้จากการขาย
(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

น�้ามันเชื้อเพลิง 2,576.09 98.86 2,571.91 98.89 2,787.05 99.28

	 -	น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	(HSD) 1,544.03 59.25 1,133.02 43.57 1,220.94 43.49

	 -	น�้ำมันเตำ 499.57 19.17 873.93 33.60 1,042.40 37.13

	 -	น�้ำมันเบนซิน 532.49 20.43 564.95 21.72 523.71 18.66

น�้ามันหล่อลื่น และอื่นๆ 29.71 1.14 28.76 1.11 24.70 0.72

  รวม 2,605.81 100.00 2,600.67 100.00 2,811.75 100.00
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	 ปริมำณกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทต่ำงๆ	ของบริษัท	แสดงได้ดังนี้

ปริมาณการขายนํ�ามันแต่ละประเภท ปี 2557
(หนวย : ลานลิตร)

นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

สัดสวน 39.29%
43.55

สัดสวน 17.04%
18.89

0.40
สัดสวน 0.36%

47.99
สัดสวน 43.30%

นํ้ามันเตา

นํ้ามันเบนซิน

นํ้ามันหลอลื่น

ปริมาณขาย
(หน่วย:ล้านลิตร)

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ

น�้ามันเชื้อเพลิง 96.27 99.59 99.36 99.64 110.43 99.64

	 -	น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	(HSD) 54.29 56.16 39.89 40.00 43.55 39.29

	 -	น�้ำมันเตำ 22.66 23.44 38.20 38.31 47.99 43.30

	 -	น�้ำมันเบนซิน 19.33 19.99 21.27 21.33 18.89 17.04

น�้ามันหล่อลื่น และอื่นๆ 0.40 0.41 0.36 0.36 0.40 0.36

  รวม  96.67 100.00 99.72 100.00 110.83 100.00

2).	 บริการในธุรกิจจัดหาอาหาร	วัตถุดิบ	และให้บริการอื่นๆ

 บริกำรด้ำนอำหำร	ท�ำควำมสะอำด	และซักรีด	 (Catering	and	 	Housekeeping	Service)	ส�ำหรับพนักงำน
ประจ�ำแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก

	 	 เป็นกำรให้บรกิำรด้ำนอำหำรให้แก่ผูพ้กัอำศยัและผู้มำเยอืน	ตลอดจนกำรเตรยีมอำหำรกล่องส�ำหรบัผูท้ีต้่อง
ออกไปท�ำงำนนอกเรอืพกัอำศัย	ท�ำควำมสะอำด	 ให้สถำนท่ีส่วนกลำง	 รวมถงึห้องพักอำศยัให้ถกูสุขลักษณะรวมถึง	
ดูแลในด้ำนควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของผ้ำปูที่นอน	ปลอกหมอน	ผ้ำห่ม	ผ้ำเช็ดตัว	เตียงนอน	
และซักรีดเสื้อผ้ำให้แก่ผู้พักอำศัยและผู้มำเยือน	ตลอดจนกำรดูแลเรื่องกำรก�ำจัดแมลงและกำรจัดกำรขยะ	โดยใน
กำรให้บรกิำรบนเรอืพกัอำศยัดงักล่ำว	บรษิทัท�ำสญัญำรบัจ้ำงให้บรกิำรด้ำน	Catering	and	Housekeeping	Service	
จำกบริษัท	นทลิน	ออฟชอร์	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทำนในกำรจัดหำเรือพักอำศัย
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	 	 ณ	ปัจจุบัน	บริษัทได้รับกำรอนุมัติจำก	ปตท.สผ.	ส�ำหรับกำรเป็นผู้ให้บริกำร	(Vender	List)	ในธุรกิจ	Catering	
and	Housekeeping	Service	ตำมพื้นที่ที่ก�ำหนด	ท�ำให้บริษัทสำมำรถเข้ำไปร่วมประมูลเพื่อด�ำเนินกำรให้บริกำร
ด้ำน	Catering	and	Housekeeping	Service	ให้แก่	ปตท.สผ.	ได้เอง	และได้รับสัญญำให้บริกำรด้ำน	Catering	and	
Housekeeping	กับ	ปตท.สผ.	ดังนี้

-	 เดอืนกรกฎำคม	2556	ได้รบัสญัญำให้บรกิำรด้ำน	Catering	and	Housekeeping	ส�ำหรับพนกังำนประจ�ำแหล่ง
ขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซสิริกิติ์	อ�ำเภอลำนกระบือ	จังหวัดก�ำแพงเพชร	

-	 เดอืนกมุภำพนัธ์	2557	ได้รบัสญัญำให้บรกิำรด้ำน	Offshore	Catering,	Laundry,	Cleaning	and	Housekeeping	
Services	กับ	ปตท.สผ.	ส�ำหรับพนักงำนประจ�ำแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซในอ่ำวไทย

	 	 ทั้งนี้กำรให้บริกำรในธุรกิจด้ำนอำหำร	 ท�ำควำมสะอำด	 และซักรีด	 บริษัทได้ท�ำสัญญำว่ำจ้ำงบริษัท	 หัสดิน	
แคทเทอริ่ง	 จ�ำกัด	 เป็นผู้จัดเตรียม/จัดหำอำหำรและซักรีด	 เนื่องจำกเป็นบริษัทท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจกำรให้
บริกำรด้ำนอำหำร	 กำรท�ำควำมสะอำด	 และซักรีด	 และมีควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร	 ตลอดจนอุปกรณ์	 เครื่องมือ	
เครื่องจักรต่ำงๆ	เพื่อกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ

	 บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร	จัดหาเสบียง	และบริการอื่นๆ	(General	Supply)

	 	 เป็นธุรกิจที่ต่อยอดมำจำกธุรกิจ	 Catering	 and	 Service	 โดยเป็นกำรให้บริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ใน
กำรเตรียมอำหำร	จัดหำเสบียง	และบริกำรอื่นๆ	ให้กับเรือเดินทะเลและแท่นขุดเจำะน�้ำมันในทะเล	เช่น	อำหำร	
น�้ำ	เครื่องมือต่ำงๆ 	เป็นต้นโดยบริษัทจะจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรจัดเตรียมอำหำร	เสบียงอำหำร	และสินค้ำหรือ
บริกำรอื่นๆ 	 ที่ได้คุณภำพและถูกสุขอนำมัยตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำให้แก่เรือเดินทะเลต่ำงๆ 	 รวมไปถึงแท่น
ขุดเจำะน�้ำมันในทะเล	ซึ่งมีควำมต้องกำรอำหำร	เสบียงและวัสดุสิ้นเปลืองต่ำงๆ 	ตลอดระยะเวลำกำรด�ำเนินงำน

	 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ

 ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน:

	 	 บรษัิทประกอบธุรกจิจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่	โดยมช่ีองทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยหลกั	2	ช่อง
ทำง	ได้แก่	กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงทะเล	และกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงบก

 กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำงทะเลซึ่งแบ่งออกเป็น:

 กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันภำยในประเทศ	(Domestic)	ซึ่งเป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับเรือที่มีเส้นทำงกำรเดิน
เรือภำยในประเทศ

 กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันระหว่ำงประเทศ	 (International)	 ซึ่งเป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับเรือขนส่งประเภท
ต่ำงๆ	ที่มีเส้นทำงกำรเดินเรือระหว่ำงประเทศ

 กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันในต่ำงประเทศ	 (External)	 ซึ่งเป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับเรือของลูกค้ำท่ีมีควำม
ต้องกำรน�้ำมันระหว่ำงที่อยู่ในต่ำงประเทศ

 กำรจัดจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่ทำงบกให้แก่กลุม่ลกูค้ำโรงงำนอตุสำหกรรม	และธรุกิจอืน่ๆ 	
เช่น	ธุรกิจขนส่งทำงบก	ผู้ให้บริกำรรถโดยสำร	เป็นต้น
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	 บรษิทัมรีำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่ผ่ำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยต่ำงๆ	ของบรษิทั	แสดง
ได้ดังนี้

รายได้จากการจําหน่ายนํ�ามันตามช่องทางการจําหน่าย ปี 2557

ทางทะเลในประเทศ

สัดสวน 0.62%
17.35

440.87
สัดสวน 15.68%

ทางทะเลระหวางประเทศ

ทางทะเลตางประเทศ

ทางบก
สัดสวน 53.79%

1,512.50สัดสวน 29.91%
841.03

(หนวย : ลานลิตร)

รายได้จากการขาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

(หน่วย:ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

การจ�าหน่ายทางทะเล 2,457.49 94.31 2,485.93 95.59 2,794.40 99.38

	 -	ในประเทศ 1,346.84	 51.69 1,542.33 59.31 1,512.50 53.79

	 -	ระหว่ำงประเทศ 216.13	 8.29 304.88 11.72 440.87 15.68

	 -	ต่ำงประเทศ 894.52	 34.33 638.72 24.56 841.03 29.91

การจ�าหน่ายทางบก 148.32 5.69 114.74 4.41 17.35 0.62

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

 ธุรกิจบริกำร:

 กำรบริกำรด้ำนอำหำร	ท�ำควำมสะอำด	และซักรดี	(Catering	and	Service)บนเรอืพกัอำศัยและแท่นพกัอำศยัใน
ทะเล	ส�ำหรบัพนกังำนประจ�ำแท่นขดุเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซในอ่ำวไทย	รวมถงึแหล่งขดุเจำะน�ำ้มันและก๊ำซบนบก

 กำรบริกำรจดัหำวตัถดิุบเพือ่ใช้ในกำรเตรียมอำหำร	จัดหำเสบยีง	และบรกิำรอืน่ๆ	(General	Supply)	ให้กับเรอื
ทีม่เีส้นทำงกำรเดินเรือทัง้ภำยในประเทศ	(Domestic)	และระหว่ำงประเทศ	(International)	ตลอดจนเรอืทีม่เีส้น
ทำงกำรเดินเรอือยูน่อกประเทศ	(External)	รวมไปถงึแท่นขดุเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำต	ิ(Rig)	ในอ่ำวไทย
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	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำงทะเล

	 	 ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์น�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นที่จัดจ�ำหน่ำยทำงทะเล	 กลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัท	
ได้แก่	 เรือเดินทะเลประเภทต่ำงๆ	 เช่น	 เรือขนส่งน�้ำมัน	 เรือบรรทุกสินค้ำ	 เรือประมง	และเรือบริวำรของแท่นขุด
เจำะน�้ำมันและก๊ำซ	เช่น	เรือล�ำเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค	(Supply	&	Service	Boat)	และเรือโดยสำร
พนักงำนแท่นขุดเจำะ	 (Crew	 Boat)	 เป็นต้น	 และพ่อค้ำคนกลำง	 (Wholesaler)	 ซึ่งเป็นผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำให้แก่เรือ
ประเภทต่ำงๆ	โดยบริษัทจะให้บริกำรแก่เรือที่เป็นผู้ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงโดยตรง	(End	User)	และเรือที่เป็นลูกค้ำของ
พ่อค้ำคนกลำง	เหล่ำนี้ซึ่งทอดสมออยู่กลำงทะเลหรือจอดอยู่ที่ท่ำเทียบเรือ

 กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำงบก

	 	 กลุม่ลกูค้ำของกำรจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มันเชือ้เพลงิและน�ำ้มนัหล่อลืน่ทำงบก	ได้แก่	โรงงำนอตุสำหกรรม	กลุม่ลูกค้ำ
ในธุรกิจอื่นๆ	เช่น	ผู้ประกอบธุรกิจรถโดยสำร	และผู้ประกอบกำรรถขนส่งขนำดต่ำงๆ	เป็นต้นรวมถึง	กำรจ�ำหน่ำย
สินค้ำให้แก่พ่อค้ำคนกลำง	(Wholesaler)	ด้วย

	 ปริมำณกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นให้กับกลุ่มลูกค้ำต่ำงๆ	ของบริษัท	มีดังนี้

(หน่วย: ล้านลิตร)

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ

จ�าหน่ายทางทะเล 71.44 92.37 74.21 94.60 91.27 99.27

เรือบรรทุกน�้ำมัน	(Tanker) 	30.66	 39.64 24.64 31.41 29.35 31.92

เรือบริวำรแท่นขุดเจำะ 25.35	 32.77 35.02 44.64 38.06 41.40

เรือประเภทอื่นๆ 15.44	 19.96 14.55 18.55 23.86 25.95

จ�าหน่ายทางบก 5.90 7.63 4.24 5.40 0.67 0.73

  รวม 77.34 100.00 78.45 100.00 91.94 100.00
หมำยเหตุ	:	ปริมำณไม่รวมน�้ำมันเบนซิน	ซึ่งจ�ำหน่ำยให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศ

 กำรให้บริกำร	Catering	and	Service

	 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทในธุรกิจนี้	 คือ	 เรือพักอำศัย	 (Accommodation	 Barge)	 และแท่นพักอำศัย	
(Accommodation	Rig)	ทั้งที่ตั้งอยู่ในอ่ำวไทยและในทะเลอันดำมัน	รวมถึงบนบก	ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่พักอำศัยใน
ทะเลมีทั้งในรูปแบบของเรือพักอำศัยและแท่นพักอำศัย	จะเป็นของผู้รับสัมปทำนขุดเจำะน�้ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซ

 กำรให้บริกำรในธุรกิจ	General	Supply

	 ธุรกิจ	General	Supply	มีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเดียวกันกับธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำง
ทะเล	คือ	กลุ่มเรือเดินทะเลประเภทต่ำงๆ	ทั้งที่มีเส้นทำงกำรเดินเรือในประเทศและระหว่ำงประเทศ	รวมถึงเรือที่
เป็นเรอืบรวิำรของแท่นขดุเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซ	และแท่นขุดเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซและแท่นพกัอำศยัในทะเล	ทีย่งัไม่มี
บริกำร	Catering	and	Service	ซึ่งกลุ่มลูกค้ำเหล่ำนี้มีควำมต้องกำรอำหำร	เสบียงและวัสดุสิ้นเปลืองต่ำงๆ	ส�ำหรับ
พนักงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่บนเรือ	แท่นพักอำศัยและแท่นขุดเจำะ
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 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

  ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน

	 บริษัทจะด�ำเนินกำรติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงรำยใหญ่	 (“Supplier”)	 เพื่อจัดหำสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ	
โดยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิทีบ่รษิทัจดัหำต้องเป็นน�ำ้มนัเชือ้เพลงิทีไ่ด้คณุลกัษณะและมำตรฐำนตรงตำมทีไ่ด้ตกลงไว้
กับลูกค้ำ	ซึ่งบริษัทจะท�ำกำรสั่งซื้อน�้ำมันจำกผู้ผลิตหรือผู้ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงรำยใหญ่ในประเทศ	ได้แก่	บริษัท	
ปตท.	จ�ำกัด	 (มหำชน)	บริษัท	 เชลล์แห่งประเทศไทย	จ�ำกัด	บริษัท	 เชฟรอน	 (ไทย)	จ�ำกัด	บริษัท	บำงจำก
ปิโตรเลียม	จ�ำกัด	 (มหำชน)	และบริษัท	ไออำร์พีซี	จ�ำกัด	 (มหำชน)	 เป็นต้น	ทั้งกำรจัดจ�ำหน่ำยทำงบกและ
ทำงทะเล

  ธุรกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำร	ท�ำควำมสะอำด	และซักรีด	(Catering	and	Service)

	 บริษัทได้ด�ำเนินกำรว่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรในส่วนงำนนี้ซึ่งมีควำมพร้อมในด้ำนสถำนท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจ	 เช่น	ห้องเย็น	สถำนที่เก็บสินค้ำ	ตู้ขนส่งชนิดห้องเย็น	ตู้ขนส่งทั่วไป	รถขนส่ง	 รวมถึงต้องมี
บคุลำกรทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรและมำตรฐำนของผูใ้ช้บรกิำรและมคีวำมช�ำนำญเฉพำะทำงใน
กำรให้บริกำรตลอด	24	ชั่วโมง

 ธุรกิจกำรบริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร	จัดหำเสบียง	และบริกำรอื่นๆ  (General	Supply)

	 บริษทัจะท�ำกำรให้บรกิำรจดัหำวตัถดิุบเพือ่ใช้ในกำรเตรยีมอำหำร	จดัหำเสบยีง	และบรกิำรอืน่ๆ	ท่ีได้คณุภำพ
ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ	โดยจดัหำจำกผูจ้ดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำประเภทต่ำงๆ	(“ผูจ้ดัจ�ำหน่ำย”)	ตำมทีล่กูค้ำมี
ควำมต้องกำร	โดยบริษัทจะรับค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำก่อนที่จะส่งค�ำสั่งซื้อต่อไปยังผู้จัดจ�ำหน่ำย	เพื่อด�ำเนินกำร
จัดเตรียม	จัดหำสินค้ำและจัดส่งให้กับลูกค้ำยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำต้องกำรต่อไป

 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

  ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน

	 ผู้จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเลมีผู้ประกอบกำรอยู่หลำยรำยด้วยกัน	โดย
สำมำรถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก	ได้แก่

1.	 กลุ่มผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ผลิตน�้ำมัน	เช่น	บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	เชฟรอน	(ไทย)	จ�ำกัด	
บริษัท	เชลล์แห่งประเทศไทย	จ�ำกัด	บริษัท	บำงจำกปิโตรเลียม	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ไออำร์พีซี	จ�ำกัด	
(มหำชน)	เป็นต้น

2.	 กลุ่มผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ค้ำน�้ำมัน

	 โดยบรษิทัเป็นคู่ค้ำของผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นผูผ้ลิตน�ำ้มนัข้ำงต้น	ซึง่บรษิทัจะรบัค�ำส่ังซือ้จำกลูกค้ำรำยย่อย
หลำยๆ 	รำย	ท�ำให้ปรมิำณกำรสัง่ซือ้ของบรษิทักบัผูผ้ลติน�ำ้มนัมปีรมิำณสงูเพยีงพอทีจ่ะสัง่ซือ้น�ำ้มนัจำก
ผูผ้ลติน�ำ้มันได้	ซึง่จะช่วยให้บรษิทัสำมำรถจดัหำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิได้ในรำคำทีต่�ำ่	และสำมำรถท�ำก�ำไรจำก
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันได้
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  ธุรกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำร	ท�ำควำมสะอำด	และซักรีด	(Catering	and	Service)

	 ในส่วนของธุรกิจให้บริกำร	Catering	and	Service	แก่เรือพักอำศัย	แท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซ	รวมถึงแท่น
พักอำศัยนั้น	มีผู้ประกอบกำรอยู่จ�ำนวน	4	รำย	โดยผู้ประกอบกำรทั้ง	4	รำย	มีกำรให้บริกำรบนแท่นขุดเจำะ	
แท่นพักอำศัย	 และเรือพักอำศัยในกรณีที่จะมีกำรจัดจ้ำงผู้ประกอบกำร	 Catering	 and	 Service	 นั้น	 ผู้รับ
สัมปทำนแท่นขุดเจำะ	แท่นพักอำศัย	หรือเรือพักอำศัย	จะด�ำเนินกำรเปิดให้มีกำรเสนอรำคำจำกผู้ประกอบ
กำรรำยต่ำงๆ	ทีม่ปีระวตักิำรท�ำงำนทีด่	ีโดยจะพจิำรณำจดัจ้ำงผูป้ระกอบกำรทีเ่สนอรำคำและเงือ่นไขในกำร
ให้บริกำรที่ดีที่สุด	ดังนั้น	รำคำในกำรให้บริกำร	ประวัติกำรท�ำงำนที่ดี	และฐำนะกำรเงินที่มั่นคง	จึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ใช้ในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ให้บริกำรในธุรกิจนี้

 ธุรกิจกำรบริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร	จัดหำเสบียง	และบริกำรอื่น 	ๆ(General	Supply)

	 ในส่วนของธุรกิจ	General	Supply	นั้น	ลูกค้ำจะว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำร	โดยพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์ที่ดี	มี
ประวัติในกำรให้บริกำรที่ดี	 และน�ำเสนอสินค้ำที่มีคุณภำพในรำคำที่สมเหตุสมผล	ดังนั้น	ผู้ประกอบกำรที่มี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำ	และมีควำมได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนในกำรจัดเตรียม	จัดหำ	สินค้ำ	มีควำมได้
เปรียบกว่ำผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรดูแลสิ่งแวดล้อม	 โดยกำรจัดส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงไปยังจุดหมำยปลำยทำงท่ีลูกค้ำ
ก�ำหนดนั้น	บรษิทัจะจดัจ้ำงผูข้นส่งทีมี่ยำนพำหนะทีใ่ช้ในกำรขนส่งและเครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่ำงๆ 	บนยำนพำหนะ
ที่ได้มำตรฐำน	ซึ่งไม่ก่อให้เกิดกำรรั่วไหลของน�้ำมันเชื้อเพลิงระหว่ำงกำรรับน�้ำมัน	ณ	จุดรับน�้ำมันเชื้อเพลิงต้นทำง	
ระหว่ำงเส้นทำงขนส่ง	 และระหว่ำงกำรส่งน�้ำมันเชื้อเพลิงให้กับลูกค้ำ	 อีกทั้งบริษัทได้มีกำรก�ำหนดให้ผู้ขนส่งมี
มำตรกำรป้องกนัสภำวะแวดล้อม	และจดัเตรยีมอปุกรณ์และเคมภีณัฑ์ส�ำหรบัท�ำลำยครำบน�ำ้มนัเชือ้เพลงิให้พร้อม
บนยำนพำหนะที่ใช้ขนส่ง	 โดยในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดกำรรั่วไหลของน�้ำมันเชื้อเพลิงออกสู่สภำพแวดล้อม	
ผู้ขนส่งจะเป็นผูร้บัผดิชอบต่อมลภำวะและค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขหรอืชดเชยมลภำวะนัน้ๆ 	นอกจำกนี	้บรษิทัมคีวำม
พยำยำมเป็นอย่ำงยิ่งในกำรควบคุมยำนพำหนะ	รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ 	บนยำนพำหนะของผู้ขนส่งให้
ได้มำตรฐำนเพื่อไม่ให้เกิดกำรรั่วไหลของน�้ำมันเชื้อเพลิงออกสู่สภำวะแวดล้อมได้
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ความเสี่ยงจากปัจจัยมหภาค

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ามัน

	 ราคาน�้ามันมีความผันผวนไปตามปัจจัยต่างๆ	ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท	 ในกรณีที่ราคา
น�้ามันเชื้อเพลิงมีการปรับตัวสูงขึ้น	บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจมากขึ้น	จึงอาจส่งผลให้บริษัทต้อง
เพิม่ภาระหนีส้นิระยะสัน้กับสถาบนัการเงินเพือ่น�ามาสนบัสนนุสภาพคล่องของบรษิทัทัง้นี	้บรษัิทมวีงเงนิสนิเชือ่ระยะสัน้
เพื่อการค้าจากสถาบันการเงินตามสัญญาเงินกู้ยืมในวงเงินซึ่งสูงกว่าความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

	 และภายหลงัจากการเข้าเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	เอม็	เอ	ไอ	บรษัิทได้รบัการสนบัสนุนด้านสนิเชือ่
จากสถาบันการเงินต่างๆ	เพื่อมาเสริมสภาพคล่องของบริษัท	ทั้งนี้ความผันผวนของราคาน�้ามัน	ไม่ส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส�าคญัต่อบริษทั		เนือ่งจากราคาทีข่ายให้แก่ลกูค้า	ก�าหนดจากการบวกก�าไรส่วนเพ่ิมจากราคาต้นทุน	(Cost	Plus	Pricing	
Method)	อกีทัง้บรษิทัไม่มกีารเกบ็ส�ารองน�า้มนั	จงึไม่ได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของราคาน�า้มนั	นอกจากนี	้ลกูค้า
ของบริษทัส่วนใหญ่เป็นเรอืเดินทะเลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โรงงานอตุสาหกรรมและผูป้ระกอบการในธรุกจิต่างๆ 	
ซึง่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้น�า้มันเช้ือเพลงิในการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง	บรษิทัจึงเชือ่มัน่ว่าความผนัผวนของราคาน�า้มนั
จึงไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงของกลุ่มลูกค้าของบริษัท

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

	 บรษิทัอาจมีความเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ียทีป่รบัตวัสูงขึน้	ซึง่มผีลกระทบต่อต้นทุนทางการเงนิฐานะทางการเงนิและ
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	โดยบรษิทัมีแหล่งเงินทุนหมนุเวยีนในรปูหนีสิ้นระยะส้ัน	ซึง่มีอตัราดอกเบีย้ลอยตวั	(Floating	
Rate)	โดยอ้างองิจากอตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้บกิเกนิบญัชีส�าหรบัลกูค้ารายใหญ่ชัน้ด	ี(Minimum	Overdraft	Rate	หรอื	MOR)	
และ	 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลาส�าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี	 (Minimum	 Loan	 Rate	 หรือ	MLR)	 บริษัทมีการ
ก�าหนดอัตราก�าไรขั้นต้นในการจ�าหน่ายสินค้า	ซึ่งอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินของบริษัท	ดังนั้น	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจึง
ถูกชดเชยด้วยก�าไรขั้นต้นจากการขายสินค้า	ท�าให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัทมีต้นทุนการสั่งซ้ือน�้ามันจากผู้ผลิตหรือผู้ค้าน�้ามันในต่างประเทศและต้นทุนการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระ	
(Surveyor)	ทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศซ่ึงบรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งโดยท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วง
หน้า	 (Forward	Contract)	กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแล้วทั้งจ�านวน	เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในขณะเดียวกัน	 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายน�้ามัน
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	จากการจัดจ�าหน่ายและให้บริการขนส่งน�้ามันให้แก่เรือที่มีการแจ้งการเดินทางออกนอก
ประเทศหรอืเรอืเดินทะเลทีมี่สญัชาติต่างประเทศ	ท้ังนี	้บรษิทัได้ท�าสัญญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศทั้งจ�านวนเช่นเดียวกัน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัท

ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือได้รับช� าระหนี้ล่าช้า

	 บริษัทมีนโยบายการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อล่ืนโดยการให้เครดิตแก่ลูกค้า	 ซึ่งบริษัทอาจมีความ
เสี่ยงจากการผิดนัดช�าระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าหรือได้รับช�าระหนี้ล่าช้ากว่าก�าหนดระยะเวลา	ทั้งนี้	บริษัทมีการ
จดัต้ังคณะท�างานพจิารณาสนิเช่ือ	(Credit	Committee)	ซึง่ประกอบด้วย	กรรมการผูจั้ดการ	ผูจั้ดการฝ่ายการเงินและบญัชี	
ผู้จัดการฝ่ายขาย	 และผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า	 เพื่อพิจารณาการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการให้สินเชื่อของ
ลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่	การทบทวนวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการให้สินเชื่อ	นอกจากนี้	คณะท�างานพิจารณาสินเชื่อยัง
ดูแลด้านการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ที่ค้างช�าระ	ตลอดจนการตัดสินใจด�าเนินกระบวนการตามกฎหมายฟ้องร้องเมื่อลูกค้า

ปัจจัยความเสี่ยง
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ผิดนัดช�าระหนี้ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดอีกทั้งคณะท�างานพิจารณาสินเชื่อก�าหนดให้มีการพิจารณารายงานลูกหนี้คงค้าง	
(Aging	Report)	ในทุกเดือน	เพื่อติดตามการช�าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายอย่างใกล้ชิด	หากพบว่าลูกหนี้รายใดมีการค้าง
ช�าระหนี้เกินกว่าก�าหนด	คณะท�างานพิจารณาสินเชื่อจะเร่งให้ด�าเนินการติดตามหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างช�าระ	และรายงาน
ความคบืหน้าในการตดิตามหนีใ้ห้แก่คณะท�างานพจิารณาสินเชือ่ทราบ	รวมท้ังก�าหนดแนวทางในการแก้ไขหนีท่ี้ค้างช�าระ	
อาทิเช่น	เจรจาให้ลูกหนี้ที่ค้างช�าระผ่อนช�าระหนี้คงค้าง	หรือขอหลักประกันเพิ่มเติม	เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทแม่

 1)	 การจ�าหน่ายสินค้าและบริการ

	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ	บริษัท	นทลิน	จ�ากัด	ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	47.22	โดยในปี	2555	-	ปี	2557	บริษัท
มรีายได้จากการขายสินค้าและบรกิารให้กับกลุม่นทลินจ�านวน	416.20	ล้านบาท	404.47	ล้านบาท	และ	592.68	ล้านบาท	
ตามล�าดบั	หรอืคดิเป็น	ร้อยละ	15.47	ร้อยละ	14.98	และร้อยละ	19.30	ของรายได้จากการขายสนิค้าและบรกิารท้ังหมด	
ตามล�าดับ	 ทั้งนี้	 บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดราคาขายสินค้าให้แก่บริษัทในกลุ่มนทลินเช่นเดียวกับการขายสินค้า
ให้แก่ลกูค้าทัว่ไปอย่างไรกต็ามบรษิทัมแีนวทางท่ีจะลดการพึง่พงิรายได้จากการขายให้แก่กลุม่นทลนิโดยมแีผนทีจ่ะเพิม่
ปริมาณการขายให้แก่ลูกค้าที่เป็นเรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เรือเดินทะเลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทยหรือเรือ
ล�าเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภคของแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซต่างๆ 	รวมถึงการสร้างและรักษาความสัมพันธ์
อนัดีกบัลกูค้าเดมิอย่างต่อเนือ่งนอกจากนี	้บรษิทัยงัได้แสวงหาโอกาสท่ีจะเพิม่จ�านวนลกูค้ารายใหญ่เพือ่เพิม่รายได้และ
ก�าไรให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

 2)	 การขนส่งน�้ามันไปยังต่างประเทศ

	 บรษิทัมกีารจดัจ้างเรอืบรรทกุน�า้มันของกลุม่นทลินในการขนส่งน�า้มนัท่ีจดัหาจากต่างประเทศเพือ่ไปส่งยงัจดุหมาย
ปลายทางที่ต่างประเทศเนื่องจากมีขนาดที่เหมาะสมต่อการขนส่งในลักษณะการส่ังซื้อน�้ามันคราวละมากๆ 	 และเป็น
เส้นทางระหว่างประเทศ	 โดยในปี	 2556	 และปี	 2557	 บริษัทมีการจัดจ้างเรือขนส่งน�้ามันขนาดใหญ่ของกลุ่มนทลินมี
มูลค่าเท่ากับ	14.61 ล้านบาทและ	17.55	ล้านบาทตามล�าดับ	โดยยอดจ�าหน่ายน�้ามันที่ต้องใช้เรือขนส่งขนาดใหญ่ของ
กลุ่มนทลินคิดเป็น	ร้อยละ	21.74	และ	ร้อยละ	17.31	ของยอดจ�าหน่ายน�้ามันทั้งหมดตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทได้
มกีารเปรียบเทยีบค่าขนส่งคุณภาพและความน่าเชือ่ถอืของผูข้นส่งก่อนการจดัจ้างเสมอหากผู้ขนส่งท่ีเป็นบุคคลภายนอก
สามารถให้บรกิารในคุณภาพทีใ่กล้เคียงกับเรอืในกลุ่มนทลินในราคาท่ีสมเหตสุมผลได้บรษิทัสามารถจัดจ้างผูข้นส่งรายอ่ืน
ส�าหรับการขนส่งน�้ามันในลักษณะดังกล่าวข้างต้นได้เช่นกัน

ความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันและการเข้ามาท�าธุรกิจได้ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่

	 ธุรกิจการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเรือเดินทะเลมีผู้ประกอบการหลายราย	 จึงท�าให้เกิดการแข่งขันสูงโดย
เฉพาะการแข่งขันด้านราคา	 นอกจากนี้	 การท�าธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันส�าหรับเรือเดินทะเลไม่จ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวรสูง	 ท�าให้การเข้ามาด�าเนินธุรกิจสามารถท�าได้ง่าย	 ซึ่งปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจการจัดหา
น�้ามันเช้ือเพลิงเรือ	 ได้แก่	 พนักงานขายซ่ึงมีฐานลูกค้าและความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ผลิตน�า้มัน	 บริษัทจึงให้ความ
ส�าคญักับบคุลากรของบรษิทั	ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ	โดยจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและมกีาร
ฝึกอบรมอย่างสม�า่เสมอ	นอกจากนี	้	บรษิทัและกลุม่นทลนิอยูใ่นธรุกจิรบัขนส่งน�า้มนัทางเรอืและจ�าหน่ายน�า้มนัส�าหรบั
เรือเดินทะเลมานาน	ท�าให้มีประสบการณ์	และความช�านาญในธุรกิจ	ประกอบกับมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตน�้ามัน
และผู้ที่ประกอบธุรกิจเดียวกันรายอื่นๆ	ท�าให้บริษัทมีการสั่งซื้อน�้ามันในปริมาณมากเพียงพอที่จะท�าให้บริษัทสามารถ
ซือ้น�า้มนัจากผูผ้ลติได้ในราคาทีส่ามารถแข่งขนัได้อกีทัง้การทีบ่ริษัทด�าเนนิธรุกจินีม้าเป็นเวลานาน	ด้วยการรกัษาคณุภาพ
ในการขายสินค้าและให้บริการไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของน�้ามันที่ได้มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน	และการให้บริการที่
อ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า	ท�าให้บริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัท
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จ�าหน่ายน�้ามัน (Supplier) รายใหญ่

	 บรษิทัจะสัง่ซือ้น�า้มันจากผูผ้ลติน�า้มันและผูค้้าน�า้มนัท่ีมอียูห่ลายรายในตลาดโดยราคาสินค้าของผูผ้ลิตแต่ละรายจะ
มีราคาใกล้เคียงกันโดยอ้างอิงกับราคาตลาดทั้งนี้	บริษัทสั่งซื้อน�้ามันจากบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(“ปตท.”)	ซึ่งเป็น
บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นปริมาณที่สูงกว่าผู้ผลิตรายอื่นโดยในปี	 2555	 –	ปี	 2557	
บริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อน�้ามันจากปตท.คิดเป็นร้อยละ	 38.48	 ร้อยละ	 46.24	 และร้อยละ	 45.50	 ของมูลค่าการสั่งซื้อ
น�้ามันทั้งหมดตามล�าดับ	 ซึ่งการสั่งซื้อจากปตท.ในปริมาณท่ีมากจะช่วยให้บริษัทซื้อน�า้มันได้ในราคาท่ีแข่งขันได้และจะ
ช่วยให้บรษิทัมีความม่ันใจว่า	บรษิทัจะได้รับการจดัสรรน�า้มนัจากปตท.หากอยูใ่นสถานการณ์ท่ีมปีริมาณน�า้มันไม่เพยีงพอ

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทมีการกระจายการสั่งซื้อน�้ามันจากผู้ผลิตน�้ามันและผู้ค้าน�้ามันรายอ่ืนๆ	 โดยก่อนการสั่งซื้อ
น�้ามันแต่ละครั้ง	 พนักงานขายจะเปรียบเทียบราคาขายน�้ามันรายวันจากผู้ผลิตน�้ามันและผู้ค้าน�้ามันอย่างน้อย	 2	 ราย	
บรษิทัจะส่ังซือ้น�า้มันโดยค�านงึถึงปัจจยัต่างๆ	อาท	ิลกัษณะของสนิค้า	ราคา	และระยะทางการขนส่งสนิค้าไปยงัจดุหมาย
ปลายทางที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าของบริษัท	เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการท�าสัญญาว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่งน้อยรายในการขนส่งน�้ามันในแต่ละช่องทาง

	 เนื่องจากมีกฎหมายก�าหนดให้เรือขนส่งน�้ามันเตาที่ขนาดใหญ่กว่า	 500	 ตันต้องเป็นเรือถัง	 2	 ชั้น	 (Double	Hall)	
ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งยังมีเรือประเภทที่ก�าหนดจ�านวนน้อยราย	 ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด	 อย่างไรก็ดี	
บริษัทฯได้พยายามจัดหาเรือขนส่งจากผู้ประกอบการขนส่งรายอื่นเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	
ส�าหรบัการจ�าหน่ายน�า้มนัโดยให้บรกิารขนส่งทางบก	บรษิทัจะเลอืกใช้บรกิารขนส่งของผูผ้ลติและผูค้้าน�า้มนัหรอืว่าจ้าง
ผูข้นส่งอสิระทีท่�าสญัญาขนส่งกบับรษิทัให้เป็นผูข้นส่งสนิค้าให้	โดยบรษิทัท�าสญัญาจ้างเหมาขนส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม
ทางบกกับผู้ขนส่งจ�านวน	4	ราย	(“ผูข้นส่งทางบก”)	ซึง่ดแูลพืน้ท่ีจดัส่งทีแ่ตกต่างกัน	โดยในสญัญาได้ระบถุงึขอบเขตความ
รับผิดชอบต่างๆ	ของผู้ขนส่งทางบก	ท�าให้บริษัทมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการโดยปราศจากข้อผิดพลาด	นอกจากนี้	
บริษัทสามารถสั่งซื้อน�้ามันจากผู้ผลิตน�้ามันที่เสนอบริการขนส่งควบคู่กันไปด้วย	 ซึ่งการขนส่งดังกล่าวจะรวมประกันภัย
เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดเช่นเดียวกัน	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทสามารถว่าจ้างผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งน�้ามัน
รายอื่นเป็นคราวๆ	เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้มีอยู่เป็นจ�านวนมาก

ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผูร้บัเหมาช่วงในธุรกจิบรกิารดา้นอาหาร ท�าความสะอาด และซักรดีของพนกังานประจ�า
แหล่งขุดเจาะน�้ามันและก๊าซทัง้ในทะเลและบนบก (Catering and Housekeeping Service)

	 จากการท่ีบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจจัดหาบริการด้านอาหาร	 ท�าความสะอาด	 และซักรีดของพนักงานประจ�าแหล่ง
ขุดเจาะน�้ามันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบกนั้น	 และบริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท	หัสดิน	แคทเทอริ่ง	 จ�ากัด	 (“หัสดิน”)	 ซึ่ง
เป็นผู้มปีระสบการณ์ในการให้ธุรกจิดงักล่าว	มาเป็นเวลานาน	เป็นผูใ้ห้บรกิารดงักล่าวแก่บรษิทัผูว่้าจ้างอกีต่อหนึง่	บรษัิท
จงึอาจมคีวามเสีย่งว่าหากในอนาคตหสัดนิไม่สามารถให้บรกิารดงักล่าวได้	หรอืหัสดนิไม่ร่วมกบับรษิทัในการท่ีบรษิทัจะ
ขยายการด�าเนินธุรกิจ	Catering	and	Service	เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต	บริษัทก็จะไม่สามารถด�าเนินการได้เอง

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทและหัสดินมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน	และถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	 โดยบริษัท
เป็นผู้ให้การสนับสนุนในการจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อให้หัสดินใช้หมุนเวียนในการด�าเนินการผลิตอาหารและบริการเพื่อให้
บริการต่อผู้ว่าจ้างโดยตรง	 บริษัทจึงเชื่อว่าหัสดินน่าจะร่วมกับบริษัทในการด�าเนินธุรกิจ	 Catering	 and	 Service	
ต่อไปในอนาคต
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ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา 7

	 ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนอยู่ในกลุ่มบริษัทผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา	 10	 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเชื้อเพลิง	
พ.ศ.2543	ซึ่งเป็นผู้ค้าน�้ามันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละไม่ถึง	100,000	เมตริกตัน	(ประมาณ	
120ล้านลติร)	 แต่เป็นผู้ค้าทีม่ปีรมิาณการค้าแต่ละชนิดหรอืรวมกนัทุกชนดิเกนิปีละ	 30,000	 เมตรกิตนั	 (ประมาณ	36	 ล้าน
ลติร)โดยปริมาณการค้าดังกล่าวจะไม่นับรวมปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันท่ีจัดหาจากต่างประเทศให้กับลูกค้าเพ่ือใช้ใน
ต่างประเทศ	(External)

	 ในปี	2555-2557	บริษัทมียอดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นในประเทศรวมกันทุกชนิดจ�านวน	63.35	
ล้านลิตร	75.62	ล้านลิตร	และ	78.30	ล้านลิตร	(ไม่รวมปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันที่จัดหาจากภายนอกประเทศให้กับ
ลูกค้าเพื่อใช้ภายนอกประเทศ(External))	 อย่างไรก็ตาม	 หากในอนาคตบริษัทมีการขยายปริมาณการค้าน�้ามันเกินกว่า	
120	 ล้านลติร	 (ซึง่จากยอดจ�าหน่ายน�า้มันในปัจจบุนับรษิทัยงัสามารถขยายการจ�าหน่ายน�า้มนัได้อกีประมาณร้อยละ	 30)	
บริษัทจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา	7	ซึ่งจะต้องส�ารองน�้ามันเชื้อเพลิงไว้	ในอัตราร้อยละ	6	ของปริมาณ
การค้าน�า้มนัเช้ือเพลงิประจ�าปีซึง่จะไม่รวมจ�านวนท่ีจ�าหน่ายนอกประเทศซึง่จดัซือ้ในต่างประเทศโดยในการส�ารองน�า้มนั
เชือ้เพลงินีบ้รษิทัจะต้องมกีารลงทนุในการจดัหาสถานทีเ่พือ่จดัเกบ็ส�ารองน�า้มนัเชือ้เพลงิหรอืว่าจ้างให้บคุคลอืน่เกบ็ส�ารอง
น�า้มันเชือ้เพลงิแทนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและผลประกอบการของบรษิทั

	 อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ	มีนโยบายในการขยายการจ�าหน่ายน�า้มนัให้แก่กลุม่ลกูค้าท่ีรบัน�า้มนัจากผูผ้ลิตในต่างประเทศ	
เพื่อใช้ในต่างประเทศ	 (External)	ซึ่งปริมาณการขายน�้ามันในลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ถูกนับรวมเป็นปริมาณการค้าน�้ามันตาม
มาตรา	10

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากกรณีที่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2557	บริษัท	นทลิน	จ�ากัด	และบุคคลตามมาตรา	258	ถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้นร้อยละ	
58.33	ของทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้วทัง้หมดของบรษัิท	โดยบรษิทั	นทลิน	จ�ากัด	และบุคคลตามมาตรา	258	ยงัคงเป็น
ผูถ้อืหุน้เกนิกึง่หนึง่ในบรษิทั	ซึง่จะท�าให้บรษิทั	นทลิน	จ�ากดั	มอี�านาจควบคมุในการตดัสนิใจของบรษิทัส�าหรบักรณทีีต้่อง
ใช้เกณฑ์เสียงข้างมากในการลงคะแนน	เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้ต้องได้รับมติไม่ต�่ากว่า	
3	ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เช่น	การเพิ่มทุน	การลดทุน	การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด	ดังนั้น	ผู้ถือหุ้น
รายอืน่ของบรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการทีไ่ม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่งทีผู่ถ้อืหุ้นใหญ่
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ	 และได้มีการ
ก�าหนดขอบเขตในการด�าเนินงาน	 การมอบอ�านาจให้แก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส	 ทั้งนี้	 บริษัทมีกรรมการท่ีไม่ใช่ตัวแทนจากบริษัท	 นทลิน	 จ�ากัด	 จ�านวน	 4	 คน	 จาก
กรรมการทั้งหมด	 7	 คน	 นอกจากน้ี	 บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจ�านวน	 3	 คน	 เพื่อ
ท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการตัดสินใจของคณะกรรมการ	 อีกท้ังบริษัทได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ
กรรมการบรษิทั	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการบริหารอย่างชัดเจน	และหากบริษัทมีความจ�าเป็นในการท�ารายการ
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันและข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว
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โครงสร้างเงินทุน

หลักทรัพย์ของบริษัท

	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557	บรษิทัมีทนุจดทะเบยีน	314,997,078	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ�านวน	314,997,078	หุน้	
มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ	1	บาท	และมีทุนทีอ่อกและช�าระแล้ว	209,998,052	บาท	แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน	209,998,052	หุน้	มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

	 รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ณ	วันที่	21	พฤศจิกายน	2557	(ปิดสมุดทะเบียนเพื่อเพิ่มทุน)	โดยนับรวม
การถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา	 258	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	 2535	
(“มาตรา	258”)	ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท	นทลิน	จ�ากัด 99,166,433 47.22

2. นายเชิดชู	ปานบุญห้อม	และคู่สมรส 23,333,450 11.11

3. นายอภิสิทธิ์		รุจิเกียรติก�าจร 5,845,000 2.78

4. นายจรัล		ระวีแสงสูรย์ 4,900,000 2.33

5. นางสาววิอร		ทองแตง 3,271,500 1.56

6. นายเทอดทรงชัย		พุทธิศรี 3,160,000 1.50

7. นางสาวศรีวรรณ		รักตพงศ์ไพศาล 2,837,600 1.35

8. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 2,208,812 1.05

9. นางสาวนีรชา		ปานบุญห้อม 1,750,000 0.83

10. นางสาวสายฝน		เลิศศันสนีย์ 1,650,500 0.79

11. นางดาราราย		รัตนชัยวรรณ 1,335,733 0.64

12. นางเพชรรัตน์		ทองแตง 1,230,000 0.59

13. นายสุรพล		มีเสถียร 1,166,666 0.56

14. นายพร้อมพงษ์		ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1,166,666 0.56

ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 56,975,692 27.13

รวม 209,998,052 100.00
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ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก�าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด�าเนนิงานของบรษิทัอย่างมนียัส�าคญั

	 บริษัท	นทลิน	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจ�านวน	3	ท่าน	คือ	นาย
พร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข	นายสุรพล	มีเสถียร	และนางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	30	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหัก
ส�ารองต่างๆ	ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�าหนดและตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท	ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้มอี�านาจอนมุตัใินการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล	โดยค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ	เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้	เช่น	
เงินส�ารองเพื่อจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม	 แผนการลงทุนในการขยายกิจการ	 หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท	 ใน
กรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด	 เป็นต้น	 โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว
น้ัน	จะต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้	แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

68 -	ปริญญาโท	Civil	Engineering ร้อยละ	2.78 - 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 Lamar	University,	Texas,	USA 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.อีโค่ไลท์ติ้ง จ�าหน่ายหลอดไฟฟ้าและไฟส่องสว่าง

-	ปริญญาตรี 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

	 วิศวกรรมศาสตร์ 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.	เอเชีย	กรีน	เอนเนอจี น�าเข้าและจ�าหน่ายถ่านหินคุณภาพ

	 มหาวิทยาลัย	ขอนแก่น จากต่างประเทศ

-	หลักสูตร	Director 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	 บจก.เอเชีย	ไบโอแมส ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

	 Certification	Program 2554	-	2557 กรรมการอิสระ	และ บมจ.ไทยออยล์ ธุรกิจกลั่นน�้ามัน

นำยอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�ำจร
ประธานกรรมการ

	 (DCP)	รุ่นที่	166/2012 กรรมการตรวจสอบ

-	หลักสูตร	The	Role	of 2552	-	2557 กรรมการ บจก.ซาการี	รีซอร์เซส ธุรกิจถ่านหิน

	 Chairman	Program 2552	-	2556 กรรมการอิสระและ บมจ.ไทยโรตารี่	เอ็นจิเนียริ่ง ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะใช้ในงานก่อสร้าง

	 (RCP)	รุ่นที่	26/2011 ประธานกรรมการตรวจสอบ

-	หลักสูตร		Audit	Committee 2551	-	2556 ประธานกรรมการ บมจ.พีเออี	(ประเทศไทย) งานรับเหมาก่อสร้าง

	 Program	(ACP)	รุ่นที่	22/2008 2549	-	2552 กรรมการ	 บมจ.บางจาก	ปิโตรเลยีม	(ประเทศไทย) ธุรกิจกลั่นน�้ามัน

-	หลักสูตร	Understanding	the 2549	-	2556 กรรมการ บมจ.	ไทยลู้บเบส ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและยางมะตอย

	 Fundamental	of 2549	–	2555 กรรมการและประธาน บมจ.ฟอร์จูน	พาร์ท	อินดัสตรี้ ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

	 Financial	Statements	Program กรรมการตรวจสอบ

	 (UFS)	รุ่นที่	5/2006

-	หลักสูตร	Finance	for

	 Non-Finance	Director

	 (FND)	รุ่นที่	24/2005

-	หลักสูตร	Director

	 Accreditation	Program

	 (DAP)	รุ่นที่	27/2004

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

64 -	ปริญญาตรี	นิติศาสตร์ - - 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	/ บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ

-	หลักสูตร	Director 2535	-	2553 ผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารพาณิชย์

	 Accreditation	Program

	 (DAP)	รุ่นที่	97/2012

-	หลักสูตร	Audit	Committee

	 Program	(ACP)	รุ่น	42/2013

นำยทวีป สุนทรสิงห์
รองประธานกรรมการ	/

กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ

-	หลักสูตร	Financial	Statements

	 of	Director	(FSD)	รุ่น	20/2013

-	หลักสูตร	Advanced	Audit

	 Committee	Program

		(AACP)	รุ่น	17/2015

61 -	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ	0.56 - 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ซีออยล์	 ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็น.ที.แอล.	มารีน ขนส่งทางน�้า

-	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์ 2552-ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ สมาคมเจ้าของเรือไทย ขนส่งทางน�้า

	 บัณฑิต	โรงเรียนนายเรือ 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นทลิน	ออฟชอร์ ขนส่งทางน�้า

-	ประกาศนียบัตร	 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บทด ขนส่งทางน�้า

	 วิทยาลัยการทัพเรือ

-	หลักสูตร	Director	 2550-ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ บจก.	นทลิน ขนส่งทางน�้า

นำยสุรพล มีเสถียร
กรรมการ

	 Certification	Program 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โกลเด้นชิพ	ซัพพลาย ธุรกิจจัดซื้อและจัดจ�าหน่ายอะไหล่เรือ

	 (DCP)	รุ่นที่	155/2012 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.	คุณนที ขนส่งทางน�้า

-	หลักสูตร	Director	Accreditation

	 Program	(DAP)	รุ่นที่	92/2011
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

48 -	ปริญญาโท	การเงิน ร้อยละ	0.56 - 2548-ปัจจุบัน กรรมการ	/ บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการบริหาร

-	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์ 2555-ปัจจุบัน กรรมการ Top-NTL	PTE	Ltd. บริหารจัดการกองทุน	(Trustee	Manager)

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

-	หลักสูตร	Director 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นทลิน ขนส่งทางน�้า

	 Accreditation	Program 2554-ปัจจุบัน กรรมการ Nathalin	Offshore	PTE	Ltd. บริหารจัดการเรือ

	 (DAP)	รุ่นที่	97/2012 (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

นำยพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
กรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร

2548	-	2557 กรรมการ บจก.	คุณนที ขนส่งทางน�้า

2550	-	2556 กรรมการ บจก.	นทลิน	ออฟชอร์ ขนส่งทางน�้า

33 -	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ ร้อยละ	0.83 - 2554-ปัจจุบัน	 กรรมการ	/กรรมการบริหาร	/ บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 RMIT	University,	Melbourne, กรรมการผู้จัดการ

	 Australia 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ยูไนเต็ด	ออฟชอร์	เอวิเอชั่น บริการขนส่งบุคคลทางอากาศ

-	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ 2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นทลิน ขนส่งทางน�้า

	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2555	-	2556 กรรมการ บจก.นทลิน	แมนเนจเมนท์ บริหารจัดการเรือ

-	หลักสูตร	Director	Accreditation 2555	-	2556 กรรมการ บจก.นทลินออฟชอร์ ขนส่งทางน�้า

	 		Program	(DAP)	รุ่นที่	92/2011 2552	-	2556 กรรมการ บจก.เนลล์อะโฮลิค สปามือและสปาเท้า

น.ส. นีรชำ ปำนบุญห้อม
กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/

กรรมการผู้จัดการ

-	หลักสูตร	Director	Certification

-	Program	(DCP)	รุ่นที่	170/2013
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

47 -	ปริญญาเอก	โลจิสติกส์ - - 2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 ระหว่างประเทศ, 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้า

	 Cardiff	University,	Wales, (ประเทศไทย)

	 United	Kingdom 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลีฟวิ่ง	เฮดควอเตอร์ ธุรกิจรับออกแบบภายใน

-	ประกาศนียบัตรระเบียบวิธี 2536-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ�าคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษา

	 วิจัยทางสังคมศาสตร์, พาณิชยศาสตร์	และการบัญชี

	 Cardiff	University,	Wales, 2554	-	2556 กรรมการ บจก.เจริญสินพร็อพเพอร์ตี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ	/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 United	Kingdom

-	ปริญญาโท	กฏหมายธุรกิจ

	 ระหว่างประเทศ	Universite

	 de	Paris	I,	Pantheon-Sorbonne,	France

-	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

	 ในการแปลค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ

	 และภาษาฝรั่งเศสทางกฎหมาย

	 Paris	Institute	of

	 Compa	rative	Law,	France

-	ปริญญาตรี	กฎหมาย

	 ระหว่างประเทศ,	Universite

	 de	Paris	I,	Pantheon-Sorbonne,	France

-	ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์

	 Lycee	Michelet,	France

-	หลักสูตร	Director	Certification

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	103/2008

-	หลักสูตร	Audit	Committee

	 Program	(ACP)	รุ่น	13/2006

-	หลักสูตร	Director	Accreditation

	 Program	(DAP)	รุ่นที่	44/2005
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

65 -	ปริญญาเอก - - 2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 การบรหิารการศกึษาและภาวะผูน้�า 2552-ปัจจุบัน ประธานโครงการพัฒนา สถาบันรัชต์ภาคย์ สถาบันการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ผู้บริหาร	ครูและบุคลากร

-	ปรญิญาโท	ครศุาสตร์อุตสาหกรรม ทางการศึกษา	หลักสูตร

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-	ปริญญาตรี	การศึกษา

ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
กรรมการอิสระ	/

กรรมการตรวจสอบ

	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

	 วิโรฒประสานมิตร

-	หลักสูตร	Director	Certification

	 Program	(DCP)	รุ่นที่	158/2012

-	หลักสูตร	Director	Accreditation

	 Program	(DAP)	รุ่นที่	92/2011

-	หลักสูตร	Audit	Committee

	 Program	(ACP)	รุ่น	42/2013

-	หลักสูตร	Advanced

	 Audit	Committee	Program

	 (AACP)	รุ่น	17/2015
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

41 -	ปริญญาโท	สังคมสงเคราะห์ ร้อยละ	0.08 - 2553-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549-2553 ผู้แทนขาย บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

-	ปรญิญาตร	ีบรหิารธรุกจิ/การจดัการ

	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นำงสิรำณี โกมินทรชำติ
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

นำงศิริวรรณ จำมพันธ์
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

และลูกค้าสัมพันธ์

64 -	Modern	Manager	Program - - 2554-ปัจจุบัน	 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และลูกค้าสัมพันธ์

-	Mini	MBA 2553	-	2554 ที่ปรึกษา บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์-คาลเทก็ซ์ 2541	-	2553 ผู้จัดการศูนย์บริการ บจก.	เชฟรอน	(ไทย)	 ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

-	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ลูกค้าคาลเท็กซ์

	 เลขานุการ

	 วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร

44 -	ปรญิญาโท	บรหิารธุรกจิ/การตลาด ร้อยละ	0.04 - 2555-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ.ซีออยล์	 ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2553	-	2555 หัวหน้าฝ่ายขาย	 บมจ.ซีออยล์	 ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

-	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์ 2546	-	2553 Key	Account	Manager บจก.	เชฟรอน	(ไทย) ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 สถาบันเทคโนโลยี

	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นำยชญำน์วัต ทีฆไมตรี
กรรมการบริหาร/	
ผู้จัดการฝ่ายขาย
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ชื่อ-สกุล/ต�ำแหน่ง
อำยุ 
(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

นำงกุสุมำ วรรณพฤกษ์
กรรมการบริหาร/	

ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน

47 -	ปริญญาตรี	 ร้อยละ	0.06 - 2556-ปัจจุบัน	 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและบญัชี บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 คณะรัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ 2550	-	2555 ผู้จัดการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) สถาบันการเงิน

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	หลักสูตร	CFO

	 Certification	Program

	 รุ่นที่	17/2013

นำงเสำวณีย์ สุทธิธรรม
เลขานุการบริษัท

40 -	ปริญญาตรี - - 2555–ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.	ซีออยล์	 ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

	 คณะบริหารธุรกิจ	/	การบัญชี 2552	-	2555 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงนิ บจก.	เอด็ดเูคชัน่แนล	ทราเวล	เซนเตอร์ ธุรกิจน�าเที่ยว

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 2547	-	2549 หัวหน้าส�านักก�ากับดูแล บมจ.ธนมิตร	แฟคตอริ่ง ธุรกิจแฟคตอริ่ง

-	หลักสูตร	Company	Secretary และตรวจสอบภายใน

	 Program	(CSP)	รุ่นที่	46/2012
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การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 ซึ่งจะท�าให้บริษัทมีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	อาทิ	ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ	เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว	ภายใต้กรอบของการมจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคมซึง่เป็นการสร้างความมัน่คงและรากฐานทีแ่ข็งแกร่ง
ให้กบับรษิทั

	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที	่1/2554	ซึง่จัดขึน้เมือ่วนัท่ี	7	พฤศจิกายน	2554	และท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทั	
ครั้งที่	6/2555	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2555	ได้มีมติอนุมัติหลักการการก�ากับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติและการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 โดยหลักการการก�ากับดูแลกิจการฉบับดังกล่าวแบ่งออกเป็น	 5	 หมวด	
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นพื้นฐานมี
ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น

• สทิธใินการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเพ่ือตดัสินใจในเรือ่งทีม่ผีลกระทบ
ต่อบริษัท	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	การลดทุน
หรือเพิ่มทุน	และการอนุมัติรายการพิเศษ	เป็นต้น

• สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

• สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล

• สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปี

• สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

• สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญภายในบริษัท

• สทิธใินการได้รบัข้อมูลเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างของเงนิทนุเปลีย่นแปลงอ�านาจควบคุมหรอืเมือ่มกีาร
ซื้อขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัท

• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

• สิทธิในการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

• สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

• สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการด�าเนินงานของบริษัท
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• สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัท

• สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

	 เพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนคณะกรรมการบริษัท	 จึงได้ก�าหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีจะจัดขึ้นภายใน	4	เดือนนับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทหรือตาม
แต่ที่กฎหมายจะก�าหนด	 บริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความ
จ�าเป็นหรือสมควร

• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่และวาระการประชุมซึ่งจะมีการระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี

• ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องท่ีเสนออย่างครบถ้วนเพียงพอรวมท้ังระบุหลักเกณฑ์และวิธี
การในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

• เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย	 30	 วัน
ก่อนวันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือ
นัดประชุมในรูปแบบเอกสารซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม

• โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับใดฉบับหนึ่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	
3	วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	3	วัน

• ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สิทธอิอกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

• เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย	1	ท่านเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

• ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่มการประชุม

• ใช้บัตรลงคะแนนในทกุวาระทีต้่องมกีารลงมตกิารนบัคะแนนเสยีง	ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและภายใน
เวลาอนัเหมาะสม	โดยนบั	1	หุน้เป็น	1	เสียงนบัคะแนนเสียงข้างมากหรอืคะแนนเสียงตามท่ีกฎหมายก�าหนด
ส�าหรับวาระน้ันๆ 	และเกบ็บตัรลงคะแนนไว้ส�าหรบัการตรวจสอบในภายหลังเป็นระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
แสดงความคดิเหน็และซกัถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม	และให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องชีแ้จงและ
ให้ข้อมูลต่างๆ 	แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
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• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการเสนอเร่ืองท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าส�าคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็น
วาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีรวมถึงการเสนอชื่อผู้ท่ีผู้ถือหุ้น
พิจารณาแล้วเหน็ว่ามีคุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทั	เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

• คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคัญต่อการประชมุผูถ้อืหุน้จงึได้สนบัสนนุให้กรรมการของบรษิทั	 กรรมการใน
คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ	 ตลอดจนผูบ้รหิารและฝ่ายงานทีเ่กีย่วข้องรวมทัง้ผู้สอบบญัชเีข้าร่วมประชุมผูถ้อื
หุน้อย่างพร้อมเพรยีงกนัโดยผูถ้อืหุน้สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ในเรือ่งท่ีเกีย่วข้องได้

• จัดให้มกีารบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้นอย่างครบถ้วนโดยบนัทึกรายชือ่กรรมการท่ีเข้าและไม่เข้าร่วมประชมุ	
วิธกีารออกเสยีงลงคะแนนวธิกีารนบัคะแนน	ค�าชีแ้จงท่ีเป็นสาระส�าคัญ	ค�าถามค�าตอบความคิดเห็นของท่ีประชมุ
และมติของทีป่ระชุมโดยแยกเป็นจ�านวนเสียงท่ีเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

 2. การจ่ายเงินปันผล

•	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 30	 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
หลังหักส�ารองต่างๆ	 ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�าหนดและตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท	 ทั้งนี้	
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้อี�านาจอนมุตัใินการพิจารณาการจ่ายเงนิปันผล	โดยค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ 	เพือ่ก่อ
ให้เกดิประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น	เช่น	เงินส�ารองเพื่อจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม	แผนการลงทุนในการขยายกิจการ	
หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท	 ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด	
เป็นต้น	โดยมตคิณะกรรมการบรษิทั	ทีพ่จิารณาเรือ่งดงักล่าวนัน้	จะต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	เว้น
แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้	
แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

•	 บรษัิทจะก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล	โดยจะพจิารณาฐานะการด�าเนนิงานและความต้องการใช้เงนิทนุ	
โดยการจ่ายเงินปันผลจะก�าหนดจ่ายจากก�าไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนส�ารองต่างๆ	 ทุกประเภทตาม
กฎหมาย	 โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีและเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย	 การจ่ายเงินปันผลนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจ�าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ 	ในอนาคต

•	 แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินปันผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเว็บไซต์ของบริษัท	และจ่ายเงินปันผลภายใน	1	เดือน
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วแต่กรณี

 3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

•	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นผู้แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี	โดยผู้สอบ
บัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท่ีบริษัทเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
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 4. การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

•	 จัดให้มช่ีองทางทีผู่ถ้อืหุน้สามารถตดิต่อขอข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัได้โดยตรงจากเลขานุการบรษิทัหรอืส่วนงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเช่นเดียวกัน	 ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร	
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	ดังนี้

• การปฏิบตัแิละอ�านวยความสะดวกต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั	และไม่กระท�าการใดๆ	ทีเ่ป็นการจ�ากดัหรอื
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

• การก�าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุเป็นไปตามจ�านวนหุ้นท่ีผูถ้อืหุ้นถอือยู่	 โดยหนึง่หุ้นมสิีทธเิท่ากับหนึง่เสียง	
ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด	ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

• การก�าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าท่ีดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ	 ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไข	 กรรมการอิสระ
จะเสนอเรือ่งดงักล่าวถ้าเหน็ว่ามสีาระส�าคญัต่อบรษิทัต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพือ่พจิารณาก�าหนดเป็นวาระการ
ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

• การด�าเนนิการประชุมจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัตามล�าดบัวาระการประชมุ	ซึง่มกีารเสนอรายละเอยีด
ในแต่ละวาระครบถ้วน	มีการแสดงข้อมลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน	รวมทัง้จะไม่เพิม่วาระการประชมุ
ที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	 โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส�าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ	 ที่เข้าร่วมประชุมแทนตนได้	 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น	การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล�าดับวาระที่ก�าหนด	โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการ
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติรายคน		

• คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	(Insider	Trading)	ของบุคคล
ที่เก่ียวข้องซ่ึงรวมถึง	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล(รวม
ทั้งคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดังกล่าว)	รวมถงึได้ก�าหนดโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลู
ของบรษิทั	หรอืการน�าข้อมูลของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกนัการน�าข้อมลู
ภายในไปใช้ประโยชน์	

• ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร	ในหน้าทีก่ารรายงานการถอืหลกัทรพัย์ต่อส�านกังาน	
ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.2535	รวมทัง้จะแจ้งข่าวสาร
และข้อก�าหนดต่างๆ	ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ



รายงานประจ�า ปี 2557 53

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ได้แก่	ผู้
ถือหุ้น	พนักงาน	และผู้บริหารของบริษัท	หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ได้แก่	คู่แข่ง	คู่ค้า	ลูกค้า	เป็นต้น	และจะไม่
กระท�าการใดๆ	ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยี	นอกจากนี	้บรษิทัยงัได้สนบัสนนุให้มกีารคุม้ครองและรกัษาสทิธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท	โดยได้
ก�าหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระท�าต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

	 1)	 บทบาทต่อผู้ถือหุ้น

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพ่ือสร้างผลตอบแทน
ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น	 และด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่
ด�าเนินการใดๆ	ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 2)	 บทบาทต่อพนักงาน

	 บรษิทัปฏิบตัต่ิอพนกังานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	ให้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมพร้อมทัง้ให้โอกาสพนกังาน
ในเรือ่งต่างๆ 	เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานมีความก้าวหน้าในอาชพี	อกีท้ังจดัให้มสีภาพแวดล้อมและความปลอดภยั
ที่ดีในการท�างาน

	 3)	 บทบาทต่อลูกค้า

	 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นส�าคัญ	โดยการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว	ทันเวลา	ตรงตาม
คุณลักษณะที่ลูกค้าก�าหนด	เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด	ทั้งนี้	บริษัทให้ความส�าคัญ
กับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า	 ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า	ยกเว้นได้รับอนุญาตหรือมีหน้าท่ีต้อง
เปิดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด

	 4)	 บทบาทต่อเจ้าหนี้และคู่ค้า

	 บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหนี้และคู่ค้าเป็น
ส�าคัญ	 และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงท่ีก�าหนดไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกรายภายใต้หลักเกณฑ์และที่
กฎหมายก�าหนด

	 5)	 บทบาทต่อคู่แข่ง

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกติกาต่างๆ	และไม่ด�าเนินการใดๆที่ไม่สุจริตเพื่อสร้างความเสียหาย
ให้กับคู่แข่ง

	 6)	 บทบาทต่อสังคม

	 บรษิทัรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยยดึถอืปฏบิติัตามกฎหมายความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 บริษทัจัดให้มกีารเปิดเผยข้อมูลส�าคัญทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูท่ีมใิช่ข้อมลูทางการเงนิอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	
ทันเวลาและโปร่งใส	ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตลอดจนข้อมูลอื่น
ที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท	ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัท	โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และสาธารณชน	ผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมลูต่างๆ	ของส�านกังาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรพัย์ฯ	รวมถงึเวบ็ไซต์ของบรษิทั	คอื	www.seaoilthailand.com

	 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น	 บริษัทได้มอบหมายให้นางเสาวณีย์	 สุทธิธรรม	 เลขานุการบริษัท/
นักลงทุนสัมพันธ์	ท�าหน้าทีติ่ดต่อสือ่สารกบัผูล้งทุน	ผูถ้อืหุ้น	รวมท้ังนกัวเิคราะห์	และภาครฐัท่ีเกีย่วข้อง	ท้ังนี	้ผูถ้อืหุน้และ
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบรษิทัมีบทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลกจิการ	ซึง่บคุคลท่ีจะได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท	
จะต้องเป็นผู้ท่ีมคีวามรู้	ความสามารถ	ความซือ่สตัย์ต่อหน้าท่ี	มวีสิยัทศัน์มคีวามทุม่เทในงานท่ีรบัผดิชอบและมอีสิระใน
การตัดสนิใจ	เพือ่ให้น�ามาซึง่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผู้ถอืหุ้นโดยรวม	เพือ่ให้โครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัเหมาะ
สมกบัการด�าเนนิธรุกจิ	อีกทัง้เพือ่ให้กรอบการท�างานและอ�านาจหน้าท่ี	ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัมคีวาม
ชัดเจน	ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1.1	 คณะกรรมการบริษัท	จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม	
ซึง่จะช่วยสนบัสนนุธรุกจิ	ณ	ปัจจบุนั	บรษิทัมกีรรมการจ�านวน	7	คน	แบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน	
2	คน	และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน	5	คน	ซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระจ�านวน	
3	คน	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ว่า	บริษัทมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	
แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	และกรรมการอิสระที่ท�าหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	
3	คน	ทั้งนี้	กรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้แล้วใน	เรื่อง	การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1.2	 คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย	2	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิาร	
เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ	 และช่วยคณะกรรมการในการก�ากับดูแลกิจการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี
ที่ก�าหนด	และเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการพิจารณาหรอืรบัทราบ	(รายละเอียดเรือ่งขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ”		คณะกรรมการตรวจสอบ”	และ
หัวข้อ”	คณะกรรมการบริหาร”)

1.3	 บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน	กล่าวคอื	ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบคุคลเดียวกนั	โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูว้างนโยบาย	ก�าหนดกรอบกลยทุธ์
ติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร	เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมได้ถูกน�ามา
ใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและของผู้มีส่วนได้เสีย

1.4	 คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท	 เพ่ือท�าหน้าท่ีประสานงานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะ
กรรมการบริษัท	รักษาเอกสารข้อมูล	รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1	 คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีด่แูลและก�าหนดนโยบายทีส่�าคญัของบรษิทั	ได้แก่	นโยบายหลกัในการด�าเนนิธุรกจิ	
นโยบายทางด้านการเงิน	การระดมทุน	การบริหารเงินทุน	และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง	เป็นต้น

2.2	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	
เช่น	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	นโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ	แผนการด�าเนินงาน	เป้าหมายทางการเงิน	โครงการลงทุน
และงบประมาณของบรษิทั	รวมทัง้ก�ากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายจัดการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนท่ีก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3	 ก�ากบัดแูลการด�าเนนิธุรกจิตามปกติของบรษิทั	และก�ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนนิการให้เป็นไปตามวสิยัทัศน์	
ภารกิจ	นโยบาย	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	แผนการด�าเนินงาน	 เป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัทที่
ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.4	 คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีด่	ีและก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามนโยบาย
ดังกล่าว	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมคณะกรรมการ	 ครั้งที่	 1/2554	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 7	 พฤศจิกายน	 2554	 ได้อนุมัติ
การก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	และที่ประชุมคณะกรรมการ	ครั้งที่	 6/2555	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 1	
พฤศจิกายน	2555	ได้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการก�ากับดูแลกิจการดังกล่าว	โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
จัดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	นอกจากนี้	ภายหลัง
การน�าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอแล้ว	บริษัทจะถือปฎิบัติตามกฎ	และข้อบังคับ
ตามที่ส�านักงานก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ก�าหนด	 โดยจะเปิดเผยรายงานการก�ากับดูแลไว้ในรายงาน
ประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

2.5	 คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทั	
ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

	 ทั้งนี้	 บริษัทได้มีการก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพ่ือให้คณะกรรมการ	
ผู้บรหิาร	และพนกังานของบรษิทั	ยดึเป็นแนวทางในการปฏบิตั	ิเพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการด�าเนนิธรุกจิด้วย
ความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และปฏิบัติตนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมอย่างเหมาะสม	ซึ่งบริษัทได้ประกาศ
และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติ

2.6	 คณะกรรมการบรษิทัมีหน้าทีร่่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาก�าหนดแนวทางในการท�ารายการ	
หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์	 โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นส�าคัญ	และก�ากบัดูแลให้มีการปฏิบตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด�าเนนิการและการเปิดเผยข้อมูล
ของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

	 ทัง้น้ี	บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการท่ีว่า	การตดัสนิใจ
ใดๆ	 ในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น	 และควรหลีกเลี่ยง
การกระท�าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับ
รายการท่ีพิจารณา	 ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว	
และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาการท�ารายการนั้น	รวมถึงไม่มีอ�านาจในการอนุมัติรายการนั้นๆ
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2.7	 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	เพือ่น�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น	(แล้วแต่
กรณี)	ทั้งนี้	บริษัทจะต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ	รวมทั้งเปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รายงานประจ�าปี	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ด้วย

2.8	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาก�าหนดระบบการควบคุมด้าน
การด�าเนินงาน	รายงานทางการเงิน	และการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบและนโยบาย	โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว	 ทั้งนี้	
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

2.9	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจ�าปีและประจ�า
ไตรมาส	 สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	 และร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทเพื่อเปิดเผยต่อผู้ลงทุน

2.10	คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในการพจิารณาก�าหนดนโยบายด้านการบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทั้งองค์กร	 โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจ�า	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทจะ
จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 ในทุกๆ	
ระยะเวลาที่พบวา่	ระดับความเสี่ยงมกีารเปลี่ยนแปลง	ซึ่งรวมถงึการใหค้วามส�าคญักบัรายการที่ผดิปกตแิละ
เหตุการณ์ที่อาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติ	ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อก�าหนดแนวทางแก้ไขให้ทันเวลา	

 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.1	 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส	 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมิได้มี
การประชุมกันทุกเดือน	 กรรมการที่มิใช่ผู้บริหารสามารถขอรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าเดือนได้จาก
ฝ่ายบริหารหรือเลขานุการบริษัท	 ทั้งนี้	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก�ากับควบคุมและดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา

3.2	 กรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วัน
ก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่	 กรณีที่กรรมการไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมในครั้งใดให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อน

3.3	 ในการเลอืกเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ
จะพจิารณาร่วมกนัตามความส�าคญัและความจ�าเป็น	ซึง่กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็น
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

3.4	 ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมกรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ใน
รายงานการประชุมได้

3.5	 เลขานุการบรษิทัเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชมุโดยจะบนัทึกการตอบข้อซักถามและค�าชีแ้จงของฝ่ายบรหิาร
ต่อที่ประชุมรวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการอย่างชัดเจน
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3.6	 ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	 ประธานกรรมการบริษัทซึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความเหน็อย่างอสิระ	ทัง้น้ี	ในการลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้ถอืมตขิองเสียงข้างมาก	
โดยกรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง	กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชุม	หรอืงดออกเสยีงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น	ทั้งนี้	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

4.1	 กรรมการบรษิทัควรมีการประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเองเป็นประจ�าเพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยมีการก�าหนดบรรทัดฐานอย่างมีหลักเกณฑ์

4.2	 คณะกรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม	และ/หรือเฉพาะ
ในบางเรื่องซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล

 5. ค่าตอบแทน

5.1	 บริษัทมีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	และ	กรรมการบริหารที่เป็นตัวเงินอย่าง
ชัดเจน	และน�าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	โดยพิจารณาบนพื้นฐานความเป็นธรรม
ถงึความเหมาะสม	โดยค�านงึถงึประสบการณ์	ภาระหน้าท่ี	ขอบเขต	และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน	
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้รักษากรรมการท่ีมีความรู้	 ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าท่ีกับบริษัท
ต่อไปได้

5.2	 ค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จัดการและผู ้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	 ทั้งนี้	 การก�าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนจูงใจใน
ระยะยาวควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

5.3	 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อน�าไปใช้ในการ
พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงร่วมกัน

 6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

6.1	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูเ้กีย่วข้องในระบบการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั	
เช่นกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	 เลขานุการบริษัท	 เป็นต้น	 เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	 (Insider	 Trading)	 ของบุคคลท่ี
เกีย่วข้องซึง่รวมถงึ	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลู	(รวมทัง้คูส่มรสและบตุร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)	 รวมถึงได้ก�าหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	หรือการน�าข้อมูล
ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์	ดังนี้

1.	 บรษิทัก�าหนดให้มกีารป้องกนัการน�าข้อมลูของบรษิทัไปใช้	โดยก�าหนดข้อห้ามไว้ในระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกับ
การท�างานไม่ให้กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัน�าข้อมูลภายในท่ีมสีาระส�าคญัของบรษิทัไปเปิดเผย	หรอืน�า
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
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2.	 กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทควรหลีกเล่ียงการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อ
หรอืขายหุน้ของบรษิทั	 หรอืให้ข้อมูลภายในแก่บคุคลอืน่เพือ่ประโยชน์ในการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทั	 ดงันัน้	
จึงควรหลกีเลีย่งและงดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลา	 1	 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ	
รวมถึงควรรออย่างน้อย	 24	 -	 48	 ชั่วโมง	ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น
ของบริษัทให้แก่สาธารณชนแล้ว	ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท		

3.	 บรษิทัได้ให้ความรูค้วามเข้าใจแก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั	 เกีย่วกบัหน้าท่ีในการรายงานการถอืหลักทรพัย์
ของตน	 คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ต่อส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ตามมาตรา	 59	 และบทก�าหนดโทษ
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์	พ.ศ.	2535	(“พรบ.หลักทรพัย์ฯ”)	และกฎเกณฑ์ข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	รวมทัง้หน้าท่ีรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร	และข้อห้ามในการใช้
ข้อมลูภายในทีม่สีาระส�าคญัของบริษทัในการซือ้ขายหุน้รวมทัง้บทก�าหนดโทษทีเ่กีย่วข้องตามพรบ.	หลกัทรพัย์ฯ

4.	 ก�าหนดให้มีการจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูล	(Need-to-Know	Basis)	เช่น	การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานการ
เข้าพืน้ทีก่ารให้หรอืขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รบัอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานนัน้ๆ

มาตรการลงโทษ

	 บริษัทมีบทก�าหนดโทษทางวินัย	กรณีที่ผู้บริหาร	และพนักงานได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	ประกาศ	หรือค�าสั่ง
โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน	 ตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ก�าหนดไว้และได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	 บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	(Nominating	Committee)	เมื่อกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งครบวาระ	หรือ
มีเหตุจ�าเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเพ่ิม	 คณะกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบันจะหารือร่วมกันเพื่อ
พจิารณาคดัเลอืกกรรมการโดยใช้หลกัเกณฑ์และวิธกีารสรรหา	โดยพจิารณาถงึความรูค้วามสามารถ	รวมถงึประสบการณ์
การท�างาน	ประกอบการพิจารณาเพื่อก�าหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์	ความรู้	ความสามารถที่
จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเข้ามาเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร	ทัง้นี	้บคุคลทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอื
ผูบ้รหิารของบรษิทั	จะต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรา	68	แห่งพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	(รวมทัง้ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	และประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.	หลักทรัพย์	(รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม)		กฎหมายอื่น	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี้	

 1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

• มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ

• มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม

• สามารถระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท

• มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่
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	 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ากัด	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ประกาศของหน่วยงานราชการที่ก�ากับดูแลบริษัท	และ
กรณกีรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบตัติามท่ีบรษิทัและคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนประกาศก�าหนดด้วย

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมการอย่างน้อย	5	คน	โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 (1/2)	ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด	 ข้อบังคับ
ของบริษัทก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)	 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม	(1)	เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
กไ็ด้	ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ	จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้

3)	 บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลือกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากัน
เกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.	 วาระในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้	กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด	ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น	3	ส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วน	1	ใน	3	กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่ง	และกรรมการที่จะต้องออกในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ได้อีก		ทั้งนี้	กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น	
ให้จับสลากกัน	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

3.	 นอกจากพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	 กรรมการจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อตาย	 ลาออก	 ขาดคุณสมบัติ	 หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก	หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

4.	 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่	(3/4)	ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	(1/2)	ของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.	 ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการเลอืกบุคคล
ซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดัและกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์	เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป	เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน	 โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นเข้ามาแทน	ทัง้นี	้มตขิองคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่	(3/4)	ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้
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1.	 ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่	หรอืผูมี้อ�านาจควบคุมบริษทั	ทัง้นี	้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้
มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อน
วันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ท้ังนี้	 ลักษณะต้องห้ามไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ	หรือที่ปรึกษา	ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็น	 บิดา
มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้
มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถอืหุ้นทีมี่นยั	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับริษทั	บรษัิทใหญ่	
บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.

5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษัิทร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน	ก.ล.ต.

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษิทั	และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืหุน้ส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปีก่อนวนัที่
ยื่นค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน	ก.ล.ต.

7.	 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูถ้อืหุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบริษทัหรอืบรษิทัย่อย	หรอื
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจ�า	 หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	 1	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

	 ซึง่คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระข้างต้นเป็นไปตามนยิามทีก่�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1.	 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ

2.	 เป็นกรรมการอิสระ	และต้อง

2.4.1	ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ	ให้ตดัสินใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทั	บรษิทัใหญ่		
บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บริษทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอืนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง	และ

2.4.2	ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	หรอืบรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

3.	 มหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรพัย์ฯ	ว่าด้วยคุณสมบัตแิละขอบเขตการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.	 มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ	ทัง้นี	้ต้องมกีรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อย	1	คน	ทีมี่ความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงินเพยีงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีใน
การสอบทานความน่าเช่ือถอืของงบการเงนิได้	นอกจากนี	้ บรษิทัจะพจิารณาคณุสมบัตใินด้านอืน่ๆ	ประกอบ
ด้วย	เช่น	ประสบการณ์ในธุรกจิ	ความเชีย่วชาญเฉพาะทางท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิ	และความมจีรยิธรรม	เป็นต้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท	 โดยคัดเลือก
จากคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.และตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน	เพื่อท�าหน้าที่
ตรวจสอบและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบรษิทั	รวมถงึก�ากบัดูแลรายงานทางการเงนิระบบควบคุมภายในการคดัเลอืก
ผู้ตรวจสอบบัญชีและการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	กรณท่ีีต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	
โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน	
กล่าวคอืเมือ่กรรมการตรวจสอบว่างลงจนมจี�านวนต�า่กว่า	3	คน	ให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้ให้
ครบจ�านวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า	3	เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวนน้อยกว่า	3	คน

 3) การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการบรหิาร	โดยคดัเลือกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั	
ทีส่ามารถบรหิารงานในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานตามธรุกจิปกต	ิเพือ่ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการงานประจ�าทีเ่กนิอ�านาจ
หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและกลั่นกรองดูแลงานบริหารเพื่อน�าเสนอเรื่องที่มีสาระส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

 4) การสรรหากรรมการผู้จัดการ

 คณะกรรมการของบรษิทั	และ/หรอื	ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้กรรมการ
ผูจ้ดัการ	โดยพจิารณาจากบคุคลทีมี่ความรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทั
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การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว

1.	 เพือ่ให้การลงทนุขอบรษิทัเป็นไปอย่างมหีลกัการทีเ่หมาะสม	บรษิทัจงึเหน็ควรก�าหนดนโยบายการลงทนุเพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานดังต่อไปนี้

1.1	 ธุรกิจที่จะลงทุนนั้นเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพท�ารายได้และก�าไรที่สม�่าเสมอ	 และผ่านการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้แล้ว

1.2	 ธุรกิจที่จะลงทุนมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายช�าระภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย

1.3	 ธุรกิจที่จะลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่ยอมรับได้

1.4	 จัดให้มีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการท�าธุรกิจนั้นๆ

1.5	 ไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือผิดหลักศีลธรรม

1.6	 ผ่านการพจิารณาอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นของบรษิทัตามทีก่ฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้

1.7	 รายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีเ่ข้าไปลงทนุให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ
ทุกไตรมาส

2.	 ในการพิจารณาจ�านวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 โดยหาก
เป็นกิจการที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจมาก	บริษัทอาจมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ	50	และถือเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท	ส่วนการลงทุนในกิจการอื่นๆ	บริษัทอาจมีการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ	20	จนถึงร้อยละ	49.99	ซึ่งถือ
เป็นบริษัทร่วมของบริษัท	อย่างไรก็ตาม	บริษัทอาจพิจารณาทบทวนการลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของบริษัท

3.	 ในการก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษัิทร่วมนัน้	บรษิทัจะส่งตวัแทนของบรษิทัเป็นกรรมการ
ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว	โดยตวัแทนอาจเป็นประธานกรรมการ	กรรมการ	ผูบ้รหิารระดบัสงู	
หรอืบุคคลใดๆ	ซึง่มคีณุสมบตัแิละประสบการณ์เหมาะสมในธรุกจิดงักล่าว	โดยปราศจากผลประโยชน์ขดัแย้ง
กับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น	 ตัวแทนจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและ
บรษิทัร่วมตามกฎเกณฑ์	และระเบยีบตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัและกฎหมายของบรษิทัย่อยและ
บริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

	 บริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชี	 ประจ�าปี	 2557	 ให้ส�านักงาน	 เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท	 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	 810,000	
บาท	(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่

1.	 เงินค่าสอบบัญชีประจ�าปี	450,000	บาท	และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	จ�านวน	360,000	บาท

2.	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน	เช่น	ค่าเดินทาง	ค่าไปรษณีย์	ค่าอากรแสตมป์	ค่าถ่ายเอกสาร	
เป็นต้น	เรียกเก็บเพิ่มตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ	10	ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
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นโยบายและภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม

	 บรษิทั	ซอีอยล์	จ�ำกดั	(มหำชน)	ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน	โดยมไิด้มุง่เน้นกำร
ประกอบธรุกจิเพือ่กำรเติบโตทำงเศรษฐกจิเพยีงอย่ำงเดยีว	แต่ยงัคงตระหนกัถงึกำรด�ำเนนิงำนภำยใต้ควำมรบัผดิชอบต่อ
ชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ	 เพื่อให้องค์กรได้มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน	 กำรบริหำรองค์กรให้เป็นไปตำมหลัก
บรรษทัภบิำล	โดยมุ่งเน้นกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรอย่ำงรูห้น้ำท่ีและมคีวำมรบัผดิชอบในกำรจดักำรด้วยควำมถกูต้อง	โปร่งใส	
เป็นธรรม	 และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของกิจกำร	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้น	 พนักงำน	 คู่ค้ำ	 ลูกค้ำ	 หรือบุคคลภำยนอกที่มี
ส่วนได้เสยีทุกฝ่ำย

	 คณะกรรมกำรบรษิทัได้มีมติเหน็ชอบและอนมุตัวิิสยัทศัน์ประจ�ำปี	2557	ว่ำ	“เราจะเป็นหนึง่ในผูน้�าธุรกจิ จ�าหน่าย
น�้ามันเช้ือเพลิงทางทะเล ซ้ือ-ขาย น�้ามันระหว่างประเทศ ธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและบริการ”	 บริษัทจึงก�ำหนด
พันธกิจเป็นแนวทำงที่จะด�ำเนินธุรกิจให้เป็fนที่รู้จักในตลำด	โดยเพิ่มและขยำยกลุ่มลูกค้ำ	พร้อมกับสร้ำงควำมพึงพอใจ	
และมลูค่ำเพิม่ให้แก่ลกูค้ำ	ภำยใต้กำรบรหิำรองค์กรตำมหลักบรรษทัภบิำล	ดงัน้ัน	บรษิทัจงึมนีโยบำยก�ำกบัดแูลกจิกำรที่
ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท	เพื่อให้ระบบบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และสร้ำงควำม
เป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุน้	ผูล้งทนุ	และผูม้ส่ีวนได้เสีย	รวมทัง้เป็นกำรเพิม่มลูค่ำให้แก่ผู้ถอืหุ้นระยะยำว	ซึง่นโยบำยดงักล่ำว	
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลและค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ทั้งผู้ถือหุ้น	ผู้บริหำร	พนักงำน	และผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยนอก	เช่น	คู่แข่ง	คู่ค้ำ	ลูกค้ำ	เป็นต้น

	 ในปี	2557	คณะกรรมกำรบรษิทั	ได้ก�ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม	และนโยบำยกำรต่อต้ำน
กำรทจุรติคอร์รปัชัน่	พร้อมทัง้ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิทั	เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบตัท่ีิชัดเจน	และส่งเสรมิให้กำรปฏบิตังิำน
ของกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	ตลอดจนพนกังำนของบรษิทัฯ	เป็นไปในทิศทำงเดยีวกนั	และเพ่ือให้เกดิควำมมัน่ใจว่ำกำรด�ำเนินงำน
ต่ำงๆ	เป็นไปตำมวสิยัทศัน์และพันธกจิทีก่�ำหนดไว้	ตลอดจนมกีำรปฏบิตัเิกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในด้ำนต่ำงๆ 	
อย่ำงเป็นรูปธรรม	เพื่อเป็นกุญแจที่จะน�ำพำให้บริษัทไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือก�ำหนดกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้
ชัดเจนและก�ำหนดให้กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนบริษัทปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน	 แบ่งออกเป็น	 6	 แนวปฏิบัติ	
ได้แก่	1)	กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	2)	กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม	3)	กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน/กำรปฏิบัติด้ำน
แรงงำนอย่ำงเป็นธรรม	4)	 กำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนและกำรส่งเสริมกำรศึกษำ	5)	 กำรดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และ	
6)	ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ	คู่แข่ง	คู่ค้ำ	เจ้ำหนี้

	 โดยจัดต้ังคณะท�ำงำนกจิกรรมเพือ่สงัคมเพือ่เป็นหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ	และก�ำกบัดแูลงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 ได้ท�ำกำรวิเครำะห์และเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนกำรธุรกิจ
ของบริษัท	 อำทิ	 กำรจัดส่งสินค้ำ	 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง	 กำรตรวจสอบคุณภำพสินค้ำ	 และประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจเกิด
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละขั้นตอน	พร้อมทั้งหำมำตกำรป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่ำย	

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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การด�าเนินงานตามนโยบาย

	การก�ากับดูแลกิจการ และ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

	 บริษัทมีนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร	 และนโยบำยแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 เป็นนโยบำยพื้นฐำนส�ำหรับกำร
ด�ำเนนิงำนต่ำงๆ	จึงท�ำให้เกดิควำมรบัผดิชอบในกระบวนกำรท�ำงำน	(CSR-in-process)	และเป็นกลไกหน่ึงท่ีน�ำบรษิทัไปสู่
ควำมน่ำเชื่อถือของตลำดสำกล	และบรรลุผลตำมพันธกิจของบริษัทได้	ส�ำหรับปี	2557	บริษัทได้มุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทเป็นส�ำคัญ	และมุ่งเน้นกำรสร้ำงระบบเอกสำร
ภำยในองค์กรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	(ISO	9001:2008)

	 นโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำร	ในหมวดที่	3	บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย	มีข้อก�ำหนดบทบำทต่อพนักงำน	โดยบริษัทจะ
ต้องปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม	อีกทัง้จดัให้มสีภำพแวดล้อมและควำมปลอดภยัทีด่ใีนกำรท�ำงำน	ซึง่จะสอดคล้อง
กบันโยบำยคณุภำพ	ควำมปลอดภัย	ชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมของบริษทั	ส่วนบทบำทต่อลูกค้ำ	บรษิทักม็ุง่เน้นสร้ำงควำม
พึงพอใจให้แก่ลูกค้ำเป็นส�ำคัญ	 และจัดส่งสินค้ำตรงตำมเวลำ	 ซึ่งบริษัทมีนโยบำยควบคุมสินค้ำสูญหำย	 และกำรขนส่ง	
เพื่อที่จะควบคุมและรักษำคุณภำพ	ปริมำณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่ำงกำรขนส่ง	และยังตระหนักว่ำกำรให้บริกำร
ที่ดีและควำมซื่อสัตย์เป็นสิ่งส�ำคัญ	และส่วนบทบำทต่อสังคม	บริษัทต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยยึดถือ
ตำมกฎหมำยควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด	และบทบำทที่ส�ำคัญ	คือ	บทบำทต่อผู้ถือหุ้น	ที่บริษัทมุ่ง
เน้นกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	และด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส	เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรม	 ด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด	 ไม่กระท�ำกำรใดๆอันเป็นกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน
ให้มกีำรปฏบัิติท่ีผดิกฎหมำยหรอืหลกีเลีย่งกฎหมำย	ไม่สนบัสนนุกำรด�ำเนนิกำรทีมี่ลกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัย์สนิทำง
ปัญญำหรือลิขสิทธิ์		และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	จึงได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยต่ำงๆ	เพื่อเป็นกรอบแนวทำงใน
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม	อำทิ	 นโยบำยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 	 นโยบำยแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ	
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

 นโยบายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ	 (Business	 Code	 of	 Conduct)	 	 เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติในด้ำน
จริยธรรมและจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และผู้ถือหุ้น	โดยสรุปรำยละเอียดที่ส�ำคัญ	ดังนี้

-	 มุ่งเน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผู้ถอืหุน้	และไม่ด�ำเนนิกำรใดๆทีอ่ำจก่อให้เกดิควำมเสียหำยต่อบรษิทั	(สอดคล้องกบัหลักกำรประกอบกจิกำร
ด้วยควำมเป็นธรรม)

-	 ด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด	และไม่
กระท�ำกำรใดๆ	 อันเป็นกำรส่งเสริมหรือสนันสนุนให้มีกำรปฏิบัติที่ผิดกฎหมำยหรือหลีกเลี่ยงต่อกฎหมำย	
(สอดคล้องกับหลักกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น)

-	 ผู้บริหำรไม่เรียก	รับ	หรือยอมว่ำจะรับ	รวมทั้งไม่ให้	หรือว่ำจะให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต	หรือมิใช่ในทำง
ธรรมเนยีมกำรค้ำกบัคูค้่ำ	และ/หรอื	เจ้ำหนี	้และให้ข้อมลูเกีย่วกบับรษิทัทีถ่กูต้อง	และตรงกบัข้อเทจ็จรงิเสมอ	
(สอดคล้องกับหลักกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น)

-	 กำรให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ของพนักงำน	 และหลีกเลี่ยง
กระท�ำใดๆที่ไม่เป็นธรรม	 และอำจคุกคำมและสร้ำงควำมกดดันต่อสภำพจิตใจของพนักงำน	 (สอดคล้องกับ
หลักกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน)
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-	 กำรปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยกำรจัดให้มีสวัสดิกำรและผลตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรม	 รวมถึงกำรให้
ควำมส�ำคัญและส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้	ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม	(สอดคล้อง
กับหลักกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม)

-	 จัดให้มีบริกำรที่มีคุณภำพและรักษำมำตรฐำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ	 พร้อม
ทั้งปฏิบัติตำมเงื่อนไข	ค�ำมั่น	หรือข้อเสนอที่ได้ให้ไว้แก่ลูกค้ำหรือประชำชนโดยเคร่งครัด	(สอดคล้องกับหลัก
กำรควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)

-	 ส่งเสริมและจัดให้มีกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ในกำรบริกำร	และกำรผลิต	เพื่อให้ลูกค้ำได้รับประโยชน์เพิ่มมำก
ขึ้นและได้รับควำมพึงพอใจ	(สอดคล้องกับหลักกำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม)

-	 ไม่กระท�ำกำรใดๆทีอ่ำจก่อเกดิควำมเสยีหำยต่อทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	และปลกูฝังจติส�ำนกึให้
พนกังำนทุกระดับมีควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงจรงิจงั	และสม�ำ่เสมอ	พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้มกีำรจดักจิกรรม
เพื่อสร้ำงสรรค์สังคม	รวมถึงกำรคืนก�ำไรให้แก่สังคม	(สอดคล้องกับหลักกำรกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	/	กำร
ร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม)

 นโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน	เพือ่ใช้เป็นแนวทำงกำรปฏบิตังิำนภำยในองค์กร	อกีท้ังบรษิทัได้ประกำศ
เจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 เมื่อเดือน	 กันยำยน	 2557	 โดยจะจัดให้มีกำร
ประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบักำรทจุรติภำยในทกุปี	และเปิดเผยนโยบำยกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท	พร้อมทั้งเปิดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ร่วมด้วย	

การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน	ส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ	
ส่งเสริมควำมเสมอภำค	ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	 เคำรพสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนักงำน	ครอบคลุมถึงกำรมี
อิสระในกำรให้ควำมเห็นโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง	 จัดให้มีช่องทำงส่ือสำรเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงเสรี

 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	(ส่วนของพนักงำน)

	 บริษัทฯตระหนักถึงควำมส�ำคัญในด้ำนแรงงำน	 และส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบทุก
กระบวนกำร	เพือ่น�ำไปสูก่ำรขบัเคลือ่นองค์กรได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพสงูสดุ	ให้ควำมส�ำคญัและส่งเสรมิกำรพฒันำควำมรู้	
ควำมสำมำรถของพนกังำน	กำรจดัสวสัดิกำรและผลตอบแทนทีเ่หมำะสมและเป็นธรรมแก่พนกังำน	สร้ำงสภำพแวดล้อม
กำรท�ำงำนที่มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน	

	 กำรให้สวัสดิกำรแก่พนักงำนและครอบครัว	 เช่น	 ทุน
กำรศึกษำแก่บุตรของพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดี	ซึ่งเป็นกำร
สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำให้แก่เยำวชน	 กำรให้สิทธิพนักงำน
ท�ำประกันสุขภำพให้แก่สำมี/ภริยำและบุตรของพนักงำนใน
อัตรำเบี้ยประกันกลุ่ม	 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มควำมคุ้มครองด้ำน
สุขภำพให้กับครอบครัวพนักงำนและลดภำระค่ำใช้จ่ำยให้
กับพนักงำนบริษัทอีกทำงหนึ่ง



บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)66

		 กำรส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน	
บรษิทัมนีโยบำยกำรฝึกอบรม	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้กำรท�ำงำน
ของพนักงำนตอบสนองควำมต้องกำรขององค์กรท่ีเกี่ยวกับทักษะ
และควำมรู้ของพนักงำน	 และจะได้น�ำทักษะควำมรู้ดังกล่ำวไปส่ง
เสริมและพัฒนำหน้ำท่ีกำรงำนของพนักงำน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร	

	นอกจำกนี้	 บริษัทตระหนักถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของพนักงำน
เป็นหลักส�ำคัญ	 ซึ่งบริษัทมีนโยบำยคุณภำพ	 ควำมปลอดภัย	 ชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม	 ก�ำหนดให้ควำมปลอดภัยใน
สถำนที่ท�ำงำน	 และระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนมีควำมปลอดภัยสูงสุด	 และนโยบำยควบคุมชั่วโมงกำรท�ำงำนและกำรพัก
ผ่อน	 เพื่อป้องกันควำมเหนื่อยล้ำของพนักงำนและป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน	อีกทั้งยังมีนโยบำยว่ำด้วยกำรข่มขู่	
คุกคำมในสถำนทีท่�ำงำน	เพือ่สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนและพนกังำนให้มคีวำมเคำรพซึง่กนัและกนั	อนัเป็นหลกั
กำรเคำรพสทิธมินษุยชน	ซึง่สอดคล้องกบันโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ตำมแนวปฏบิตัร่ิวมกนักำร
เคำรพสิทธิมนุษยชน	กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	(ส่วนลูกค้ำ)

	 บริษัทมีพันธกิจที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจ	 ควำมสัมพันธ์และมูลค่ำเพิ่มให้กับลูกค้ำ	 จึงเป็นสำเหตุที่บริษัทก�ำหนด
นโยบำยควบคมุสนิค้ำสญูหำย	และกำรขนส่ง	เพือ่จะควบคมุและรกัษำคณุภำพ	ปรมิำณของผลติภณัฑ์ทกุครัง้ในระหว่ำง
กำรขนส่ง	และให้บริกำรที่ดีและมีควำมซื่อสัตย์ในกำรปฏิบัติงำนเป็นสิ่งส�ำคัญ

	 ดงันัน้	บรษิทัจงึออกระเบยีบปฏบิตักิำรควบคมุกำรจดัส่งสนิค้ำทำง
เรือและทำงรถข้ึนมำเพิม่เตมิ	 เพือ่มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมกำร
จัดส่งน�้ำมัน	 (Inspector)	ควบคุมก�ำกับดูแลกำรจัดส่งน�้ำมันตั้งแต่คลัง
ต้นทำงจนถึงสถำนที่จัดส่งน�้ำมัน	 ตลอดจนตรวจสอบปริมำณน�้ำมัน
เพื่อให้ลูกค้ำได้รับน�้ำมันที่ถูกต้องครบถ้วน	 และมีคุณภำพตรงตำม
มำตรฐำนที่ลูกค้ำต้องกำร	 อันเป็นควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 ตำม
หลักกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม	

	 ส�ำหรับกำรให้บริกำรด้ำน	Catering	and	Service	บริษัทให้บริกำรลูกค้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	และควำม
ประสงค์ของลูกค้ำ	ทั้งในด้ำนคุณภำพ	ควำมสะอำด	ชีวอนำมัย	ควำมปลอดภัย	รวมไปถึงควำมซื่อสัตย์ในกำรให้บริกำร	
ตำมนโยบำยคุณภำพ	ควำมปลอดภัย	ชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	ซึ่งท�ำให้บริษัทได้รับกำรยอมรับและควำม
เชื่อมั่นจำกลูกค้ำ	และได้รับรำงวัลด้ำนควำมปลอดภัย	มั่นคง	อำชีวอนำมัย	และสิ่งแวดล้อมของบริษัท	ปตท.ส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม	จ�ำกัด

	 บรษิทัตระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบต่อลกูค้ำเป็นส�ำคญั	โดยบรษิทัเข้ำท�ำกำรประเมนิควำมพงึพอใจกบัลกูค้ำ	2	ครัง้
ต่อปี	ซึง่ก�ำหนดให้ลกูค้ำประเมนิในระบบกำรสัง่ซือ้สนิค้ำ	มำตรฐำนกำรจดัส่งสนิค้ำ	มำตรฐำนระบบเอกสำร	เพือ่น�ำกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรท�ำงำนให้ดียิ่งขึ้น	และสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท	

	 อีกทั้งบริษัทได้ออกนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องควำมรับผิด
ชอบต่อลกูค้ำ	โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบตัด้ิำนกำรตลำดทีเ่ป็นธรรม	ให้บรกิำรทีด่	ีมคีณุภำพ	และมคีวำมจรงิใจในกำรรบัข้อร้อง
เรียนและน�ำไปแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ	เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจกับลูกค้ำสุงสูด	ซึ่งในปีเดียวกัน	บริษัทน�ำระบบคุณภำพ	
ISO	9001:2008	มำใช้ในกระบวนกำรเอกสำรจัดซื้อ/จ�ำหน่ำยน�้ำมัน	หรือกำรให้บริกำร	เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว	ถูกต้อง
แม่นย�ำต่อลูกค้ำมำกที่สุด
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	 อีกทั้งบริษัทได้ออกนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องควำมรับผิด
ชอบต่อลกูค้ำ	โดยมุ่งเน้นกำรปฏิบตัด้ิำนกำรตลำดทีเ่ป็นธรรม	ให้บรกิำรทีด่	ีมคีณุภำพ	และมคีวำมจรงิใจในกำรรบัข้อร้อง
เรียนและน�ำไปแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ	เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจกับลูกค้ำสุงสูด	ซึ่งในปีเดียวกัน	บริษัทน�ำระบบคุณภำพ	
ISO	9001:2008	มำใช้ในกระบวนกำรเอกสำรจัดซื้อ/จ�ำหน่ำยน�้ำมัน	หรือกำรให้บริกำร	เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว	ถูกต้อง
แม่นย�ำต่อลูกค้ำมำกที่สุด

	 กรณทีีลู่กค้ำพบเหน็กำรทจุรติคอร์รปัช่ันในกระบวนกำรท�ำงำนของหน่วยงำนใด	 ไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	 และ
พนกังำนของบรษิทั	ลูกค้ำมสีทิธใินกำรแจ้งเบำะแสและร้องเรยีนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ตำมช่องทำงท่ีบรษิทัก�ำหนดไว้ได้เช่นกัน

 ควำมรับผิดชอบต่อสังคม	(ส่วนสังคมและสิ่งแวดล้อม)

	 บรษัิทท�ำธรุกิจจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มันเชือ้เพลงิ	และธรุกจิให้บรกิำรในกำรจดัหำอำหำร	วตัถดิุบ	และให้บรกิำรอืน่ๆ 		ให้แก่
ลูกค้ำทำงทะเลเป็นส่วนใหญ่	บรษิทัจงึตระหนกัถงึรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร	
เพือ่ดูแลรกัษำทรพัยำกรทำงทะเล	และสิง่แวดล้อมให้คงอยู่กบัสงัคมต่อไป	โดยด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยแนวปฏบิตัใินกำร
ด�ำเนินธุรกิจ	 ซึ่งผู้บริหำรจะไม่กระท�ำกำรใดๆที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	พร้อม
สนบัสนนุให้มกีำรจัดกจิกรรมเพือ่สร้ำงสรรค์สงัคม	และปลูกจิตส�ำนึกให้พนกังำนทุกระดบัมคีวำมรบัผดิชอบต่อสังคม	

	 บรษิทัมนีโยบำยแนวทำงปฏิบตัขิองผูบ้รหิำรต่อสงัคมโดยส่วนรวมทีก่�ำหนดให้ผู้บรหิำรปฏบิตัติำมกฎหมำย	และกฎ
ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ	และธรุกจิให้บรกิำรทำงบกทำงทะเล	และไม่กระท�ำกำร
ใดๆอนัเป็นกำรส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุให้มกีำรปฏบิตัผิิดต่อกฎหมำยหรอืหลกีเลีย่งกฎหมำย	อนัเป็นควำมรบัผดิชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม	และถือว่ำเป็นสิ่งส�ำคัญที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง

	 ส�ำหรับในปี	2557	บริษัทมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ที่ก�ำหนดแนวปฏิบัติเรื่องกำรมีส่วน
ร่วมพฒันำชุมชนและกำรส่งเสรมิกำรศกึษำ	และกำรดแูลอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม	เพือ่ชีช้ดัในแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบัควำมรบั
ผิดชอบต่อสังคม	เช่น	กำรมอบเงินสนับสนุนและของขวัญให้แก่เด็กนักเรียน	กำรสนับสนุนสถำบันศึกษำในกำรสัมมนำ
วิชำกำร	และกำรรณรงค์ประหยัดพลังงำนภำยในบริษัท	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	บริษัทได้ตระหนักถึงกำรส่งเสริมรำยได้ให้แก่แหล่งชุมชนที่ประกอบกสิกรรมหรือหัตถกรรมต่ำงๆ	โดยบริษัท
เข้ำไปอดุหนุนสนิค้ำทำงกำรเกษตร	สนิค้ำพ้ืนบ้ำน	หรอืท่ีเรยีกกนัว่ำ	“สินค้ำหนึง่ผลิตภณัฑ์	หนึง่ต�ำบล”	(OTOP)	ซึง่เป็นกำร
ช่วยเหลอืชำวนำในจงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ	และกลุ่มชำวบ้ำนส่ิงทอ	จังหวดันครปฐม

 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)

	 บริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็นบริษัทหนึ่งในเครือกลุ่มนทลิน	จึงได้ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มบริษัท
นทลินเพื่อจัดกิจกรรมทำงสังคม	โดยมุ่งเน้นประโยชน์คืนกลับสู่สังคม	สร้ำงพื้นฐำนกำรศึกษำให้แก่บุคลำกรของชำติใน
อนำคต	และดูแลรักษำอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล	รวมถึงทรัพยำกรธรรมชำติอื่นๆไว้ให้คงอยู่กับสังคมต่อไป	ซึ่งบริษัท
มีบทบำทต่อสังคมที่ชัดเจน	ในกำรช่วยเหลือด้ำนทุนกำรศึกษำให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่ำงๆ 	รวมถึงมอบทุนเรียน
ดีให้แก่บุตรของพนักงำนบริษัท	ซึ่งเป็นแนวทำงปฏิบัติของผู้บริหำรต่อสังคมโดยส่วนรวม	อีกทั้งเป็นกำรคืนก�ำไรสู่สังคม
และสร้ำงฐำนอนำคตของชำติต่อไป	

	 นอกจำกนี	้ในปี	2557	บรษิทัได้ออกนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมขึน้มำเป็นแนวทำงกำรปฏบิตั	ิโดยมี
คณะท�ำงำนกจิกรรมเพือ่สงัคมขึน้มำเพือ่ประสำนงำนและจัดกิจกรรมท่ีเกีย่วข้องดังกล่ำว	และประชำสัมพันธ์เผยแพร่	รณรงค์
กิจกรรมให้แก่บุคลำกรภำยทั้งในองค์กร	และบุคคลทั่วไปให้ได้รับทรำบ	และท�ำกิจกรรมร่วมกัน	ซึ่งเป็นกำรส่งเสริม	และ
สร้ำงพื้นฐำนจิตสำธำรณะให้แก่สังคมด้วย
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	 คณะท�ำงำนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น	โดยมีหน้ำที่และควำมรับ
ผิดชอบในกำรจัดกิจกรรม	เพื่อคืนประโยชน์ให้กลับสังคม	ตำมนโยบำยของบริษัทฯที่มุ่งเน้นกิจกรรมเสริมสร้ำงรำกฐำน
ทำงกำรศึกษำให้แก่เยำวชน	และช่วยเหลือโรงเรียนในชนบท	กิจกรรมด้ำนดูแลสิ่งแวดล้อม	และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท	 และด�ำเนินกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 นโยบำยแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ	เพื่อให้บรรลุผลตำมวิสัยทัศน์ของบริษัท	

กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2557

 - โครงการ “ร่วมบริจาคโลหิตช่วยต่อชีวิตด้วย
โลหิต ผู้ใจบุญ” ประจ�าปี 2557 โดยบริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	
(มหำชน)	ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน	ซึ่งจัดขึ้น	3	ครั้ง	ภำยใน
ปี	พ.ศ.	2557	ซึ่งกรรมกำร	ผู้บริหำรและพนักงำนบริษัทได้
เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวทุกครั้ง

- โครงกำร  “คอมพิว เตอร ์ เพื่ อน ้อง” และโครงกำร 
“อ่านสร้างชาติ” ซึ่งน�ำทั้งคอมพิวเตอร์มือสอง	และหนังสือมือ
สองมอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงำ	ในวันที่	25	กรกฎำคม	2557	
โดย	บริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	ร่วมกับกลุ่มบริษัท	นทลิน	
มอบทรพัย์ทีบ่รจิำคให้แก่มลูนธิกิระจกเงำเป็นตวัแทนส่งมอบต่อ
ให้เด็กนักเรียน	โรงเรียน	หรือชุมชนที่ขำดแคลน

 - โครงการ “ปล่อยป ูปลกูป่า” ในวนัที ่23-24 สงิหาคม 2557 โดยบริษทั	ซอีอยล์	
จ�ำกัด	(มหำชน)	ร่วมกับกลุ่มบรษัิทนทลนิ	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	กองทหำรรกัษำ
พระองค์	และโรงเรยีนเตรยีมทหำร	1733	ซึง่ท�ำกจิกรรมปลูกป่ำในพืน้ท่ีดินเส่ือมโทรม	ณ	
ศนูย์กำรทหำรรำบ	ค่ำยทหำรธนะรัชต์	อ�ำเภอปรำณบรุ	ีจังหวดัประจวบคีรขีนัธ์	และปล่อยปู
ตั้งครรภ์คืนสู่ทะเล	ณ	หำดสวนสนประดิพัทธ์	อ�ำเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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 (1) นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ได้มีมติรับทรำบ	กำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	และเห็นชอบด้วยกับ
ต่อต้ำนกำรทุจริตดังกล่ำว	ซึ่งสอดคล้องกับ	“นโยบำยแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ	(Business	Code	of	Conduct)”	
ท่ีได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	6/2555	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกำยน	2555	โดยก�ำหนดจริยธรรม
และจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำน	อันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไว้

	 ต่อมำที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	3/2557	เมื่อวันที่	30	กรกฎำคม	2557	มีมติอนุมัติร่ำงนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยยึดหลักธรรมำภิบำล	จรรยำบรรณ	จริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และมีควำมรับผิด
ชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสียของทุกฝ่ำยงำน	ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจสอบได้	
และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่	1	สิงหำคม	2557

	 ส�ำหรับแนวทำงปฏิบัติของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร	ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต	โปร่งใส	และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม	
ดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบัติต่อพนักงำน	ผู้ถือหุ้น	และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกัน	โปร่งใส	เป็นธรรม	และไม่ด�ำเนินกำร
ใดๆทีอ่ำจก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทั	และเปิดช่องทำงให้พนกังำนบรษิทั	ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัแจ้งเบำะแสหรอื
ข้อร้องเรียนทั้งทำงไปรษณีย์	อีเมล์	หรือกล่องรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนภำยในบริษัท

	 ส่วนแนวทำงปฏิบตัขิองผูบ้รหิำรต่อพนกังำน	ซึง่ผูบ้รหิำรได้เปิดโอกำสให้พนกังำนสำมำรถแจ้งเรือ่งกำรกระท�ำทีผ่ดิ
กฎหมำยของบริษัท	 โดยจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพ่ือให้บุคคลภำยในบริษัทสำมำรถแจ้งข้อมูล
หรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษัทได้อย่ำงปลอดภัย	

	 ดังนั้น	 นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน	 เป็นทำงแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจและต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	 บริษัทจึงได้แสดงเจตนำรมย์แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต	เมื่อวันที่	25	กันยำยน	2557	และจะมีแผนเข้ำร่วมต้ำนกำรคอร์รัปชั่นอย่ำงเป็นทำงกำรในอนำคต

 (2) การด�าเนินการ

	 บริษัทได้มีกำรด�ำเนินกำรเรื่องกำรประเมินควำม
เส่ียงของธุรกิจและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่จะก่อให้เกิด
โอกำสในกำรทุจริตขึ้นในรูปแบบต่ำงๆ	 และได้ก�ำหนดบท
ลงโทษในกรณีที่ฝ่ำฝืนนโยบำยและกฎระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทอย่ำงชัดเจน	 และได้สื่อสำรไปยังผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกระดับให้รับทรำบถึงแนวปฏิบัติในกำรต่อ
ต้ำนคอร์รัปชั่นของบริษัทตำมนโยบำนกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่	 1/2558	 เมื่อวันที่	 25	กุมภาพันธ์	 2558	คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในประจ�าปีของบรษิทั	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	
เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	
โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน	และความเหน็ของผูส้อบบญัช	ีในกระบวนการปฏบิตังิานและควบคมุ
ระบบงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

	 ดังนั้น	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	 2/2558	 เมื่อวันที่	 25	กุมภาพันธ์	 2558	 โดยมีกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ	ทั้ง	3	ท่าน	เข้าร่วมประชุมด้วย	คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถาม
ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร	โดยสรุปได้ว่า	จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ	5	องค์ประกอบ	
คือ	 1)	 การควบคุมภายในองค์กร	 2)	 การประเมินความเส่ียง	 3)	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	 4)	 ระบบ
สารสนเทศและสื่อสารข้อมูล	และ	5)	ระบบการติดตาม	คณะกรรมการมีความเห็นว่า	บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในทีมี่ประสทิธิผลเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนนิธุรกจิในปัจจบุนั	และมกีารพฒันาปรบัปรงุ
อย่างต่อเนื่อง

	 ในปี	 2557	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอในการแสดงความคิดเห็น	 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	 และได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน	 	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นโดยรวมว่า	 บริษัทฯมีระบบการก�ากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
การด�าเนินธุรกิจ	 การจัดท�ารายงานข้อมูลทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง	
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อก�าหนด	และข้อผูกพันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	มกีารเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างถกูต้อง		รวมทัง้บรษิทัฯ	มกีารพฒันาปรบัปรงุระบบ
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ�าปี	 2557	
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน	 ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักที่ส�าคัญ
ของบริษัทฯ	การสอบทานการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

	 ด้านก�ากบัดแูลระบบการตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา	คดัเลอืก	แต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน
ของบริษทั	โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏบิติังาน	คณุภาพของงานตรวจสอบ	ความรูค้วามสามารถในวิชาชพี	
รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	 โดยใช้วิธีการประเมินความเส่ียงและระบบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานของ	COSO

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลการตรวจสอบภายใน	ในแต่ละไตรมาส	ตลอดจนก�ากบัดแูลและตดิตามการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกไตรมาส

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง



รายงานประจ�า ปี 2557 71

	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้กับกรรมการ	ผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัท	 เพื่อให้ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 เป็นธรรม	และ
สามารถตรวจสอบได้	และได้เปิดช่องทางการสือ่สารเพ่ือรบัข้อร้องเรยีนหรือข้อเสนอแนะจากบคุคลภายนอกและพนกังาน	
รวมทั้งบริษัทฯได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 เมื่อเดือน
ตุลาคม	 2557	 ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างด�าเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและน�านโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตและแผนก�ากับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครัง้ที	่1/2557	เมือ่วนัที	่18	กมุภาพนัธ์	2557	ได้แต่งตัง้บรษัิท	เวล	แพลนนิง่	
โซลูชั่น	จ�ากัด	เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในประจ�าปี	2557	ตั้งแต่วันที่	18	กุมภาพันธ์	2557	
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน	 คุณภาพของงานตรวจสอบ	 ความรู้ความ
สามารถในวชิาชพี	รวมทัง้พจิารณาแผนการตรวจสอบภายใน	ของบรษิทั	เวล	แพลนนิง่	โซลชูัน่	จ�ากดัแล้วเหน็ว่า	มคีวาม
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน	

การบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกหน่ึงที่ส�าคัญและจ�าเป็น	 จึงได้ก�าหนดแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรขึ้นมา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทได้รับรู้ถึงความเส่ียงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท	โดยจัดระดับความเสี่ยงขององค์กรไว้อย่างชัดเจน	พร้อมทั้งก�าหนดแนวทาง
ป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

	 บริษัทจะพิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่ระบุไว้ในกรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กรเป็นประจ�าทุกปี	
พร้อมทั้งก�าหนดให้มีการจัดประชุมคณะท�างานบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาส	 เพ่ือประเมินและติดตาม
ความเสีย่งอนัเกดิจากการด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอ	โดยมคีณะท�างานบรหิารความเสีย่ง	ซึง่ประกอบด้วย	ผูบ้รหิารของ
ทุกฝ่ายงาน	โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าคณะท�างาน	ท�าให้ฝ่ายบริหารได้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
และพร้อมที่จะแก้ไขความเสี่ยงนั้นได้ทันท่วงที	จะส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน
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รายการระหว่างกัน

ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

1.  บริษัท นทลิน จ�ากัด (“นทลิน”)
 ประกอบธุรกิจขนส่งน�้ามัน
 ทางเรือ

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย
ถือหุ้นร้อยละ 47.22 ของทุนที่
ออกและเรียกช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า
- บรษิทัขายน�า้มนัเชือ้เพลงิและน�า้มัน 

หล่อลื่นให้แก่นทลิน โดยก�าหนด
ราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกก�าไร 
(Cost Plus Pricing Method)

16.31 18.67 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการ 
ตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและ
เงือ่นไขการค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสินค้าให้
กับลูกค้ารายอื่น- มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่

 1) นายสุรพล มีเสถียร
 2) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
 3) นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว ่า
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการ
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

ลูกหนี้การค้า
- เกิดขึ้นจากการขายน�้ามันเชื้อเพลิง

และน�า้มนัหล่อลืน่ โดยมีเงือ่นไขการ
ช�าระเงนิ (Credit term) เท่ากบั 30 วัน

1.53 2.41

ค่าเช่าและค่าบริการ
- บรษิทัเช่าพืน้ทีข่องอาคารนทลนิ ชัน้ 

6 อาคารบ ีเนือ้ทีร่วม 406.83 ตร.ม. 
เพือ่ใช้เป็นส�านกังานของบรษิทั อายุ
สัญญาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
มิ.ย. 57 ถึงวันที่ 30 พ.ค.60 โดย
จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ เดือนละ 
142,390.50 บาท

1.71 2.19 - บริษัทจ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้กับนทลิน
ในอัตราเช่าที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งอัตราดัง
กล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่นทลินคิดกับบริษัท
ในกลุ่มนทลิน และบุคคลภายนอกที่เช่าพื้นที่ 
และสามารถเทียบเคยีงได้กบัอตัราค่าเช่าพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงได้

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว ่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมี
อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ใน
อัตราที่เหมาะสม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

1. บริษัท นทลิน จ�ากัด
 (ต่อ)

ค่าบริหารงานสารสนเทศ
- บรษิทัจ่ายค่าบรหิารงานสารสนเทศ

ให้แก่นทลนิ โดยมอีตัราค่าจ้างเดือน
ละ 21,421.35 บาท โดยมอีายสุญัญา
จ้าง 1 ปี สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
พ.ย. 54 ถงึวันที ่ 31 ต.ค. 55 เมือ่
ครบก�าหนดอายสุญัญาแล้วไม่มกีาร
บอกเลกิสญัญาโดยคูส่ญัญาทัง้สอง
ฝ่าย ถอืเป็นการต่ออายสุญัญาจ้าง
เป็นระยะเวลา 2 ปีทนัที ซึง่ปัจจุบนัมี
การต่ออายสุญัญาตามเงือ่นไข โดยมี
อตัราค่าจ้างในอตัราเดมิมปีรบัราคา
เพิม่เดอืนละ 27,300 และเรยีกเกบ็
ค่า Licenseเดอืนละ 11,550 บาท 
สญัญาเริม่ 1 ก.ค.57 ถึง 31 ธ.ค.57

0.26 0.47 - บริษัทว่าจ้างให้นทลินบริหารงานสารสนเทศ
ให้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้ระบบ Ship Manager 
เป็นระบบปฏิบัติงานหลักโดยระบบดังกล่าวถูก
พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนทลิน เพื่อใช้ส�าหรับบริษัท
ที่ท�าธุรกิจเเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าราคา
ดังกล่าวมีความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

ค่าบรหิารงานบคุคล
- บรษิทัจ่ายค่าบรหิารงานบคุคล ให้แก่ 

นทลนิ ตามสัญญาเริม่ตัง้แต่วนัที ่ 1 
ต.ค. 54 ถงึวนัที ่30 ก.ย. 55 เมื่อครบ
ก�าหนดอายสุญัญาแล้ว ไม่มกีารบอก
เลิกสัญญาโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 
ถือเป็นการต่ออายุสัญญาจ้างเป็น
ระยะเวลา 2 ปีทันทตีามเงือ่นไข โดย
มอีตัราค่าจ้างในอตัราเดิม ถงึเดอืน
ธ.ค. 56 ปัจจุบันสญัญาใหม่ สญัญา
เริม่ 1 ม.ค.57 ถงึ 31 ธ.ค.57 มอีัตรา
ค่าจ้าง เดอืนละ 27,720 บาท

0.27 0.33 - ก่อนหน้านี้ บริษัทท�าสัญญาว่าจ้างบริหารงาน
บคุคลกบับรษิทั นทลนิ แมเนจเม้นท์ จ�ากดั ต่อ
มามีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน
กลุม่นทลนิ บรษิทัจงึท�าสญัญาว่าจ้างบรหิารงาน
บคุคลกับนทลนิแทน ทัง้นี ้ บริษทัว่าจ้างบริหาร
งานบคุคล เนือ่งจากบรษิทัพจิารณาต้นทนุการ
ว่าจ้างพนักงานเพื่อดูแลงานบุคคลแล้วเห็นว่า 
นทลินมีความเชี่ยวชาญในงานบริหารบุคคล
มากกว่าและมีอัตราค่าจ้างที่ต�่ากว่าหากบริษัท
ว่าจ้างบคุลากรเพือ่มาดแูลงานด้านนีเ้อง

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการ
ดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล โดยมอีตัราค่าจ้าง
และเงื่อนไขการท�ารายการที่เหมาะสม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

1. บริษัท นทลิน จ�ากัด
 (ต่อ)

- ค่าความเสียหายจากการส่งน�้ามัน
ผิดประเภทให้กับลูกค้า

- 0.23 การจ่ายชดเชยค่าความเสียหายดังกล่าว มีการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของราคา โดยค�านวณ
จากราคาต้นทุนน�้ามันที่ลูกค้าได้ใช้จริง
- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ

ดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล และได้ด�าเนนิการ
ตรวจสอบตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ รวมถงึมีการ
ก�าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเพือ่ไม่
ให้เกิดขึ้นซ�้าอีก 

- รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากบริษัทฯ ได้จัดส่งน�้ามันผิด
ประเภทให้ กับ บริษัท นทลิน จ�ากัด
โดยส่งผลกระทบท�าให้เกิดความเสยี
หายแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทจ�าต้องแสดง
ความรบัผดิชอบโดยการขอชดใช้ ค่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ บริษัท 
นทลิน จ�ากัด

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- บริษัทจ่ายค่าเงินประกันการเช่า 

อาคารตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร 
โดยเงินประกันดังกล่าว บริษัทจะ
ได้รบัเงนิคนืโดยไม่มดีอกเบีย้ภายใน 
60 วันนับจากวันที่ครบก�าหนดใน
สัญญาเช่า โดยผู้เช่าต้องไม่มีภาระ 
และ/หรือหนี้สินใดค้างช�าระรวมถึง
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 1 เดือนและค่า
บริการอื่นๆ

0.08 0.08 - รายการดงักล่าวเป็นเงนิประกนัการเช่าอาคารที่
เกดิขึน้ตามสญัญาเช่า ในกรณทีีบ่รษิทัไม่มภีาระ  
และ/หรอื หนีส้นิใดค้างช�าระ บรษิทัจะได้รบัเงนิ
ประกนัการเช่าคนื เมือ่หมดอายสุญัญาเช่าแล้ว

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

1. บริษัท นทลิน จ�ากัด
 (ต่อ)

ค่าบริหารค้างจ่าย
- ค่าบริหารค้างจ่าย ได้แก่ ค่าไฟฟ้า 

ค่าบริหารงานสารสนเทศ และค่า
บริหารงานบุคคล ที่บริษัทต้องจ่าย
ให้กับนทลิน

0.06 0.48 - ค่าบรหิารค้างจ่ายเกดิขึน้เนือ่งจากก�าหนดเวลา
การช�าระเงินตามสัญญาไม่ตรงกับวันสิ้นงวด
บัญชี โดยบริษัทต้องช�าระเงินภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญาที่ตกลงกัน

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล และมเีงือ่นไขตาม
ที่ตกลงกันตามสัญญา

เจ้าหนี้การค้า ค่าชดเชยความเสียหาย
น�้ามันผิดประเภท
- รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่

เกิดจาก บริษัทฯ ได้จัดส่งน�้ามันผิด
ประเภทให้กับ บริษัท นทลิน จ�ากัด 
โดยส่งผลกระทบท�าให้เกิดความเสยี
หายแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทจ�าต้องแสดง
ความรบัผดิชอบโดยการขอชดใช้ค่า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ บริษัท 
นทลิน จ�ากัด

- 0.23 การจ่ายชดเชยค่าความเสียหายดังกล่าว มีการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของราคา โดยค�านวณ
จากราคาต้นทุนน�้ามันที่ลูกค้าได้ใช้จริง

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล และได้ด�าเนนิการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้รวมถึงมีการ
ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อ
ไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าอีก 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

2. บริษัท คุณนที จ�ากัด
 (“คุณนที”)
 ประกอบธุรกิจขนส่งน�้ามัน
 ทางเรือ

- มีผู ้ถือหุ ้นใหญ่ร ่วมกัน คือ 
นทลนิ ซึง่ถอืหุ้นในบรษิทัร้อยละ 
47.22 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว และถือหุ้นในคุณนท ี
ร้อยละ 25.31 ของทุนที่ออก
และเรยีกช�าระแล้ว

- บริษัทถือหุ้นในคุณนที ร้อยละ 
3.33 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว

- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่
 นายสุรพล มีเสถียร

เงินลงทุนระยะยาว
- บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นของคุณนที

รวมทัง้สิน้ 133,335 หุน้ หรอืคดิเป็น
ร้อยละ 3.33 ของทุนทีอ่อกและเรยีก
ช�าระแล้วของคุณนที

17.53 17.53 - คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 และ 2548 โดย
บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นของคุณนที ซึ่ง ณ 31 
ธันวาคม 2554 หุ ้นของคุณนทีมีมูลค่าตาม
บัญชี เท่ากับ 254.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่า
ราคาต้นทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากใน
อนาคตบริษทัจะเข้าลงทุนในหลกัทรพัย์ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ก่อนการเข้าท�า
รายการ และจะต้องปฎิบัติตามข้อก�าหนดของ
ส�านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ 
ที่เกี่ยวข้องด้วย

รายได้เงินปันผล 0.67 0.67 - คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล ่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งเป ็นผล
ตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

- บรษิทัได้รบัเงนิปันผลจากเงนิลงทนุ
ในคุณนที
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

3. บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จ�ากัด
 ประกอบธุรกิจขนส่งน�้ามัน
 ทางเรือ

- มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นทลนิ 
ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทั ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรียกช�าระ
แล้วและถือหุ้นในบริษัท เอ็น.
ที.แอลมารีน จ�ากัด ร้อยละ 
99.99 ของทนุที่ออก และเรยีก
ช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า 213.66 226.29 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
รายอื่น

- บรษิทัขายน�า้มนัเชือ้เพลงิและน�า้มนั
หล่อลื่นให้แก่บริษัท เอ็น.ที.แอล 
มารีน จ�ากัด โดยก�าหนดราคาขาย
ตามวิธีต้นทุนบวกก�าไร (Cost Plus 
Pricing Method)

- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ 
 นายสุรพล มีเสถียร

- รายได้จากการชดเชยค่าเสียหาย
น�้ามันมีสิ่งเจือปน

- ตามที่บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสอบ
น�้ามันที่ว่าจ้างให้กับบริษัท เอ็น.
ที.แอล.มารีน จ�ากัด เป็นผู้ขนส่ง
น�้ามันเชื้อเพลิงปรากฎว่าพบสิ่ง
เจือปนในน�้ามัน ท�าให้น�้ามันมีสี
เหลือง ท�าให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัท ดังนั้นบริษัท ฯ จึงด�าเนิน
การเรียกเก็บค่าความเสียหายไปยัง
บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จ�ากัด

- 0.39 - รายการดังกล่าวเป็นรายได้ที่เกิดจากเรียกเก็บ
ค่าชดเชยความเสยีหายจาก บรษิัท เอน็.ท.ีแอล.
มารีน จ�ากัด

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทั่วไปของบริษัท

- รายได้จากการชดเชยค่าเสียหาย
จากน�้ามันสูญหายจากการขนส่ง

- ตามที่บริษัท ฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท 
เอน็.ท.ีแอล.มารนี จ�ากดั ขนส่งน�า้มนั
เชื้อเพลงิ และ ปรากฎว่าได้เกดิเหตุ
น�า้มนัสญูหาย จงึส่งผลให้เกดิความ
เสยีหายให้กบับรษิทั  ดงันัน้จึงแจ้งให้
บรษิทั เอ็น.ท.ีแอล.มารนี จ�ากัด  รบั
ผดิชอบต่อค่าความเสียหายทีเ่กดิขึน้

- 10.5 - คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น
ข้อตกลงทางการค้า ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่า
จ้างขนส่งน�้ามัน และฝ่ายบริหารได้มีมาตรการ
ป้องกนัและลดความเสีย่งโดยการจดัท�าประกัน
ภยัสนิค้าให้ครอบคลมุความเสีย่งในทกุประเภท
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

3. บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จ�ากัด
 (ต่อ)

ลูกหนี้การค้า 40.76 31.28 - คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการคิดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 

- เกิดขึ้นจากการขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�า้มนัหล่อลืน่ โดยมีเงือ่นไขการ
ช�าระเงนิ (Credit term) เท่ากบั 30 วัน

- ลูกหนี้จากการชดเชยค่าความเสีย
หาย น�้ามันมีสิ่งเจือปน

- 0.39 - รายการดังกล่าวเป็นเกิดจากการเรียกเก็บค่า
ชดเชยความเสียหายจากบริษัท เอ็น.ที.แอล.
มารนี จ�ากดั- ตามที่บริษัทฯจัดให ้มีการตรวจ

สอบน�้ามันที่ว ่าจ ้างให้กับบริษัท 
เอน็.ท.ีแอล.มารนี จ�ากดัเป็นผูข้นส่ง
น�้ามันเชื้อเพลิง ปรากฎว่าพบสิ่ง
เจือปนในน�้ามัน ท�าให้น�้ามันมีสี
เหลือง ท�าให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงด�าเนิน
การเรียกเก็บค่าความเสียหายไปยัง
บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จ�ากัด

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทั่วไปของบริษัท
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

3. บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จ�ากัด
 (ต่อ)

- ลกูหนีก้ารค้าจากการชดใช้ความเสยี
หายน�้ามันสูญหาย

- 4.08 - การเรยีกชดเชยค่าเสยีหายดงักล่าวเป็นการเรียก
เกบ็ตามธรรมเนยีมปฏบิตัขิองบรษิทัโดยปฏิบตัิ
ตามเงือ่นไขและข้อตกลงทางการค้าของบรษิทัฯ- ตามทีบ่รษิทัฯ ได้ว่าจ้างให้บรษิทัเอน็.

ที.แอล.มารีน จ�ากัด ขนส่งน�้ามัน
เชื้อเพลิง และปรากฎว่าได้เกิดเหตุ
น�า้มนัสญูหาย จงึส่งผลให้เกดิความ
เสยีหายให้กบับรษิทั ดังนัน้จงึแจ้งให้
บรษิทั เอน็.ที.แอล.มารนี จ�ากัด รบั
ผดิชอบต่อค่าความเสียหายทีเ่กดิขึน้

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการทีส่มเหตสุมผล และเป็นข้อ
ตกลงทางการค้าโดยทั่วไป 

ค่าขนส่ง 14.61 15.25 - บรษิทัจ่ายค่าขนส่งน�า้มนัในอตัราทีใ่กล้เคยีงกบั
อัตราในตลาด- บริษัทว่าจ้างบริษัท เอ็น.ที.แอล.

มารนี จ�ากดั ขนส่งน�า้มนัเบนซนิเพือ่
จ�าหน่ายในต่างประเทศ

เจ้าหนี้การค้า 1.58 1.74 - คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล มอีตัราค่าขนส่งใน
ราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

- เกิดขึ้นจากการว่าจ้าง บริษัท เอ็น. 
ที.แอล. มารีน จ�ากัด ขนส่งน�้ามัน
เบนซินเพื่อจ�าหน่ายในต่างประเทศ

4. บริษัท ถาวรมารีน  จ�ากัด
 ประกอบธุรกิจขนส่งน�้ามัน
 ทางเรือ

- มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นทลนิ
ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทั ร้อยละ 47.22 
ของทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้ว
และถอืหุ้นในบรษิทั ถาวรมารนี
จ�ากดั ร้อยละ 99.99 ของทุนที่
ออกและเรยีกช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า 20.24 15.63 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
รายอื่น

- บริษัทขายสินค้าน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท 
ถาวรมารีน จ�ากัด โดยก�าหนด
ราคาขายตามวิธีต้นทุนบวกก�าไร 
(Cost Plus Pricing Method)

ลูกหนี้การค้า 1.63 1.39 - คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการคิดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

- เกิดขึ้นจากการขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�า้มนัหล่อลืน่ โดยมีเงือ่นไขการ
ช�าระเงนิ (Credit term) เท่ากบั 30 วัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

5. บริษัท ไทยมารีน
 แทงเกอร์ จ�ากัด
 ประกอบธุรกิจขนส่งน�้ามัน
 ทางเรือ

- มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั คอื นทลนิ
ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทั ร้อยละ 47.22 
ของทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้ว
และถือหุ้นในบริษัท ไทยมารีน
แทงเกอร์ จ�ากัด ร้อยละ 65.38 
ของทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า 23.69 3.25 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
รายอื่น

- บรษิทัขายน�า้มนัเชือ้เพลงิและน�า้มนั
หล่อลื่นให้แก่ บริษัท ไทยมารีน 
แทงเกอร์ จ�ากัด โดยก�าหนดราคา
ขาย ตามวิธีต้นทุนบวกก�าไร (Cost 
Plus Pricing Method)

6. บริษัท นทลินออฟชอร์ จ�ากัด
 ประกอบธรุกจิบรหิารผลติภณัฑ์

ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่น
ส� าหรับกิจการขุดเจาะและ
ส�ารวจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และกิจการอื่น

- มีผู้ถือหุ ้นร่วมกัน คือ นทลิน
ซึ่ งถือหุ ้นในบริษัท ร ้อยละ 
47.22 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้วและถือหุ้นในบริษัท 
นทลินออฟชอร์ จ�ากัด ร้อยละ 
99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า 0.21 2.35 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
รายอื่น

- บรษิทัขายน�า้มนัเชือ้เพลงิและน�า้มนั
หล่อลืน่ให้แก่บรษิทั นทลนิออฟชอร์ 
จ�ากัด โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร (Cost Plus Pricing 
Method)

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการคิดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป- มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่

 นายสุรพล มีเสถียร

รายได้จากการให้บริการ
- บริษัทรับจ้างจัดหาอาหารท�าความ

สะอาด และซักรีด ให้แก่พนักงาน
ประจ�า แท่นขุดเจาะน�้ามัน บนเรือ
พักอาศัย (Catering and Service) 
โดยคิดอัตราค่าบริการต่อคนต่อวัน
ตามอัตราที่ตกลงกัน

96.20 108.80 - การให้บริการในธุรกิจ Catering and Service 
เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าที่ตกลงกัน

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล โดยคิด
อัตราค่าบริการต่อคนต่อวัน ตามอัตราที่ตกลง
กนัในสญัญา ซึง่เมือ่หกัต้นทุนจากการให้บริการ
แล้ว บริษัทยังมีก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจดัง
กล่าวในอัตราที่สมเหตุสมผล
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

6. บริษัท นทลินออฟชอร์ จ�ากัด
 (ต่อ)

ลูกหนี้การค้า 34.71 28.22 - คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล โดยมี
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญา
ที่ตกลงกัน

- ลูกหนี้การค้าจากการขายน�้ามัน
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น โดยมี
เงื่อนไขการช�าระเงิน (Credit term) 
เท่ากับ 30 วัน

- ลกูหนีก้ารค้าจากการธรุกจิ Catering 
and Service โดยมีเงื่อนไขการช�าระ
เงนิ (Credit term) เท่ากบั 60 วนั นบั
จากวันที่ในใบแจ้งหนี้

7. บริษัท นทลิน 
 แมนเนจเมนท์จ�ากัด
 ประกอบธุรกิจตัวแทน
 จัดการบริหารเรือ

- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรียกช�าระ
แล้วและถือหุ้นในบริษัท นทลิน 
แมนเนจเมนท์ จ�ากัด ร้อยละ 
99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า 0.19 - - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
รายอื่น

- บรษิทัขายน�า้มนัเชือ้เพลงิและน�า้มนั
หล่อลืน่ให้แก่บรษิทั นทลนิ แมนเนจ
เมนท์ จ�ากัด โดยก�าหนดราคาขาย
ตามวิธีต้นทุนบวกก�าไร (Cost Plus 
Pricing Method)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

7. บริษัท นทลิน
 แมนเนจเมนท์ จ�ากัด
 (ต่อ)

ค่าเช่า 0.02 0.04 - บริษัทเช ่าพื้นที่ โกดัง โฉนดเลขที่  22197 
เลขที่ดิน 641 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ จากบริษัท นทลินแมน
เนจเมนท์ จ�ากัดเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บเอกสาร
และทรัพย์สินของบริษัท

- บริษัทจ่ายค่าเช่าโกดังให้แก่บริษัท
นทลนิ แมนเนจเมนท์ จ�ากดั พืน้ที่ 
3.75 ตารางเมตร ในอตัราเดือนละ 
750 บาท โดยสัญญาเริ่ม ตั้งแต่
วันที่ 1 ธนัวาคม 2555 ถงึวนัที ่30 
พฤศจกิายน 2558

- ณ วันที ่1 มถินุายน 2556 บรษิทัได้มี
การเช่าพืน้ที ่โกดงัเพิม่เตมิจาก 3.75 
ตารางเมตร เป็น 16.70 ตารางเมตร 
โดยมีค่าเช่าพื้นที่รวมในอัตราเดือน 
3,340 บาท ต่อ ตารางเมตร

- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว ความ
เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความ
จ�าเป็นต้องท�า เนื่องจากบริษัทต้องการพื้นที่
ในการจัดเก็บเอกสารพื้นที่ไม่มาก โดยผู้ให้
เช่าพื้นที่รายอื่นจะมีการก�าหนดพื้นที่เช่าขั้นต�่า 
ซึ่งเกินกว่าความต้องการของบริษัท อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกต
ว่า พื้นที่เช่าควรจะเป็นพื้นที่ปิดมิดชิด เพื่อ
ความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับของ
เอกสารของบริษัท จึงขอให้บริษัทด�าเนินการ
ตรวจสอบและเจรจาขอให้ผูใ้ห้เช่าปรบัพื้นทีต่าม
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

8. บริษัท วาริช ฟิตเนส จ�ากัด - มีผู ้ ถือหุ ้นร ่วมกัน คือ นท
ลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 
47.22ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้วและถือหุ้นในบริษัท 
วาริช ฟิตเนสจ�ากัด ร้อยละ 
99.97 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว

ค่าบรกิารสถานทีอ่อกก�าลงักาย
- บริษัทจ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก

ก�าลงักายให้แก่บรษิทั วารชิ ฟิตเนส
จ�ากัด ตามจ�านวนพนักงานของ
บริษัท ณ วันเริ่มสัญญา ในอัตรา
ค่าบริการเดือนละ 1,085 บาทต่อ
คนต่อเดือน และท�าสัญญาการใช้
บริการใหม่ทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่
วนัที ่1 ม.ค. 2556 ถงึวนัที ่30 ม.ิย. 
2556 เดอืนละ 19,530 บาท, วนัที ่1 
ก.ค. 2556 ถงึ 31 ธ.ค. 2556 เดือน
ละ 21,700 บาท ,วนัที ่1 ม.ค. 2557 
ถงึ 30 ม.ิย. 2557 เดอืนละ 21,700 
บาท และ 1 ก.ค. 2557 ถงึ 31 ธ.ค. 
2557 เดอืนละ 23,870 บาท

0.25 0.20 - บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานออกก�าลัง
กายเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง บริษัทจึง
ได้ท�าสญัญาใช้บรกิารสถานทีอ่อกก�าลงักาย ซึง่
ถอืเป็นสวสัดิการที่ให้แก่พนกังาน ทั้งนีบ้รษิทัได้
เปรียบเทียบราคาที่บริษัท วาริช ฟิตเนส จ�ากัด
เรียกเก็บกับราคาของสถานที่ออกก�าลังกาย 
บริเวณใกล้เคียงแล้วพบว่า ราคาที่บริษัท วาริช
ฟิตเนส จ�ากดั เรยีกเกบ็เป็นอตัราทีใ่กล้เคยีงกบั
ราคาทีส่ถานออกก�าลงักายอืน่ที่ตัง้อยู่ในบรเิวณ
ใกล้เคียง ซึ่งสถานที่ออกก�าลังกายของบริษัท 
วาริช ฟิตเนส จ�ากัด มีความได้เปรียบเทียบ
ในเรื่องของความสะดวกในการเข้าใช้บริการ
มากกว่า

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานของ
บรษิทั โดยมรีาคาค่าบรกิารทีใ่กล้เคยีงกบัสถาน
ออกก�าลังกายอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

9. บรษิทั ซเีคม ทรานสปอร์ต จ�ากดั - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรียกช�าระ
แล้วและถือหุ้นในบริษัท ซีเคม
ทรานสปอร์ต จ�ากัด ร้อยละ 
99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสนิค้า
- บริษัทขายน�้ า มันเชื้อเพลิงและ

น�้ามันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท ซีเคม
ทรานสปอร์ต จ�ากดั โดยก�าหนดราคา
ขายตามวธิตี้นทนุบวกก�าไร (Cost Plus 
Pricing Method)

6.32 1.13 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
รายอื่น

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการคิดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ลูกหนี้การค้า
- เกิดขึ้นจากการขายน�้ามันเชื้อเพลิง

และน�า้มนัหล่อลืน่ โดยมเีงือ่นไขการ
ช�าระเงนิ (Credit term) เท่ากบั 30 วัน

0.16 -

10. บริษัท โกลเด้นชิพ 
  ซัพพลาย จ�ากัด

- มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและกรรมการ
ร่วมกนั โดยมคีุณสรุพล มเีสถยีร
ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลง
นามของบรษิทั เป็นกรรมการผู้
มีอ�านาจลงนามและมีสัดส่วน
การถอืหุ้นใน บรษิทั โกลเด้นชพิ
ซพัพลาย จ�ากดั ที่ร้อยละ 10.0 
ของทนุที ่ออกและเรยีกช�าระแล้ว

ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมและตรวจสอบการ
ขนส่งน�้ามัน (Inspector & Auditor)
- บรษิทัมคี่าใช้จ่ายผูค้วบคมุและตรวจ

สอบการขนส่งน�้ามัน(Inspector 
& Auditor) กับบริษัทโกลเด้นชิพ 
ซัพพลาย จ�ากัด ที่ให้บริการตรวจ
สอบตลอดตั้งแต่ต้นทางถึงปลาย
ทางโดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย

0.40 1.09 - เป็นบริษัทซึ่งให้บริการผู้ควบคุมและตรวจสอบ
การขนส่งน�้ามันแบบครบวงจร (Inspector & 
Auditor) เพยีงรายเดียวในประเทศไทยทีใ่ห้บรกิาร
ตรวจสอบตลอดตัง้แต่ต้นทางถงึปลายทางโดยคิด
ค่าบรกิารแบบเหมาจ่าย ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผู้
ให้บรกิารรายอื่นๆ ที่จะท�าการตรวจสอบ ณ จดุ
รับน�้ามันปลายทาง ซึ่งจะคิดค่าบริการเป็นค่า
ตรวจสอบและค่าล่วงเวลาเป็นรายชัว่โมง ซึง่จะ
มตี้นทนุการให้บรกิารทีส่งูกว่า หากต้องการให้ผู้
ให้บริการรายอื่นๆ ท�าการให้บริการตรวจสอบ
ตลอดตั้งแต่ต้นทางถงึปลายทาง

เจ้าหนี้การค้า
- เกิดขึ้นจากค ่าใช ้จ ่ายผู ้ควบคุม

และตรวจสอบการขนส ่งน�้ามัน 
(Inspector & Auditor)

0.15 0.29

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการดงั
กล่าวเป็นรายการทีส่มเหตสุมผล เนือ่งจากเป็น
บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
บรษิทัได้ อกีทั้งยงัมตี้นทนุทีต่�า่กว่าผูป้ระกอบการ
รายอืน่ หากต้องการจะให้ด�าเนนิการให้บรกิาร
ตามความต้องการของบรษิทั (ให้บริการตรวจสอบ
ตลอดตัง้แต่ต้นทางถงึปลายทาง)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

11. บริษัท บทด จ�ากัด - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้น ในบริษัทร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรียกช�าระ
แล้ว และถือหุ้นในบริษัท บทด 
จ�ากัด ทั้งทางตรงและทางอ้อม
รวมร้อยละ18.24 ของทุนที่
ออกและเรียกช�าระแล้ว และ
มี คุณสุรพล มีเสถียร ซึ่งเป็น
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของ
บริษัท เป็นกรรมการ 1 ใน 9 
ท่าน ในบริษัท บทด จ�ากัด

รายได้จากการขายสินค้า
- บรษิทัขายน�า้มนัเชือ้เพลงิและน�า้มนั

หล่อลืน่ให้แก่ บรษิทั บทด จ�ากดัโดย
ก�าหนด ราคาขายตามวธิตี้นทนุบวก
ก�าไร (Cost Plus Pricing Method)

6.95 5.68 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
รายอื่น

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการคิดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ลูกหนี้การค้า
- เกิดขึ้นจากการขายน�้ามันเชื้อเพลิง

และน�า้มนั หล่อลืน่ โดยมเีงือ่นไขการ
ช�าระเงนิ (Credit term) เท่ากบั 30 วัน

1.22 0.04

12. บริษัท เอ็น.เอ.ที.
  มาร์ท จ�ากัด

- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรียกช�าระ
แล้วและถือหุ้นในบริษัท เอ็น.
เอ.ที.มาร์ท ร้อยละ 99.98 ของ
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

- ค ่ าส วัสดิ ก า รอาหารกลางวั น
พนักงานเกิดจากค ่าสวัสดิการ
อาหารกลางวันส�าหรับ พนักงาน
ของบริษัท ในอัตราคนละ 30 บาท
ต่อวัน

- สัญญาเริ่ม 1 ม.ค.57 ถึง 30 มิ.ย.57 
เดือนละ 15,536 บาท

0.15 0.18 - บริษัทจ ่ายค ่าอาหารกลางวันส�าหรับเป ็น
สวัสดิการพนักงานโดยจ่ายตามอัตราปกติตาม
ราคาในตลาด

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลเนื่องจากไม่มีร้านอาหาร
ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับส�านักงานของบริษัท
เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีราคาที่
สมเหตุสมผล

- ค่าบริการสถานที่ออกก�าลังกาย
บริษัทจ่ายค่าใช้บริการสถานที่ออก
ก�าลังกาย ให้แก่บริษัท เอ็น.เอ.ที.
มาร์ท จ�ากัด

- สัญญาเริ่ม 1 ก.ค.57 ถึง 31 ธ.ค.57 
ค่าบริการเดือนละ 23,870

- 0.11 - คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานของ
บรษิทั โดยมรีาคาค่าบรกิารทีใ่กล้เคยีงกบัสถาน
ออกก�าลังกายอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

13. บริษัท ท็อป นอติคอล 
  สตาร์ จ�ากัด
  ประกอบธุรกิจรับบริการ
  การขนส่งน�้ามันทางทะเล 

- มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 47.22 
ของทุนที่ออกและเรียกช�าระ
แล้วและถือหุ้นในบริษัท ท็อป 
นอติคอล สตาร์ จ�ากัด ร้อยละ 
34.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว

- มีกรรมการร่วมกันได้แก่ 
 นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

รายได้จากการขายสินค้า
- บริษัทขายน�้ า มันเชื้อเพลิงและ

น�า้มัน หล่อลืน่ให้แก่ ทอ็ป นอติคอล 
สตาร์โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทนุบวก ก�าไร (Cost Plus Pricing 
Method)

13.98 199.57 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
รายอื่น

ลูกหนี้การค้า
- เกิดขึ้นจากการขายน�้ามันเชื้อเพลิง

และน�า้มนัหล่อลืน่ โดยมเีงือ่นไขการ
ช�าระเงนิ(Credit term) เท่ากบั 30 วนั 

9.03 97.78 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
รายอื่น

14. บรษิทั กาญจนามารนี จ�ากดั
  ประกอบธุรกิจรับขนส่ง
  น�้ามันทางเรือ

- มผีูถ้ือหุน้ร่วมกนั คอื นทลนิ ซึง่
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 47.22 
ของทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้ว
แล้ว ถอืหุ้นใน บรษิทั กาญจนา
มารนี จ�ากดั ร้อยละ 99.99 ของ
ทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า
- บรษิทัขายน�า้มนัเชือ้เพลงิและน�า้มนั

หล่อลืน่ให้แก่ บรษิทั กาญจนามารนี 
จ�ากัด โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร (Cost PlusPricing 
Method)

6.70 6.83 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
รายอื่น

ลกูหนี้การค้า
- เกิดขึ้นจากการขายน�้ามันเชื้อเพลิง

และน�า้มนัหล่อลืน่ โดยมีเงือ่นไขการ
ช�าระเงนิ (Credit term) เท่ากบั 30 วัน

3.83 2.06 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ธรุกจิปกตขิองบรษิทั โดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดยีวกนักบัการขายสนิค้าให้กบัลกูค้า
รายอื่น

ค่าขนส่ง
- บริษัทว่าจ้างบริษัท กาญจนามารีน

จ�ากัด ขนส่งน�้ามัน Mogas 95 เพื่อ
จ�าหน่ายในต่างประเทศ

3.36 2.3 - บรษิทัจ่ายค่าขนส่งน�า้มนัในอตัราทีใ่กล้เคยีงกบั
อัตราในตลาด

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล มอีตัราค่าขนส่งใน
ราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

15. บรษิทั สปีด โปรดกัชัน่ จ�ากดั
  ประกอบธุรกิจให้บริการ
  ด้านงานบันเทิงทุกประเภท

- มผีูถ้อืหุ้นร่วมกนั คือ นาง วไิลศรี 
ปานบญุห้อม และนางสาวปาลรีัฐ 
ปานบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท 
สปีด โปรดักชั่น จ�ากัด รวมร้อย
ละ 60 ของทุนที่ออก และเรียก
ช�าระแล้ว

ต้นทนุงานบรกิารว่าจ้างออกแบบ,ผลติ
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

- 0.21 - เป็นค่าบริการในการจัดท�าจ้างออกแบบและ
ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีการเปรียบ
เทียบราคากับรายอื่น ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่
ต�่ากว่าและมีส�านักงานอยู่พื้นที่ใกล้เคียง และ
สะดวกในการติดต่อ

16. บริษัท จัดหางาน บีเอสซี 
  แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
  ประกอบธุรกิจ
  ตัวแทนจัดหาบุคลกรบนเรือ
  และขายตั๋วเครื่องบิน

- มผีูถ้ือหุน้ร่วมกนั คอื นทลนิ ซึง่
ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 47.22 
ของทนุทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้ว
และถอืหุน้ในบรษิทั จดัหางาน บี
เอส ซ ีแมเนจเม้นท์ จ�ากดัร้อยละ 
49.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว

ต้นทุนค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางภายใน
ประเทศ

0.01 0.18 - เมื่อเปรียบเทียบราคากับตัวแทนจ�าหน่ายราย
อื่นอยู่ในอัตราเดียวกัน แต่บริษัทจัดหางาน 
บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ากัด มีการให้เครดิต กับ
บริษัท 7 วัน ซึ่งรายอื่นต้องจ่ายเงินสด

เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย
- เกิดขึ้นจากค ่าใช ้จ ่ายในการว ่า

จ ้างออกแบบ, ผลิตสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

- 0.01

17. บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์
  เอวิเอชั่น จ�ากัด

- มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและกรรมการ
ร่วมกัน โดยมีคุณนีรชา ปาน
บุญห้อม ซึ่งเป็นกรรมการผู้มี
อ�านาจลงนามของบริษัท เป็น
กรรมการผู ้มีอ�านาจลงนาม 
และบริษัท นทลิน มีสัดส่วน
การถือหุ้นใน บริษัทยูไนเต็ด 
ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จ�ากัด ที่
ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออก 
และเรียกช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า
- บรษิทัขายน�า้มนัเชือ้เพลงิและน�า้มนั

หล่อลื่น ประเภท Jet A1 ให้แก่
บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น
จ�ากัด โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทนุบวก ก�าไร (Cost Plus Pricing 
Method)

- 4.49 - การขายสินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนินการตาม
ตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและ
เงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับการขายสินค้าให้
กับลูกค้ารายอื่น

- คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามสมเหตสุมผล มอีตัราค่าขนส่งใน
ราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

18. Sea Oil Energy Limited 
  (บริษัทย่อย)

- บริษัทถือหุ้นในบริษัท Sea Oil 
Energy Limited อตัราส่วนร้อย
ละ 100 โดยมี คุณนรีชา ปานบญุ
ห้อม ซึง่เป็นกรรมการ ผูม้อี�านาจ
ลงนามของบรษิัทย่อย

- รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
 เป็นรายได้ที่เกิดจาก บริษัทได้ตกลง

ท�าสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกัน 
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดย
มีจ�านวนเงินทั้งหมด 131.25 ล้าน
บาท ( 4 ล้านเหรียญสหรัฐ)เพื่อวาง
เป็นเงนิมดัจ�าส�าหรบัโครงการลงทนุ
ใน POES โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่
ก�าหนดเวลาช�าระคืนและไม่มีหลัก
ทรัพย ์ค�้าประกันโดยมีดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.80 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยที่ไม่ต�่ากว่าอัตราดอกเบี้ย
ของธนาคารพาณิชย์ก�าหนด

- 0.93 - คณะกรรมบริษัท มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท
ย่อยวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าท�ารายการซื้อ
หุ้นในบริษัท แพน โอเรียน เอนเนอยี่ (สยาม) 
ลิมิตเต็ด เพื่อลงทุนเป็นธุรกิจส�ารวจและ ผลิต
ปิโตรเลียม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2556

สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2557

18. Sea Oil Energy Limited
  (บริษัทย่อย)
  (ต่อ)

- ลูกหนี้เงินกู้ยืม
 เกิดขึ้นจากการให้กู้ยืมเงิน จ�านวน 

131.25 ล ้านบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยเท่ากับ 6.80 ต่อปี

- 131.25 - คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า รายการดัง
กล่าว มคีวามสมเหตสุมผล ของการเข้าท�ารายการ 
มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมในอัตรา
ดอกเบีย้ ไม่ต�า่กว่าที่ธนาคารพาณชิย์ก�าหนด

- ลูกหนี้อื่น ดอกเบี้ยค้างรับ
 เกิดขึ้นจากการให้กู้ยืมเงิน จ�านวน 

131.25 ล ้านบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยเท่ากับ 6.80 ต่อปี

- 1.11

- เงินลงทุนระยะยาว
 บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นของ บริษัท 

Sea Oil Energy Limited รวมทั้งสิ้น 
1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ทุนที่ออก และเรียกช�าระแล้วของ 
Sea Oil Energy Limited

- คณะกรรมบริษัท มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท
ย่อยวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าท�ารายการซื้อหุ้น
ในบริษัท แพน โอเรียน เอนเนอยี สยามลิมิต
เต็ดเพื่อลงทุนเป็นธุรกิจส�ารวจ ผลิตปิโตรเลียม

 อนึง่ บรษิทั นทลนิ จ�ากดั ได้จดัท�าข้อตกลงในการไม่ประกอบธรุกจิแข่งขนักับบรษิทั เพือ่เป็นการยนืยนัและรบัรองว่า นทลนิ ซึง่มกีารด�าเนนิธรุกิจต่างๆ รวมถงึบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งและผู้ทีเ่กีย่วข้อง
ของนทลนิ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก�าหนดบทนิยมในประกาศทีเ่กีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์จะมกีารก�าหนดขอบเขตการด�าเนนิธรุกิจ โดย
ตกลงที่จะไม่ด�าเนนิธรุกจิหรอืเข้ามอี�านาจควบคุมนติบิคุคลใดๆ ทีด่�าเนนิธรุกจิทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึ และ/หรือ ลกัษณะทีเ่ป็นการแข่งขนักบัธรุกจิปัจจบุนัของบรษิทั ได้แก่ ธรุกจิการจ�าหน่ายน�า้มัน และธรุกจิ
ให้บรกิารด้านการจัดหาอาหาร วตัถดุบิ และให้บรกิารอืน่ๆแก่ทีพ่กัอาศัยในทะเล เรอืเดนิทะเล และแท่นขดุเจาะน�า้มนัและก๊าซในทะเล (Supply Management) รวมถงึธุรกจิใหม่ทีบ่รษิทัจะด�าเนนิการในอนาคต 
โดยนทลนิได้แจ้งและดแูลให้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและผูท้ีเ่กีย่วข้องของนทลนิ รบัทราบและปฏบิตัติามข้อตกลงดงักล่าว และมกีารระบไุว้ถงึบทลงโทษต่อนทลนิ ในกรณีมกีารฝ่าฝืนข้อตกลงดงักล่าว



บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 90

นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน

 การท�ารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคต บรษัิทจะปฏบัิตใิห้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกดิการถ่ายเทผล
ประโยชน์ และบริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และข้อบงัคับ ประกาศ ค�าสัง่ 
หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน รวมถงึการปฏิบตัติามข้อก�าหนด
เกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ/หรอื การได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สินท่ีส�าคญัของบรษิทั หรอื
บรษัิทย่อยหรอืบรษิทัร่วมตามมาตรฐานการบญัชท่ีีก�าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก�าหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันของ
บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

 ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นในการท�ารายการและความสมเหตุสมผล
ของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การท�ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าท่ัวไป และการท�ารายการท่ีเป็นข้อ
ตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

การท�ารายการที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

 การท�ารายการทีเ่ป็นธุรกจิปกติและธุรกจิสนับสนนุธรุกจิปกตท่ีิมเีง่ือนไขการค้าท่ัวไป เช่น การซือ้ขายน�า้มนัเช้ือเพลงิ
และน�า้มนัหล่อลืน่ การท�าธุรกจิการให้บรกิารจัดหาอาหาร วตัถดุบิ และให้บรกิารอืน่ๆ แก่ท่ีพักอาศยัในทะเล เรอืเดินทะเล 
และแท่นขดุเจาะน�า้มันในทะเล (Supply Management) และรายการสนบัสนนุธรุกิจปกต ิเช่น การขนส่งน�า้มนัและการให้
บรกิารลกูค้าท่ัวไป เป็นต้น ระหว่างบรษิทักบักรรมการ ผู้บรหิาร บรษิทัใหญ่ หรอืบคุคลท่ีเกีย่วข้อง ได้รบัอนุมตัเิป็นหลกัการ
จากคณะกรรมการบรษิทั ให้คณะกรรมการบรหิาร หรอื ฝ่ายจัดการ สามารถอนมัุตกิารท�าธรุกรรมดงักล่าวได้ หากรายการ
ดังกล่าวมข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนพงึกระท�ากบัคูสั่ญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนัด้วยอ�านาจ
ต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอิทธิพลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร บรษิทัใหญ่ หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง 
ทัง้น้ี บรษิทัจะจดัท�ารายการสรปุการท�าธุรกรรมเพ่ือรายงานในการประชมุคณะกรรมการในทุกไตรมาส

การท�ารายการที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ

 การท�ารายการที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่มีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้น
ไป เช่น การเช่า/ให้เช่าทรัพย์สินหลักในการด�าเนินงาน การได้มาหรือจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยส�าคัญ การให้หรือ
ได้รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ เป็นต้น จะต้องถกูพจิารณาและให้ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/
หรือ การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัท

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะ
แต่งตั้งผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวมีความจ�าเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ท้ังนี้ 
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



รายงานประจ�า ปี 2557 91

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม)*

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2557

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85.95 21.30 101.62 19.55 548.93 44.71 548.93 44.75

เงินลงทุนชั่วคราว 0.04 0.01 - - - - - -

ลูกหนี้การค้า

	 -		กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 57.36 14.21 92.95 17.88 163.18 13.29 163.18 13.30

	 -		กิจการอื่น 223.48 55.37 273.13 52.54 307.32 25.03 307.32 25.05

ลูกหนี้อื่น

	 -		กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 5.66 0.46 4.55 0.38

	 -		กิจการอื่น-สุทธิ 9.80 2.43 15.92 3.06 20.91 1.70 152.15 12.40

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - - - 131.25 10.69 - -

สินค้าระหว่างทาง - - 1.38 0.27 - - - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.73 0.18 7.32 1.41 23.40 1.91 23.40 1.91

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 377.36 93.50 492.32 94.71 1,200.65 97.79 1,199.53 97.79

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17.53 4.34 17.53 3.37 17.53 1.43 17.53 1.43

อุปกรณ์	 4.19 1.04 3.39 0.65 2.77 0.23 2.77 0.23

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 2.05 0.51 1.87 0.36 2.65 0.21 2.65 0.22

ลูกหนี้กรมสรรพากร 2.47 0.61 4.70 0.91 4.18 0.34 4.18 0.34

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26.25 6.50 27.49 5.29 27.13 2.21 27.13 2.21

รวมสินทรัพย์ 403.61 100.00 519.81 100.00 1,227.78 100.00 1,226.65 100.00

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม)*

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2557

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

	 จากสถาบันการเงิน 94.54 23.42 - - 80.33 6.54 80.33 6.55

เจ้าหนี้การค้า

	 -		กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.69 0.67 1.73 0.33 2.03 0.17 2.03 0.17

	 -		กิจการอื่น	 74.42 18.44 34.68 6.67 48.19 3.92 48.19 3.92

	 เจ้าหนี้อื่น-ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 2.22 0.43 5.90 0.48 5.90 0.48

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 5.70 1.41 6.70 1.29 6.52 0.53 6.52 0.53

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.58   0.14   2.29 0.44 3.06 0.25 3.06 0.25

รวมหนี้สินหมุนเวียน 177.93 44.08 47.62 9.16 146.03 11.89 146.03 11.90

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

เมื่อเกษียณอายุ 0.45 0.11 0.55 0.11 2.27 0.19 2.27 0.19

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 0.45 0.11 0.55 0.11 2.27 0.19 2.27 0.19

รวมหนี้สิน 178.38 44.20 48.17 9.27 148.30 12.08 148.30 12.09

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 110.00 27.25 180.00 34.63 210.00 17.10 210.00 17.12

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - - 161.87 31.14 161.87 13.18 161.87 13.20

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - - - - 525.00 42.76 525.00 42.80

ก�าไรสะสม

	 ส�ารองตามกฎหมาย 9.49 2.35 13.59 2.61 17.99 1.47 17.99 1.47

	 ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 105.74 26.20 116.18 22.35 164.62 13.41 162.31 13.23

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - - - 1.19 0.10

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 225.23 55.80 471.64 90.73 1,079.48 87.92 1,078.35 87.91

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 403.61 100.00 519.81 100.00 1,227.78 100.00 1,226.65 100.00

	 *	บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย	“Sea	Oil	Energy	Limited”	ณ	ประเทศเบอร์มิวด้า	ในเดือนตุลาคม	2557



รายงานประจ�า ปี 2557 93

(หน่วย : ล้านบาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม)

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 2,689.65 99.61 2,716.35 99.80 3,071.59 99.60 3,071.59 99.60

ต้นทุนขายและบริการ	* (2,544.97) (94.25) (2,513.60) (92.35) (2,850.43) (92.43) (2,850.43) (92.43)

ก�าไรขั้นต้น 144.68 5.36 202.75 7.45 221.16 7.17 221.16 7.17

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	ต่างประเทศ 4.21 0.16 3.12 0.11 3.18 0.10 3.18 0.10

รายได้อื่น 6.99 0.26 2.25 0.08 9.16 0.30 8.23 0.30

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย 155.88 5.77 208.12 7.65 233.50 7.57 232.57 7.57

ค่าใช้จ่ายในการขาย (33.87) (1.25) (49.55) (1.82) (61.97) (2.01) (61.97) (2.10)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (23.02) (0.85) (40.46) (1.49) (44.48) (1.44) (45.86) (1.49)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (10.11) (0.37) (11.79) (0.43) (14.65) (0.48) (14.65) (0.48)

รวมค่าใช้จ่าย (67.00) (2.48) (101.80) (3.74) (121.10) (3.93) (122.48) (4.07)

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 88.88 3.29 106.32 3.91 112.40 3.64 110.09 3.50

ต้นทุนทางการเงิน (8.95) (0.33) (7.38) (0.27) (3.33) (0.11) (3.33) (0.11)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 79.93 2.96 98.94 3.64 109.07 3.53 106.76 3.46

ภาษีเงินได้ (18.91) (0.70) (18.40) (0.68) (21.32) (0.69) (21.32) (0.69)

ก�าไรส�าหรับปี 61.02 2.26 80.54 2.96 87.75 2.84 85.44 2.77

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - (1.56) (0.05) (0.37) (0.01)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 61.02 2.26 80.54 2.96 86.19 2.79 85.07 2.76

	 *	ต้นทุนขายและบริการ	ไม่รวมค่าขนส่งน�้ามัน	ค่านายหน้า	และค่าที่ปรึกษาในการให้บริการซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายการขาย
	 		บัญชีที่เริ่มปรับใช้ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2556
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม)

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 147.76 (49.60) (19.28) (151.71)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 0.20 0.57 (132.15) 0.28

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (94.52) 64.69 598.73 598.73

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง)-สุทธิ 53.44 15.67 447.31 447.31

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด 32.51 85.95 101.62 101.62

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นงวด 85.95 101.62 548.93 548.93

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

	อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 2.12 10.34 8.22 8.21

	อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า) 2.06 9.82 8.22 8.21

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร (Profitability Ratio)

	อัตราก�าไรขั้นต้น	(ร้อยละ) 5.38 7.46 7.20 7.20

	อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	(ร้อยละ) 3.29 3.91 3.66 3.58

	อัตราก�าไรอื่น	(ร้อยละ) 0.41  0.20 0.40 0.37

	อัตราก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 2.27 2.96 2.85 2.77

	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 31.34 23.11 11.32 11.02

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ) 22.34 16.93 10.04 9.78

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.79 0.10 0.14 0.14

	อัตราจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ) 108.16  41.41 56.98* 58.52*

หมายเหตุ	 *ค�านวณจาก	การจ่ายหุ้นและเงินสด	ปันผลที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	จ�านวน		
	 	49.999	ล้านบาท
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร

ภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนในปี 2557

	 ปี	2557	เศรษฐกจิไทยโดยรวมยงัมอัีตราการขยายตวัลดลงจากปีก่อน	มลูค่าการส่งออกและน�าเข้ายงัคงลดลง	ตาม
การชะลอตวัของอปุสงค์ในประเทศ	รวมท้ังสถานการณ์ราคาน�า้มนัโลกมคีวามผันผวนอย่างมากและมแีนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะครึ่งปีหลัง	ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยรวมค่อนข้างมาก	จาก
สถานการณ์ราคาน�า้มันโลกท่ีลดลง	อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบรษิทัฯ	ในส่วนของรายได้จากการจัดจ�าหน่ายน�า้มนั
เชือ้เพลงิ	ซึง่เป็นรายได้หลกัของกจิการ	อย่างไรกดี็	บรษิทัฯ	ได้มกีารก�าหนดกลยทุธ์ในการบรหิารจัดการความเส่ียงจากการ
ผนัผวนของราคาน�า้มัน	ด้วยการก�าหนดราคาขายจากการบวกก�าไรส่วนเพิม่จากราคาต้นทุน	(	Cost	Plus	Pricing	Method)	
จงึท�าให้สามารถลดผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษทัฯ	ประกอบกบั	บรษิทัฯ	เป็นผู้ค้าน�า้มันตามมาตรา	10	
จึงไม่มีการเก็บส�ารองน�้ามัน	ท�าให้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของราคาน�้ามันที่ลดลง	แม้ว่าภาวะราคา
ตลาดน�า้มนัโลกมคีวามผนัผวนและลดลงอย่างต่อเนือ่ง	แต่จากรายงานของกรมธรุกจิพลงังาน	ความต้องการใช้พลงังาน
ในประเทศยังคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่จะเหน็ได้จากรายงานปรมิาณการผลติและจ�าหน่ายน�า้มนัเช้ือเพลงิโดยรวมของ
ประเทศไทย	ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงโดยรวมภายในประเทศของปี2557	ยังมีอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี	2556	ถึง
แม้ว่าปริมาณการผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงโดยรวมจะลดลง

(หน่วย: ล้านลิตร)

ปี 2556 ปี 2557

ผลิต จ�าหน่าย ผลิต จ�าหน่าย

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ

น�้ามันดีเซล 25,518 52.48 20,892 56.75 24,063 50.50 21,071 56.58

น�้ามันเบนซิน 9,832 20.21 8,195 22.26 9,886 20.75 8,567 23.01

น�้ามันอากาศยาน 6,680 13.74 5,562 15.11 6,969 14.62 5,513 14.81

น�้ามันเตา 5,911 12.16 2,155 5.85 5,644 11.84 2,074 5.57

น�้ามันก๊าด 687 1.41 11 0.03 1,092 2.29 11 0.03

รวมน�้ามันเชื้อเพลิง 48,629 100.00 36,815 100.00 47,654 100.00 37,235 100.00
	 (ที่มา:	กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน)

	 บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด(มหาชน	)	ประกอบธุรกิจหลักอยู่	2	ประเภท	คือ	ธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามัน
หล่อลืน่ให้แก่ลูกค้าทางทะเลและลกูค้าทางบก	และธรุกจิให้บริการในการจดัหาอาหาร	วตัถดุบิ	และให้บรกิารอืน่ๆ 	ส�าหรบั
พนักงานประจ�าแหล่งขุดเจาะน�้ามันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก	(Supply	Management)

	 รายได้จากการจัดจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิง	 และน�้ามันหล่อล่ืนให้กับลูกค้าทางทะเล	 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก	 คือ	
เรือบรรทุกน�้ามัน	(Tanker)	เรือบริวารแท่นขุดเจาะ	เช่น	เรือล�าเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค	(Supply	&	Service	
Boat)	และเรือโดยสารพนักงานแท่นขุดเจาะ	(Crew	Boat)	กลุ่มเรือประเภทอื่นๆ	เช่น	เรือรบ	เรือประมง	และเรือขนส่ง
สินค้า	เป็นต้น

	 ส�าหรับรายได้การจัดจ�าหน่ายทางบก	บริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ	กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม	กลุ่มรถขนส่ง	และกลุ่ม
รถโดยสารประจ�าทาง
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	 ซึ่งในปี	2557	บริษัทฯ	ได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศมากขึ้น	จึงส่งผลให้รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามัน
ทางทะเลระหว่างประเทศและต่างประเทศมีการเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ	 36	 ส�าหรับรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามัน
ทางบกในปี	2557	ลดลงจ�านวนมากเนื่องจาก	บริษัทฯ	มีการปรับนโยบายการให้สินเชื่อกับลูกค้ากลุ่มนี้เข้มงวดขึ้น	เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากการรับช�าระหนี้

	 ส�าหรบัรายได้จากการให้บรกิารด้านจัดหาอาหาร	วตัถุดบิและบรกิารอืน่ๆ 	(Supply	Management	)	ในปี	2557	มกีาร
ขยายตวัเพิม่ข้ึนจากปีก่อนมากกว่า	1.2	เท่า	เนือ่งจากบรษัิทฯได้รับสัญญาบริการด้าน	Offshore	Catering	&	Housekeeping	
Services	ส�าหรับพนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้น

	 ในเดือน	ตุลาคม	2557		บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย	คือ	Sea	Oil	Energy	Ltd.	จดทะเบียนในหมู่เกาะ
เบอร์มิวด้า	เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจขุดเจาะและส�ารวจปิโตรเลียม	ซึ่ง	ณ	31	ธันวาคม	2557		บริษัทย่อยดังกล่าวยังมิได้
ด�าเนินกิจการ

สรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับปี 2557

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม

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

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 2,689.65 2,716.35 3,071.59 3,071.59

ก�าไรขั้นต้น 144.68 202.75 221.16 221.16

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 88.88 106.32 112.4 110.09

ก�าไรสุทธิ 61.02 80.54 87.76 85.44

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.55 0.60 0.44 0.43

จําหนายนํ้ามันทางทะเล

0.41% จําหนายนํ้ามันทางบก

12.34 ลานบาท

โครงสรางรายได

8.42%
259.83 ลานบาท

0.56%
17.35 ลานบาท

การใหบริการ

รายไดอื่น

90.61%
2,794.40 ลานบาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2556 ปี 2557 % การเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม(ลด)มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

รายได้จากการจ�าหน่าย

เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น 2,600.67 95.55 2,811.75 91.17 8.12

	 -	ทางทะเล 2,485.93 91.34 2,794.40 90.61 12.41

	 -	ทางบก 114.74 4.21 17.35 0.56 (84.88)

รายได้จากการให้บริการ	* 115.68 4.25 259.83 8.42 124.61

รายได้อื่น	 5.37 0.20 12.34 0.41 129.61

   รวม 2,721.72 100.0 3,083.95 100.0 13.31
	 *	รายได้จากธุรกิจบริการ	ประกอบด้วย	รายได้จากการให้บริการในธุรกิจจัดหาอาหาร	ท�าความสะอาด	และซักรีดให้แก่พนักงานประจ�าแท่น
ขุดเจาะน�้ามันและก๊าซในอ่าวไทยบนเรือพักอาศัย	(Catering	and	Service)	และรายได้จากการให้บริการจัดหาวัตถุดิบ	เพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร	
จัดหาเสบียงและบริการอื่นๆ	(General	Supply)

ปริมาณขาย

หน่วย:ล้านลิตร

ปี 2556 ปี 2557 % การเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม(ลด)ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ

น�้ามันเชื้อเพลิง 99.36 99.64 110.43 99.64 11.14

	 -	น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	(HSD) 39.89 40.00 43.55 39.29 9.18

	 -	น�้ามันเตา 38.20 38.31 47.99 43.30 25.63

	 -	น�้ามันเบนซิน 21.27 21.33 18.89 17.04 (11.19)

น�้ามันหล่อลื่น และอื่นๆ 0.36 0.36 0.40 0.36 11.11

   รวม 99.72 100.00 110.83 100.00 11.14

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามัน

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2556 ปี 2557  % การเปลี่ยนแปลง

เพิ่ม (ลด)มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

การจ�าหน่ายทางทะเล 2,485.93 95.59 2,794.40 99.38 12.41

	 -	ในประเทศ 1,542.33 59.31 1,512.50 53.79 (1.93)

	 -	ระหว่างประเทศ 304.88 11.72 440.87 15.68 44.60

	 -	ต่างประเทศ 638.72 24.56 841.03 29.91 31.67

การจ�าหน่ายทางบก 114.74 4.41 17.35 0.62 (84.88)

   รวม 2,600.67 100.00 2,811.75 100.00 8.12

	 ส�าหรับปี	2557	บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	และบริษัทย่อย	มีก�าไรสุทธิรวม	85.44	ล้านบาท	ซึ่ง
เป็นก�าไรสทุธขิองบรษิทัฯ	จ�านวน	87.76	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	จ�านวน	7.22	ล้านบาทคดิเป็นอตัราร้อยละ	8.96	เมือ่เทยีบกบั
ปี	2556	ก�าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้	เกดิจากรายได้จากการจ�าหน่ายน�า้มันเชือ้เพลิงทางทะเลในประเทศเป็นหลัก	รวมถงึรายได้จาก
ธุรกิจบริการด้าน	Catering&	Housekeeping	services	ที่เพิ่มขึ้น
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	 ก�าไรสุทธิของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้น	 เกิดจากรายได้จากการขายและให้บริการรวมท่ีเพ่ิมขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ	 13.08	
เมื่อเทียบกับปีก่อน	โดยในปี	2557	บริษัทฯ	มีรายได้จาการขายสินค้าจ�านวน	2,811.76	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ	8.12	เมื่อเทียบจากปีก่อน	บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการด้าน	Catering	&Housekeeping	services	จ�านวน	
259.83	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่า	1.2	เท่า	ซึ่งเกิดจากปี	2557	บริษัทฯ	ได้รับสัญญาให้บริการด้าน	Offshore	
Catering&	Housekeeping	Services	ส�าหรับพนกังานประจ�าแท่นขดุเจาะน�า้มันและก๊าซในอ่าวไทยเพิม่ข้ึน	ส่งผลให้รายได้
บริการเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมากเมื่อเทียบจากปีก่อน	และบริษัทฯ	มีรายได้อื่น	จ�านวน	12.34	ล้านบาท	ซึ่งเกิดจากก�าไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	รายได้เงินปันผล	รายได้จากค่าปรับจากการช�าระหนี้ล่าช้าของลูกหนี้	รายได้
จากหนี้สูญรับคืน	และรายได้อื่นๆ

	 บรษัิทมรีายได้หลกัมาจากธุรกจิจดัจ�าหน่ายน�า้มนัเชือ้เพลิงและน�า้มนัหล่อล่ืน	ท้ังทางทะเลและทางบก	คดิเป็นร้อยละ	
91.17ของรายได้รวมในปี	2557		นอกจากนี้	บริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจบริการด้านอาหาร	วัตถุดิบ	และให้บริการอื่นๆ 	
แก่พนักงานบนแหล่งขดุเจาะน�า้มันและก๊าซทัง้ในทะเลและบนบก	(Supply	Management)	คดิเป็นร้อยละ	8.42	ของรายได้
รวมในปี	2557

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น 

	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันถือเป็นรายได้หลักของบริษัท	โดยในปี	2557	บริษัทมีรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามัน
เชือ้เพลงิและน�า้มนัหล่อลืน่	จ�านวน	2,811.76	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2556	จ�านวน	211.08	ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	
8.12	เกิดจากรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นให้กับกลุ่มลูกค้าเรือบริวารแท่นขุดเจาะเป็นหลัก	
	 บริษทัมปีริมาณการจ�าหน่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิรวม	ปี	2557	เท่ากบั	110.83	ล้านลติร	เพิม่ขึน้จากปี	2556	ร้อยละ	11.14
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	 นอกจากปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันแล้ว	ราคาขายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นที่เพิ่มขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่ท�าให้ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้น	กล่าวคือ	ในปี	2555	–	ปี	2557	บริษัทมีราคาขายเฉลี่ยของน�้ามันเชื้อเพลิง	เท่ากับ		
26.76	บาทต่อลติร	และ	25.88	บาทต่อลติร	และ	25.24	ตามล�าดบั	ซึง่ราคาน�า้มนัท่ีลดลงในช่วงคร่ึงปีหลังท�าให้ยอดขาย
ของบรษิทัฯ	ลดลงด้วยเช่นกนั		ในขณะทีร่าคาเฉลีย่ของน�า้มนัหล่อล่ืน	เท่ากบั	75.14	บาทต่อลิตรในปี	2555	และ	76.35	บาท
ต่อลิตรในปี	2556	และ	80.46	บาทต่อลิตรในปี	2557	ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพ

 รายได้จากธุรกิจบริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่ เรือเดินทะเล และพนักงานประจ�า
แหล่งขุดเจาะน�้ามันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management)

	 ธุรกิจบริการจัดหาอาหาร	วัตถุดิบ	และให้บริการอื่นๆ	แก่ที่	เรือเดินทะเล	และพนักงานประจ�าแหล่งขุดเจาะน�้ามัน
และก๊าซในทะเลและบนบก	สามารถแบ่งรายได้ออกได้เป็น	2	ประเภท	ได้แก่	1)	รายได้จากการให้บริการจัดหาอาหาร	
ท�าความสะอาด	และซักรดีให้แก่พนกังานประจ�าแท่นขดุเจาะน�า้มนัและก๊าซในอ่าวไทย	บนเรอืพกัอาศยั	และแหล่งขดุเจาะ
น�้ามันและก๊าซบนบก(Catering	and		Housekeeping	Service)	และ	2)	รายได้จากการให้บริการจัดหาวัตถุดิบ	เพื่อใช้ใน
การเตรียมอาหาร	จัดหาเสบียงและบริการอื่นๆ	(General	Supply)

	 โดยในปี	2557	บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจ	Supply	Management	จ�านวน	259.83ล้านบาท	คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	8.42	ของรายได้รวมของบริษัท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	144.15	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า	
1.24	เท่า	สบืเนือ่งจากในปี	2557	บรษิทัได้ท�ารับสัญญาให้บรกิารด้าน	Offshore	Catering	and	Housekeeping	เพิม่ขึน้อกี	
1	โครงการ	รวมทั้งหมด	4	โครงการ	ประกอบด้วย	การให้บริการด้านCatering	&	Housekeeping	ส�าหรับพนักงานประจ�า
แท่นขดุเจาะน�า้มนัและก๊าซในทะเล	3	โครงการ	และประจ�าแหล่งขุดเจาะน�า้มนัและก๊าซบนบกอีก	1	โครงการ	ซึง่โครงการใหม่
เริ่มให้บริการในไตรมาสที่	1	ปี	2557	ส่งผลให้บริษัทมีการขยายการให้บริการในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น

นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันหลอลื่น
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 รายได้อื่น

	 รายได้อื่น	ได้แก่	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	รายได้เงินปันผล	รายได้จากค่าปรับการช�าระเงิน
ล่าช้าของลกูหนี	้รายได้ดอกเบีย้รบัจากเงนิให้กูย้มืบรษิทัย่อย	และรายได้จากหนีสู้ญรบัคืน	โดยในปี	2557	บรษิทัมรีายได้อืน่
เท่ากับ	12.34	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	6.97	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลักมาจาก	รายได้ค่าปรับที่เรียกเก็บ
จากลูกหนี้ที่ช�าระล่าช้า	หนี้สูญที่ได้รับคืน	และรายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย

 ต้นทุนขายและบริการ และก�าไรขั้นต้น

	 ต้นทนุขายและบรกิารของบรษิทั	ประกอบด้วย	ต้นทุนขายน�า้มนัเชือ้เพลิงและน�า้มนัหล่อลืน	และต้นทุนบรกิารของธุรกิจ	
Supply	Management		ในปี	2557	ต้นทุนขายและบริการของบริษัทรวมเท่ากับ	3,850.43	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	
จ�านวน	336.83	ล้านบาทหรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ13.40	ซึง่ต้นทุนขายและบรกิารท่ีเพิม่ขึน้นัน้เกดิจากรายได้จากากรขายสนิค้า
และบริการที่เพิ่มขึ้น

	 โดยในปี	2557	บรษิทัมีต้นทนุการขายน�า้มันเชือ้เพลิงและน�า้มนัหล่อล่ืน	เท่ากบั	2,608.98	ล้านบาท	คดิเป็น	ร้อยละ	
92.79	 ของรายได้จากการขายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อล่ืนท้ังหมด	 ส่งผลให้บริษัทมีก�าไรข้ันต้นจากการจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นในปี2557	เท่ากับ	202.77	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	10.11	ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.25	ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นจากการจ�าหน่ายน�้ามันในปี	2557	เท่ากับ	ร้อยละ	7.20	ลดลงจากปี	2556	
ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับ	 ร้อยละ7.40	 เนื่องจากในปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีการขยายตลาดการจัดจ�าหน่ายน�้ามันเตาไป
ยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น	 ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นโดยรวมลดต�่าลงเล็กน้อย	 จากภาวะการแข่งขันด้านราคาในตลาด
ต่างประเทศ	ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณการจัดจ�าหน่ายน�้ามันเตาของบริษัทฯ	ในปี	2557	มีจ�านวน	47.99	ล้านลิตร	เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนถึงร้อยละ	25.63

	 บรษิทัฯ	มต้ีนทนุบรกิารของธุรกจิ	Supply	Management	เท่ากบั	241.45	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	92.93	ของรายได้
จากการให้บริการรวม	ส่งผลให้มีก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการในปี	2557	เท่ากับ	18.38	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	
จ�านวน	8.28	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	82	อัตราก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการในธุรกิจ	Supply	Management	ในปี	
2557	 เท่ากับร้อยละ	 7.07	 ลดลงจากปี	 2556	 ท่ีมีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ8.73	 เนื่องจากการขยายฐานการให้
บริการที่เพิ่มขึ้นในแหล่งใหม่	ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น

 ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และก�าไรจากการด�าเนินงาน

	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ายขาย	ค่าขนส่ง	ค่าประกันภัยสินค้า	รวมทั้งค่าการตลาด	
ในปี	2557	บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายในการขาย	เท่ากับ	61.97	ล้านบาทเพิม่ข้ึนจากปี	2556	จ�านวน	12.42	ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้
ร้อยละ	25	สืบเนื่องจากค่าขนส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น

	 ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร	ในปี	2557	เท่ากับ	59.13	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2556	จ�านวน	6.88	ล้านบาท	หรอืเพิม่
ขึน้ร้อยละ	13.18	 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ข้ึนของค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพนกังาน	อนัเนือ่งจากการเพิม่ข้ึนของจ�านวน
พนกังานเพือ่รองรบัการขยายตัวของธุรกจิ	 และการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนพนกังานให้เหมาะสมตามโครงสร้างงานใน
ปัจจุบันและให้อยูใ่นระดับอตุสาหกรรมเดยีวกัน	การเพิม่ขึน้ของค่าทีป่รกึษาเกีย่วกบัการวเิคราะห์ศกึษาโครงการลงทนุต่างๆ

บริษัทฯมีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานในปี	2555	-2557	เท่ากับร้อยละ	3.29	และร้อยละ	3.91	และ	3.64	ตามล�าดับ	
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 ต้นทุนทางการเงิน

	 ต้นทุนทางการเงิน	ในปี	2557	จ�านวน	3.33	ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจ�านวน	4.06	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ55	
เนื่องจากบริษัทฯมีการใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้นลดลง	และบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

	 ในปี	2557	บริษัทมีภาษีเงินได้	จ�านวน	21.32	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	2.91	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	15.81	ซึ่งสอดคล้องกับก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น	

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity)

	 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี	2556	และ	2557	เท่ากับร้อยละ	23.11	และ	ร้อยละ	11.02	ตามล�าดับ	โดย
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ในปี	2557	ลดลง	เนือ่งจากบรษิทัมกีารเพิม่ทุนเพือ่ใช้เป็นแหล่งเงินทนุในการเข้าท�ารายการได้
มาซึ่งหุ้นของบริษัท	แพน	โอเรียนท์	เอ็นเนอร์ยี่(สยาม)	ลิมิเต็ด	ในช่วงปลายปี	2557	ท�าให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

	 ส�าหรับการจ่ายเงินปันผล	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	 1/2557เมื่อวันท่ี	 18	 กุมภาพันธ์	 2557	 ได้มีมติ
เห็นขอบอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2557	 ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานปี	 2556	 เป็นหุ้นสามัญและเงินสด	 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน	 33.348	 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล
รวมเท่ากับ	 0.1853	บาทต่อหุ้น	 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	 2/2558	 เมื่อวันที่	 25	กุมภาพันธ์	 2558	 ได้
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2558	 ในการพิจารณาจ่ายปันผลส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานปี	2557	เป็นหุ้นสามัญและเงินสด	มูลค่ารวมทั้งสิ้นจ�านวน	49.999	ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลรวม
เท่ากบั	0.158730	บาทต่อหุน้	ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามอัตราการจ่ายปันผลตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ของบริษัท

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets)

	 ในปี	2556	และปี	2557	บรษิทัมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์เท่ากับร้อยละ	16.93	และ	9.78		ตามล�าดบั	ซึง่ในปี	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลง	เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหนี้การค้า	
และลูกหนี้อื่นมีอัตราการเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิ

 ฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม

ปี 2557(หน่วย:ล้านบาท) ปี 2556 ปี 2557

สินทรัพย์รวม 519.81 1,227.78 1,226.66

หนี้สินรวม 48.17 148.30 148.30

ส่วนของผู้ถือหุ้น 471.64 1,079.48 1,078.35

ทุนจดทะเบียน 180.00 315.00 315.00

ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 180.00 210.00 210.00
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 สินทรัพย์

	 ณ	สิ้นปี	2557		บริษัทมีสินทรัพย์รวม	เท่ากับ	1,226.65	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	706.84	ล้านบาท	
สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น	 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 และการเพิ่มข้ึนของ
ลูกหนี้การค้า	และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น	และเงินมัดจ�าตามสัญญาซื้อหุ้นเพื่อลงทุน
ในธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

 ลูกหนี้การค้า

	 ณ	สิน้ปี	2557	บรษิทัมีลกูหนีก้ารค้ารวม	เท่ากบั	470.50	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	38.36	ของสินทรพัย์รวมของบริษทั	
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	104.42	ล้านบาท	ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ
ของบรษิทั	ลกูหนีส่้วนใหญ่จะเป็นลกูหนีท้ีย่งัไม่เกนิกว่าก�าหนดช�าระและลกูหนีท้ีค้่างช�าระไม่เกนิกว่า	3	เดือน	ทัง้น้ี	ระยะ
เวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี	2555	-	ปี	2557	เท่ากับ	41.34	วัน	43.46	วัน	และ	50.48	วัน	ตามล�าดับ	ซึ่งสอดคล้องกับระยะ
เวลาการให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้าประมาณ	30	-	60	วัน	โดยระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	เนื่องจากบริษัทมียอด
ลูกหนี้การค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น	

 หนี้สิน

	 ณ	สิ้นปี	2557	บริษัทมีหนี้สินรวม	เท่ากับ	148.30	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	100.13	ล้านบาท	เมื่อ
เทยีบกบัหนีส้นิรวม	ณ	สิน้ปี	2556	เท่ากบั	48.17	ล้านบาท	โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ	จ�านวน	80.33	ล้านบาท	เพือ่ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในกจิการ	รวมท้ังเจ้าหน้ีการค้าท่ีเพิม่ขึน้จากปี	2556	
จ�านวน	13.81	ล้านบาท		ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าในธุรกิจSupply	Management	ตามการขยายตัวของ
ธุรกิจบริการที่เพิ่มขึ้น

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 ส่วนของผู้ถอืหุน้ของบรษิทั	ณ	สิน้ปี	2557	เท่ากับ	1,078.35	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ทนุทีอ่อกและช�าระแล้ว	210	ล้านบาท	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	161.87	ล้านบาท	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	525	ล้านบาท	ส�ารองตามกฎหมาย	17.99	ล้านบาท	
และก�าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	162.30	ล้านบาท	ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวน	606.71	ล้านบาท	โดยมี
สาเหตหุลกัมากจากเงินรบัล่วงหน้าค่าหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ในสิน้ปี	เนือ่งจากการเพิม่ทนุเพือ่การเข้าซือ้หุน้ในธรุกจิผลติและส�ารวจ
ปิโตรเลยีมจ�านวน	525	ล้านบาท	ซึง่บรษิทัฯได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมือ่วันที	่6	มกราคม	2558	จ�านวน	
105	ล้านบาทและมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวน	420	ล้านบาท	รวมทั้งบริษัทฯมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากผลการด�าเนินงานใน
ปี	2557	จ�านวน	85.44		ล้านบาท	และมีการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในปี	จ�านวน	3.35	ล้านบาท	

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ณ	สิ้นปี	2555	-	2556	เท่ากับ	0.79	เท่า	0.10	เท่า	และ	0.14	เท่า	
ตามล�าดับ	โดยอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้น	เป็นผลมาจาก	การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
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 สภาพคล่อง

(หน่วย	:	ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่31	ธันวาคม	(งบการเงินเฉพาะกิจการ) (งบการเงินรวม)

2555 2556 2557 2557

เงนิสดสทุธไิด้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กจิกรรมด�าเนนิงาน 147.76 (49.60) (19.28) (151.71)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 0.20 0.57 (132.15) 0.28

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน (94.52) 64.69 598.73 598.73

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 53.44 15.67 447.31 447.31

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นงวด 32.51 85.95 101.62 101.62

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นงวด 85.95 101.62 548.93 548.93

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

	 ในปี	2557	บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน	จ�านวน	151.71	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลักมาจาการ
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า	อันเนื่องมาจากยอดขายสินค้าและบริการที่สูงขึ้น	 รวมถึงการจ่ายเงินมัดจ�าตามสัญญาซื้อหุ้น
เพื่อการลงทุนในธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 

	 ในปี	2557	บรษิทัมีเงินสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมลงทุน	จ�านวน	0.28	ล้านบาท	เกดิจากผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงิน	เงินปันผลรับ	ดอกเบี้ยรับ	และการจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 

	 ในปี	 2557	 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 จ�านวน	 598.73	 ล้านบาท	 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 จ�านวน	 554.99	 ล้านบาท	 และบริษัทมีการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	
80.33	ล้านบาท	และมีการจ่ายเงินปันผลจ�านวน	33.35	ล้านบาท	และจ่ายดอกเบี้ยจ�านวน	3.24	ล้านบาท

	 ด้วยเหตผุลดังกล่าวท�าให้	บรษิทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด	ณ	ส้ินปี	2555	–	2557	เท่ากบั	85.95	ล้านบาท	
101.62		ล้านบาท	และ	548.93	ล้านบาท	ตามล�าดับ

 อัตราส่วนสภาพคล่อง

	 ณ	สิ้นปี	2555-2557	บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	2.12	เท่า	10.34	เท่า	และ	8.22	เท่า	ตามล�าดับ	ซึ่งใน
ปี	2557	บรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องทีล่ดลงจากปีก่อน	เนือ่งจากบรษิทัมหีนีสิ้นหมนุเวยีนเพ่ิมขึน้	จากเงินกูย้มืเงินระยะสัน้
จากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น	เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ
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ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อผลการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ความผันผวนของราคาน�้ามัน 

	 เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิโลกและราคาน�า้มันยังมคีวมผนัผวนตามปัจจยัต่างๆ 	ไม่ว่าจะเป็นปรมิาณการ	ผลติ	ปรมิาณ
ความต้องการใช้น�้ามัน	ซึ่งรายได้หลักของบริษัทมาจากการจัดจ�าหน่ายน�้ามันเป็นหลัก	ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคา
น�้ามันอาจส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทโดยรวมได้		หากราคาน�้ามันปรับตัวสูงขึ้น	บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน
ในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	อาจท�าให้บริษัทต้องกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 ก่อให้เกิดภาระ
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น	อย่างไรก็ตาม	บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดราคาขาย	โดยใช้วิธีราคาต้นทุนบวกก�าไรขั้นต้น	
(Cost	Plus	Pricing	Method)	เพื่อรักษาระดับก�าไรไว้	ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน�้ามันได้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และ
งบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ี
ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด 
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตาม
ที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ี
ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้
ข้าพเจ้าต้องปฏิบตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธีิการตรวจสอบ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเกีย่วกบั
จ�านวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิ วธิตีรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ข้ึนอยูก่บัดลุยพนิจิของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความ
เสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�า
เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการ
บญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชทีีจ่ดัท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร 
รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
ผลการด�าเ นินงานรวม และกระแสเงินสดรวมส�าหรับป ีสิ้นสุด วันเดียวกันของ
บรษิทั ซอีอยล์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด 
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องอื่น

งบการเงินของบริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
เสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 จากผลการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอ่ืนดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังวันท่ี
ในรายงานนั้น

( นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4563

 ส�านักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม

2557 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 548,925,221.11 548,925,188.30 101,616,355.80

ลูกหนี้การค้า

 -  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 และ 6 163,179,247.14 163,179,247.14 92,951,884.22

 -  กิจการอื่น - สุทธิ 6 307,319,772.12 307,319,772.12 273,133,243.26

ลูกหนี้อื่น

 -  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 และ 7 4,549,295.40 5,661,847.87 -

 -  กิจการอื่น - สุทธิ 7 152,146,986.70 20,906,986.70 15,919,167.23

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4 และ 8 - 131,251,200.00 -

สินค้าระหว่างทาง - - 1,384,800.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 -  ภาษีซื้อรอขอคืน 21,015,430.53 21,015,430.53 5,992,987.52

 -  ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 2,389,077.27 2,389,077.27 1,322,611.33

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,199,525,030.27 1,200,648,749.93 492,321,049.36

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 - 32.48 -

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 9 17,533,500.00 17,533,500.00 17,533,500.00

อุปกรณ์ - สุทธิ 10 2,769,621.07 2,769,621.07 3,392,585.94

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  สุทธิ 11 2,645,218.97 2,645,218.97 1,869,781.60

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 18 4,182,041.57 4,182,041.57 4,698,940.01

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,130,381.61 27,130,414.09 27,494,807.55

รวมสินทรัพย์ 1,226,655,411.88 1,227,779,164.02 519,815,856.91

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม ณ วนัที ่31 ธันวาคม

2557 2557 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 80,331,827.33 80,331,827.33 -

เจ้าหนี้การค้า

 -  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 2,027,295.00 2,027,295.00 1,726,335.00

 -  กิจการอื่น 48,193,714.49 48,193,714.49 34,680,009.72

เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4 5,898,397.44 5,898,397.44 2,222,604.82

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 6,521,820.75 6,521,820.75 6,695,899.91

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,059,947.40 3,059,947.40 2,295,567.08

รวมหนี้สินหมุนเวียน 146,033,002.41 146,033,002.41 47,620,416.53

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13 2,268,879.00 2,268,879.00 554,288.08

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,268,879.00 2,268,879.00 554,288.08

รวมหนี้สิน 148,301,881.41 148,301,881.41 48,174,704.61

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 14

 ทุนจดทะเบียน
  หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ

  หุ้นสามัญ 314,997,078 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 314,997,078.00 314,997,078.00 180,000,000.00

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
  หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ

  หุ้นสามัญ 209,998,052 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 209,998,052.00 209,998,052.00 180,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 14 161,873,150.54 161,873,150.54 161,873,150.54

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 14 524,994,025.00 524,994,025.00 -

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว

  ส�ารองตามกฎหมาย 15 17,990,000.00 17,990,000.00 13,590,000.00

 ยังไม่ได้จัดสรร 162,305,894.09 164,622,055.07 116,178,001.76

องค์ประกอบอื่นของส่วนข องผู้ถือหุ้น 1,192,408.84 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,078,353,530.47 1,079,477,282.61 471,641,152.30

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,226,655,411.88 1,227,779,164.02 519,815,856.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

 ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2557 2556

รายได้

รายได้จากการขายสินค้า 2,811,755,514.22 2,811,755,514.22 2,600,675,385.96

รายได้จากการให้บริการ 259,834,197.19 259,834,197.19 115,679,221.15

รายได้อื่น

  - ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3,182,259.93 3,182,259.93 3,119,449.18

  - เบี้ยปรับจากการช�าระหนี้ล่าช้า 2,095,914.03 2,095,914.03 -

  - กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,831,182.26 3,831,182.26 -

  - อื่นๆ 2,303,061.23 3,231,465.40 2,251,237.97

รวมรายได้ 4 3,083,002,128.86 3,083,930,533.03 2,721,725,294.26

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 2,608,979,979.67 2,608,979,979.67 2,408,017,758.12

ต้นทุนบริการ 241,451,794.39 241,451,794.39 105,581,735.38

ค่าใช้จ่ายในการขาย 61,970,032.20 61,970,032.20 49,553,791.05

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 60,517,310.19 59,129,553.38 52,245,849.57

ต้นทุนทางการเงิน 3,327,296.64 3,327,296.64 7,383,746.35

รวมค่าใช้จ่าย 4 2,976,246,413.09 2,974,858,656.28 2,622,782,880.47

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 106,755,715.77 109,071,876.75 98,942,413.79

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 18 21,315,613.19 21,315,613.19 18,406,204.04

ก�าไรส�าหรับปี 85,440,102.58 87,756,263.56 80,536,209.75

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :

 - ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

   ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 13 (1,565,135.92) (1,565,135.92) -

 - ผลต่างของอัตราแลกเปล่ี่ยนจากกากรแปลงค่างบการเงิน 1,192,408.84 - -

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี (372,727.08) (1,565,135.92) -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 85,067,375.50 86,191,127.64 80,536,209.75

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 19 0.43 0.44 0.60

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 200,628,797 200,628,797 133,780,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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งบการเงินรวม (บาท)

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญ เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

ก�าไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

จัดสรรแล้ว - ส�ารอง

ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร 

ผลก�าไร (ขาดทุน) 

จากการประมาณการ

ตามหลกัคณติศาสตร์

ประกันภัยส�าหรับ

โครงการผล

ประโยชน์พนักงาน 

ผลต่างของอัตราแลก

เปลี่ยนจากการแปลง

ค่างบการเงิน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 180,000,000.00 161,873,150.54 - 13,590,000.00 116,178,001.76 - - 471,641,152.30

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 14 29,998,052.00 - - - - - - 29,998,052.00

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้นส�าหรบัปี 

 เงินปันผลจ่าย 16 - - - - (33,347,074.33) - - (33,347,074.33)

 ส�ารองตามกฎหมาย 15 - - - 4,400,000.00 (4,400,000.00) - - -

 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 14 - - 524,994,025.00 - - - - 524,994,025.00

 ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - 85,440,102.58 (1,565,135.92) 1,192,408.84 85,067,375.50

 โอนไปก�าไรสะสม 13 - - - - (1,565,135.92) 1,565,135.92 - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 209,998,052.00 161,873,150.54 524,994,025.00 17,990,000.00 162,305,894.09 - 1,192,408.84 1,078,353,530.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี ่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญ  เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 

ก�าไรสะสม

องค์ประกอบอื่นของส่วน

ของผู้ถือหุ้น

รวม 

ก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน่

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตาม

กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร 

ผลก�าไร (ขาดทุน) จาก

การประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกัน

ภัยส�าหรับโครงการผล

ประโยชน์พนักงาน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 180,000,000.00 161,873,150.54 - 13,590,000.00 116,178,001.76 - 471,641,152.30

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 14 29,998,052.00 - - - - - 29,998,052.00

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี -

 เงินปันผลจ่าย 15 - - - - (33,347,074.33) - (33,347,074.33)

 ส�ารองตามกฎหมาย 16 - - - 4,400,000.00 (4,400,000.00) - -

 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 14 - - 524,994,025.00 - - - 524,994,025.00

 ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - 87,756,263.56 (1,565,135.92) 86,191,127.64

 โอนไปก�าไรสะสม 13 - - - - (1,565,135.92) 1,565,135.92 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 209,998,052.00 161,873,150.54 524,994,025.00 17,990,000.00 164,622,055.07 - 1,079,477,282.61

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 - ตามที ่รายงานไว้เดมิ 110,000,000.00 - - 9,490,000.00 103,272,669.01 - 222,762,669.01

ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

 บัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ - - - - 2,469,123.00 - 2,469,123.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ที่ ปรับปรุงแล้ว 110,000,000.00 - - 9,490,000.00 105,741,792.01 - 225,231,792.01

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 14 70,000,000.00 161,873,150.54 - - - - 231,873,150.54

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี -

 เงินปันผลจ่าย 15 - - - - (66,000,000.00) - (66,000,000.00)

 ส�ารองตามกฎหมาย 16 - - - 4,100,000.00 (4,100,000.00) - -

 ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - - 80,536,209.75 - 80,536,209.75

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 180,000,000.00 161,873,150.54 - 13,590,000.00 116,178,001.76 - 471,641,152.30

งบแสดงการเปลี ่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2557
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บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

 ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2557 2556

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

 ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 106,755,715.77 109,071,876.75 98,942,413.79

 รายการปรับกระทบก�าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงนิได้ส�าหรบังวด

  เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด�าเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,780,356.60 1,780,356.60 1,459,338.36

   หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) - ลูกหนี้การค้า (6,688,675.78) (6,688,675.78) 6,522,037.70

   หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากการยกเลิกสั่งซื้อสินค้า 2,389,592.62 2,389,592.62 7,168,777.85

   รายได้เงินปันผล (666,675.00) (666,675.00) (666,675.00)

   ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (349,696.45) (360,896.45) (1,394,249.72)

   ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ (3,602.44) (3,602.44) 25.00

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 149,455.00 149,455.00 100,135.08

   รายได้ดอกเบี้ยรับ (353,005.57) (1,281,409.74) (340,652.31)

   ต้นทุนทางการเงิน 3,327,296.64 3,327,296.64 6,276,823.20

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 106,340,761.39 107,717,318.20 118,067,973.95

 สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (70,089,062.03) (70,089,062.03) (35,595,785.12)

   ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น (27,245,484.95) (27,245,484.95) (49,649,659.65)

   ลูกหนี้อื่น - สุทธิ (143,165,925.03) (12,110,073.33) (21,349,441.26)

   สินค้าระหว่างทาง 1,384,800.00 1,384,800.00 (1,384,800.00)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (16,088,908.95) (16,088,908.95) (3,647,673.97)

 หนี้สินด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 300,960.00 300,960.00 (55,445.06)

   เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น 13,471,949.74 13,471,949.74 (36,285,875.17)

   เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,591,030.62 3,591,030.62 (823,429.42)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น 764,380.32 764,380.32 764,233.65

 เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�าเนินงาน (130,735,498.89) 1,696,909.62 (29,959,902.05)

   เงินสดสุทธิจ่ายภาษีเงินได้ (20,972,793.91) (20,972,793.91) (19,642,143.42)

    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน (151,708,292.80) (19,275,884.29) (49,602,045.47)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

 ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) - - 40,646.49

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น) - (32.48) -

 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น) - (131,240,000.00) -

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (890,300.19) (890,300.19) (468,467.28)

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ 57,067.53 57,067.53 -

 จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,095,994.00) (1,095,994.00) (8,000.00)

 เงินปันผลรับ 666,675.00 666,675.00 666,675.00

 รับดอกเบี้ย 353,005.57 353,005.57 340,652.31

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,192,408.84 - -

    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 282,862.75 (132,149,578.57) 571,506.52

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 80,331,827.33 80,331,827.33 (94,537,692.06)

 เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 554,992,077.00 554,992,077.00 241,500,000.00

 เงินสดจ่ายส�าหรับการจัดจ�าหน่ายหุ้น - - (9,626,849.46)

 เงินปันผลจ่าย (33,347,074.33) (33,347,074.33) (66,000,000.00)

 จ่ายดอกเบี้ย (3,242,534.64) (3,242,534.64) (6,639,089.32)

    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 598,734,295.36 598,734,295.36 64,696,369.16

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 447,308,865.31 447,308,832.50 15,665,830.21

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 5 101,616,355.80 101,616,355.80 85,950,525.59

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 5 548,925,221.11 548,925,188.30 101,616,355.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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1	 ข้อมูลทั่วไป

	 บริษัท	ซีออยล์	จ�ำกัด	(มหำชน)	จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่	26	พฤษภำคม	2540	บริษัท	ด�ำเนินธุรกิจ
หลักในธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	คือ	บริษัท	นทลิน	จ�ำกัด	โดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ	47.22	สถำนที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่เลขที่	88	ซอยบำงนำ	-	ตรำด	30	ถนนบำงนำ	-	ตรำด	แขวงบำงนำ	
เขตบำงนำ	กรุงเทพมหำนคร

	 บริษัทได้จดทะเบียนเข้ำเป็นบริษัทในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 5	 กันยำยน	 2556	 โดยหุ้นสำมัญ
ของบริษัทฯ	ได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ใหม่	(MAI	:	Market	for	Alternative	Investment)

	 รำยละเอียดบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	มีดังนี้

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ
ประเทศที่

กิจการจัดตั้ง ถือหุ้นร้อยละ 31 ธันวาคม

2557 2556

บริษัทย่อยทางตรง

Sea	Oil	Energy	Limited	(“Sea	Oil	Energy”) ลงทุนในบริษัทอื่น หมุู่เกำะเบอร์มิวด้ำ 100.00 -

	 (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	15	ตุลำคม	2557)

	 กำรกล่ำวถึงบริษัทและบริษัทย่อยหลังจำกนี้จะถูกเรียกว่ำ	“กลุ่มบริษัท”

2	 หลักเกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 2.1		 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

	 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีประกำศใช้โดยสภำ
วิชำชีพบัญชีฯ

	 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่ที่ได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

	 งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษจัดท�ำข้ึนจำกงบกำรเงินท่ีเป็นภำษำไทย	 ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขัดแย้งกัน	 หรือมีกำร
ตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกันให้ใช้งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นหลัก

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2557
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	 2.2	 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานการทางเงินใหม่

 (ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 ในระหว่ำงปี	บรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัปรับปรงุและมำตรฐำนกำรบญัชใีหม่ทีอ่อกโดยสภำวชิำ
ชีพบัญชีฯ	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกรำคม	2557	ซึ่งฉบับที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ	มีดังต่อไปนี้

	 มำตรฐำนกำรบัญชี

	 	 ฉบับที่	1 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

	 	 ฉบับที่	7 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	งบกระแสเงินสด

	 	 ฉบับที่	12 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	ภำษีเงินได้

	 	 ฉบับที่	17 	(ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	สัญญำเช่ำ

	 	 ฉบับที่	18 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	รำยได้

	 	 ฉบับที่	19 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงำน

	 	 ฉบับที่	21 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

	 	 ฉบับที่	24 	(ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 ฉบับที่	34 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	งบกำรเงินระหว่ำงกำล

	 	 ฉบับที่	36 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

	 	 ฉบับที่	38 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

	 	 ฉบับที่	8 (ปรับปรุง	2555)	เรื่อง	ส่วนงำนด�ำเนินงำน

	 กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นในปีปัจจุบัน	ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินที่มีนัยส�ำคัญ

 (ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 ในระหว่ำงปีจนถงึปัจจบุนั	สภำวชิำชพีบญัชีฯ	ได้ออกและปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงิน	 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกรำคม	ในปีดังต่อไปนี้
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 (ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ปีท่ีมผีลบังคบัใช้

มำตรฐำนกำรบัญชี

	 	 ฉบับที่	1 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรน�ำเสนองบกำรเงิน 2558

	 	 ฉบับที่	2 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	สินค้ำคงเหลือ 2558

	 	 ฉบับที่	7 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	งบกระแสเงินสด 2558

	 	 ฉบับที่	8 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	นโยบำยกำรบัญชี	กำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรทำงบัญชี	และข้อผิดพลำด

2558

	 	 ฉบับที่	10 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 2558

	 	 ฉบับที่	11 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	สัญญำก่อสร้ำง 2558

	 	 ฉบับที่	12 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ภำษีเงินได้ 2558

	 	 ฉบับที่	16 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์ 2558

	 	 ฉบับที่	17 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	สัญญำเช่ำ 2558

	 	 ฉบับที่	18 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	รำยได้ 2558

	 	 ฉบับที่	19 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงำน 2558

	 	 ฉบับที่	20 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

2558

	 	 ฉบับที่	21 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ

2558

	 	 ฉบับที่	23 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ต้นทุนกำรกู้ยืม 2558

	 	 ฉบับที่	24 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 2558

	 	 ฉบับที่	26 (ปรบัปรงุ	2557)	เรือ่ง	กำรบัญชแีละกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์	เมือ่ออกจำกงำน 2558

	 	 ฉบับที่	27 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2558

	 	 ฉบับที่	28 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	และกำรร่วมค้ำ 2558

	 	 ฉบับที่	29 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 2558

	 	 ฉบับที่	33 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ก�ำไรต่อหุ้น 2558

	 	 ฉบับที่	34 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	งบกำรเงินระหว่ำงกำล 2558

	 	 ฉบับที่	36 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 2558

	 	 ฉบับที่	37 (ปรบัปรงุ	2557)	เรือ่ง	ประมำณกำรหนีส้นิ	หนีส้นิทีอ่ำจเกดิขึน้	และสนิทรพัย์ทีอ่ำจเกดิขึน้ 2558

	 	 ฉบับที่	38 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2558

	 	 ฉบับที่	40 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 2558
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 (ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ปีท่ีมผีลบังคบัใช้

	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

	 	 ฉบับที่	2 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2558

	 	 ฉบับที่	3 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรรวมธุรกิจ 2558

	 	 ฉบับที่	4 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	สัญญำประกันภัย 2559

	 	 ฉบับที่	5 (ปรบัปรงุ	2557)	เรือ่ง	สินทรพัย์ไม่หมนุเวียนทีถ่อืไว้เพือ่ขำย	และกำรด�ำเนนิงำนทีย่กเลกิ 2558

	 	 ฉบับที่	6 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 2558

	 	 ฉบับที่	8 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ส่วนงำนด�ำเนินงำน 2558

	 	 ฉบับที่	10 เรื่อง	งบกำรเงินรวม 2558

	 	 ฉบับที่	11 เรื่อง	กำรร่วมกำรงำน 2558

	 	 ฉบับที่	12 เรื่อง	กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น 2558

	 	 ฉบับที่	13 เรื่อง	กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 2558

	 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี

	 	 ฉบับที่	10 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล	-	กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้อง
อย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน

2558

	 	 ฉบับที่	15 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 2558

	 	 ฉบับที่	25 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ภำษีเงินได้	-	กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษี
ของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น

2558

	 	 ฉบับที่	27 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย 2558

	 	 ฉบับที่	29 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 2558

	 	 ฉบับที่	31 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	รำยได้	-	รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำรโฆษณำ 2558

	 	 ฉบับที่	32 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์ 2558
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 (ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ปีท่ีมผีลบังคบัใช้

	 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

	 	 ฉบับที่	1 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน
กำรบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

2558

	 	 ฉบับที่	4 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 2558

	 	 ฉบับที่	5 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน	กำรบูรณะ
และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

2558

	 	 ฉบับที่	7 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	29
(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

2558

	 	 ฉบับที่	10 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 2558

	 	 ฉบับที่	12 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 2558

	 	 ฉบับที่	13 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 2558

	 	 ฉบับที่	14 เรื่อง	ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์	ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำ
และปฏิสัมพันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	19
(ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงำน

2558

	 	 ฉบับที่	15 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	สัญญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์ 2558

	 	 ฉบับที่	17 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 2558

	 	 ฉบับที่	18 (ปรับปรุง	2557)	เรื่อง	กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 2558

	 	 ฉบับที่	20 เรื่อง	ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน 2558

	 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ	ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	1,	ฉบับที่	2,	ฉบับที่	7,	ฉบับที่	8,	ฉบับที่	10,	
ฉบับที่	12,	ฉบับที่	16,	ฉบับที่	17,	ฉบับที่	18,	ฉบับที่	19,	ฉบับที่	21,	ฉบับที่	24,	ฉบับที่	27,	ฉบับที่	33,	ฉบับท่ี	
34,	ฉบับที่	36,	ฉบับที่	37,	ฉบับที่	38	และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่	8,	ฉบับที่	10	และฉบับที่	12	จะ
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ	 ส่วนมำตรฐำนกำรบัญชี	 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ	กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิอืน่ๆ	ไม่เกีย่วเนือ่งกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ	ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ
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	 2.3	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

2.3.1	งบกำรเงนิรวมนีจ้ดัท�ำขึน้โดยรวมงบกำรเงนิของบรษิทั	ซอีอยล์	จ�ำกดั	(มหำชน)	และบรษิทัย่อย	(“กลุม่บริษทั”	
หรือ	“บริษัทฯ	และบริษัทย่อย”)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

ร้อยละของ
สินทรัพย์ที่รวมอยู่
ในสินทรัพย์รวม

ร้อยละของรายได้
ที่รวมอยู่ในรายได้

รวม

2557 2556 2557 2556 2557 2556

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

Sea	Oil	Energy	Limited ลงทุนในบริษัทอื่น

(ยังไม่ได้ด�ำเนินกิจกำร) 100 - หมู่เกำะเบอร์มิวด้ำ 0.09 - - -

2.3.2	งบกำรเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย	ณ	
วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินส�ำหรับรำยกำรสินทรัพย์และหน้ีสินและอัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือนใน
ระหว่ำงปีส�ำหรบัรำยกำรทีเ่ป็นรำยได้และค่ำใช้จ่ำย	 ผลต่ำงซึง่เกดิขึน้จำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวได้แสดงไว้เป็น
รำยกำร	“ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน”	ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

2.3.3	ยอดคงค้ำงระหว่ำงบรษิทัฯ	 และบรษิทัย่อย	 รำยกำรระหว่ำงกนัทีม่สีำระส�ำคญั	 ยอดเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย
ของบรษิทัฯ	และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว

3	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 3.1	 การรับรู้รายได้และการบันทึกค่าใช้จ่าย

	 บรษิทัรบัรู้รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรเมือ่ส่งมอบสนิค้ำและลกูค้ำยอมรบัสนิค้ำนัน้	หรอืเมือ่ได้ให้บรกิำรแก่ลกูค้ำ
แล้ว	รำยได้จำกกำรขำยเป็นจ�ำนวนที่สุทธิจำกภำษีขำยและส่วนลด

	 รำยได้ดอกเบี้ยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง	และ	รำยได้เงินปันผลรับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

	 ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง

	 3.2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	 หมำยถึง	 เงินสด	 เช็คในมือ	 เงินฝำกธนำคำร	 และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภำพคล่องสูง	ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน	3	เดือนและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

	 3.3	 ลูกหนี้การค้า

	 ลกูหนีก้ำรค้ำแสดงด้วยมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบั	ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลอื	ณ	วนัสิน้ปี	
ในเบือ้งต้นบรษิทัพิจำรณำตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเตม็มลูค่ำส�ำหรบัลกูหนีท่ี้เกนิก�ำหนดช�ำระมำกกว่ำ	180	วนั	(สทุธิ
จำกส่วนที่ได้รับช�ำระหลังวนัสิน้ปี)	 นอกจำกนัน้บรษิทัจะพิจำรณำควำมเพยีงพอของค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเป็นกำร
เฉพำะเจำะจงส�ำหรบัลกูหนีแ้ต่ละรำย	โดยพจิำรณำจำกฐำนะกำรเงนิ	ประสบกำรณ์กำรช�ำระเงนิในอดตี	และปัจจยั
อย่ำงอืน่	ซึง่รวมทัง้กำรเปลีย่นแปลงในส่วนประกอบและปรมิำณของลกูหนี	้ควำมสมัพนัธ์ของยอดค่ำเผือ่หนีส้งสยั
จะสญูต่อยอดลกูหนี	้ตลอดจนสภำวะทำงเศรษฐกจิภำยในประเทศ	ณ	วนัสิน้ปี	หนีส้ญูทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำงปีตดัเป็น
ค่ำใช้จ่ำยทันทีที่เกิดขึ้น
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	 3.4	 สินค้าระหว่างทาง

	 สินค้ำระหว่ำงทำง	ได้แก่	น�้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่ำงกำรขนส่งไปให้ลูกค้ำ	ซึ่งแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่
จะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะต�ำ่กว่ำ	รำคำทุนของสนิค้ำค�ำนวณโดยวธิเีฉพำะเจำะจง	(Specific	Identification	Method)

	 3.5	 เงินลงทุน

	 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยทีแ่สดงในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงมลูค่ำตำมวธิรีำคำทนุหกัด้วยค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุน	(ถ้ำมี)	บริษัทฯ	จะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุน

	 เงินลงทนุในบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัเป็นเงินลงทุนท่ัวไป	แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงนิลงทุน	(ถ้ำม)ี	
บริษัทฯ	จะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุน

	 3.6	อุปกรณ์

	 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม	 และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ	 (ถ้ำมี)	
ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์	บริษัทประมำณอำยุกำร
ให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังนี้

ส่วนปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำน 				5	ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 3	-	5	ปี

	 ในกรณทีีร่ำคำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืซึง่ค�ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตจำกกำรใช้สนิทรัพย์อย่ำงต่อเน่ือง	 หรอืจ�ำนวนทีจ่ะได้รบัจำกกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์หกัด้วยต้นทนุจำก
กำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์นัน้แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสงูกว่ำ	รำคำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัคนื

	 ก�ำไรขำดทุนจำกกำรขำยอุปกรณ์ก�ำหนดขึ้นจำกรำคำตำมบัญชี	และได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณก�ำไรขำดทุนจำกกำร
ด�ำเนินงำน	

	 3.7	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 โปรแกรมคอมพวิเตอร์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหักค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสม	ค่ำตดัจ�ำหน่ำยค�ำนวณจำกรำคำทนุโดยวธีิ
เส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ประมำณกำรภำยในระยะเวลำไม่เกิน	10	ปี

	 3.8	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	หมำยถึง	บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดย
บริษัทไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส�ำคัญกับ
บริษัทไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	 ผู้บริหำรส�ำคัญ	 กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทท่ีมีอ�ำนำจในกำร
วำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
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	 3.9	 ประมาณการหนี้สิน

	 บรษิทัฯ	รบัรู้ประมำณกำรหน้ีสนิเมือ่มภีำระผกูพันในปัจจุบนั	(ไม่ว่ำภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันจำกกำร
อนมุำน)	ซึง่เป็นผลจำกเหตกุำรณ์ในอดตีและมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบรษิทัจะสญูเสยีทรพัยำกรท่ีมปีระโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิ	เพือ่จ่ำยช�ำระภำระผูกพนัดงักล่ำวและสำมำรถประมำณมลูค่ำภำระผูกพันน้ันได้อย่ำงน่ำเช่ือถอื

	 3.10	การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ณ	วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ	บรษิทัฯ	จะประเมนิว่ำมข้ีอบ่งชีข้องสนิทรพัย์ว่ำมกีำรด้อยค่ำหรอืไม่	หำกสนิทรพัย์
นั้นมีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ	 บริษัทจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์	 หำกรำคำตำมบัญชีของ
สนิทรพัย์สงูกว่ำมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคนื	 บริษทัจะลดมลูค่ำของสนิทรัพย์น้ันลงให้เท่ำกบัมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รบัคนื	
และรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ในงบก�ำไรขำดทนุ	 มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์หมำยถงึ
รำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่ำ

	 3.11	 ผลประโยชน์พนักงาน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้	เงินเดือน	ค่ำจ้ำง	โบนัส	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	และ
ผลประโยชน์อื่นๆ 	เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

	 เงนิชดเชยเมือ่ออกจำกงำนของพนกังำนตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมำยของประเทศไทย	บนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ
ก�ำไรขำดทนุตลอดอำยุกำรท�ำงำนของพนกังำน	ภำระผกูพันของบริษทัและบริษทัย่อยเกีย่วกบัผลประโยชน์พนกังำน
หลงัออกจำกงำนนีค้�ำนวณโดยนกัคณติศำสตร์ประกนัภยัตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยั	โดยใช้วธีิคิดลดแต่ละหน่วย
ทีป่ระมำณกำรไว้	อย่ำงไรกต็ำม	ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนท่ีเกดิขึน้จริงน้ันอำจแตกต่ำงไปจำกทีป่ระมำณไว้

	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยรบัรูก้�ำไรขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในก�ำไรขำดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่ในงวดที่เกิดรำยกำร

	 3.12	ภาษีเงินได้

	 ภำษีเงินได้ส�ำหรับปีประกอบด้วยภำษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรบัรู้ในงบก�ำไรขำดทนุ	ยกเว้นส่วนทีเ่กีย่วกบัรำยกำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรรวมธรุกิจ	หรอื
รำยกำรที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น	หรือก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 ภำษเีงนิได้ปัจจบุนั	ได้แก่	ภำษทีีค่ำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเกบ็ภำษขีองรฐัโดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษตีำม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรโดยใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้	ณ	วันที่รำยงำน

	 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี	บันทกึโดยค�ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์
และหนี้สิน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์	และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น

	 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชีวัดมูลค่ำโดยใช้อตัรำภำษทีีค่ำดว่ำจะใช้กบัผลแตกต่ำงชัว่ครำว	เมือ่มกีำรกลบัรำยกำรโดย
อิงกับกฎหมำยที่ประกำศใช้	ณ	วันที่รำยงำน

	 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	 จะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำก�ำไรเพื่อเสียภำษีใน
อนำคตจะมีจ�ำนวนเพยีงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวดังกล่ำว	สนิทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี
จะถกูทบทวน	ณ	ทกุวนัทีร่ำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง
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	 3.13	เครื่องมือทางการเงิน

	 สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	
เงินลงทุนระยะสั้น	 ลูกหนี้กำรค้ำ	 ลูกหน้ีอื่น	 และเงินให้กู้ยืม	 หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ประกอบด้วย	เจ้ำหนีก้ำรค้ำ	เงนิกูย้มืและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย	ซึง่นโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส�ำหรบัรำยกำรแต่ละรำยกำร
ได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อทีเ่กีย่วข้อง	บรษิทัพิจำรณำใช้เครื่องมือทำงกำรเงินอื่นเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำร
ผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสม

	 3.14	ส่วนงานด�าเนินงาน

	 ผลกำรด�ำเนินงำนตำมส่วนงำนซึ่งรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท	(คณะกรรมกำร)	ซึ่งถือว่ำเป็นผู้
มีอ�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุด้ำนกำรด�ำเนนิงำนของบรษัิท	ประกอบไปด้วยรำยกำรทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัผลกำรด�ำเนนิ
งำนของส่วนงำนนั้น	รวมไปถึงรำยกำรที่ได้รับกำรปันส่วนภำยใต้สมมุติฐำนที่สมเหตุสมผล	รำยกำรที่ไม่ได้รับกำร
ปันส่วนเพ่ือน�ำเสนอในส่วนงำนด�ำเนินงำนประกอบด้วย	 สินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ใช่ลูกหนี้กำรค้ำ	 รำยได้อื่นและค่ำ
ใช้จ่ำยส่วนกลำงของส�ำนักงำน	และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้	คณะกรรมกำรจะท�ำกำรสอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนของ
ส่วนงำนด�ำเนนิงำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพือ่ใช้ในกำรตดัสนิใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมนิผลกำร
ปฏิบัติงำน	โดยอำศัยข้อมูลทำงกำรเงินซึ่งแยกตำมส่วนงำนอย่ำงเหมำะสม

	 3.15	การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

	 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันท่ีท่ีเกิดรำยกำร	 สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลืออยู่	 ณ	 วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใช้อัตรำแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

	 ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

	 ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ตำมสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกแปลงค่ำเป็นเงินบำท	โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน	
ณ	วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน	ก�ำไร	(ขำดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูก
บันทึกในงบก�ำไรขำดทุน

	 3.16	การใช้ประมาณการทางบัญชี

	 ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ	 ฝ่ำยบรหิำรต้องใช้กำรประมำณและตัง้ข้อ
สมมตฐิำนหลำยประกำร	ซึง่มีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงนิท่ีเก่ียวกบัรำยได้	ค่ำใช้จ่ำย	สนิทรัพย์และหน้ีสนิ	และกำรเปิด
เผยข้อมลูเกีย่วกบัสนิทรัพย์และหนีส้นิทีอ่ำจเกิดข้ึน	ซ่ึงผลท่ีเกดิขึน้จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนท่ีประมำณไว้

	 3.17	ก�าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน

	 ก�ำไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไร	 (ขำดทนุ)	 ส�ำหรบัปีด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉลีย่ถ่วงน�ำ้หนกัทีอ่อก
จ�ำหน่ำยแล้ว
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4	 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 สนิทรพัย์	หนีสิ้น	รำยได้	ต้นทนุ	และค่ำใช้จ่ำย	ส่วนหน่ึงของบริษทัเกิดจำกรำยกำรบญัชีกับบคุคลหรือกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั	
บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน	หมำยถงึ	บคุคลหรือกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใต้กำรควบคุมของบริษทั	หรือสำมำรถควบคุมบรษัิท
ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม	หรอืมีอทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญในกำรตัดสนิใจด้ำนกำรเงินหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษทั

	 ลักษณะของควำมสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นดังนี้
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บริษัทย่อย

Sea	Oil	Energy	Limited ลงทุนในกิจกำรอื่น ถือหุ้นโดยบริษัท

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	นทลิน	จ�ำกัด รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ บริษัทใหญ่

บริษัท	คุณนที	จ�ำกัด รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัท	และมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท	นทลิน	แมนเนจเมนท์	จ�ำกัด ตัวแทนจัดกำรบริหำรเรือ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท	บทด	จ�ำกัด รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท	โกลเด้น	ชิพ	ซัพพลำย	จ�ำกัด จ�ำหน่ำยอะไหล่และอุปกรณ์เรือ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท	สปีด	โปรดักชั่น	จ�ำกัด บริกำรด้ำนควำมบันเทิง ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำร

บริษัท	เอ็น.ที.แอล.มำรีน	จ�ำกัด รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	ถำวรมำรีน	จ�ำกัด รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	ยูนิออยล์	บัลค	ทรำนสปอร์ต	จ�ำกัด* รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	กำญจนำมำรีน	จ�ำกัด รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	ยูไนเต็ด	แทงเกอร์	จ�ำกัด รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	ไทยมำรีน	แทงเกอร์	จ�ำกัด รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	นทลินออฟชอร์	จ�ำกัด รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	นทลินออฟชอร์	จ�ำกัด	(สิงคโปร์) รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

Taizan	Offshore	Company	Limited ตัวแทนจัดกำรบริหำรเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

Tate	Offshore	Company	Limited ตัวแทนจัดกำรบริหำรเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

Ethana	Offshore	Company	Limited ลงทุนในกิจกำรอื่น ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

*	ปิดกิจกำรในปี	2557
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บริษัท	ท็อป	นอติคอล	สตำร์	จ�ำกัด รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	ซีเคม	ทรำนสปอร์ต	จ�ำกัด	 รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	สิงหำ	แทงเกอร์	จ�ำกัด รับขนส่งน�้ำมันทำงเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	เอ็น.เอ.ที.มำร์ท	จ�ำกัด ร้ำนสะดวกซื้อและให้บริกำรศูนย์ออกก�ำลังกำย ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	วำริช	ฟิตเนส	จ�ำกัด* ให้บริกำรศูนย์ออกก�ำลังกำย ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	สยำมนทลิน	จ�ำกัด ธุรกิจร่วมค้ำด้ำนกำรขนส่ง ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	ยูไนเต็ด	ออฟชอร์	เอวิเอชั่น	จ�ำกัด รับขนส่งโดยเฮลิคอปเตอร์ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	จัดหำงำน	บีเอสซี	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด ตวัแทนจดัหำบคุลำกรบนเรอืและขำยตัว๋เคร่ืองบนิ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	ซับพุด	เอ็นเนอร์ยี่	วัน	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	ซับพุด	เอ็นเนอร์ยี่	ทู	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	วินชัย	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บรษิทั	เอน็	ดบัเบ้ิลย	ูรซีอร์สเซส	โฮลด้ิง	จ�ำกดั ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	เอ็น	ดับเบิ้ลยู	กรีน	พำวเวอร์	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	สกำย	โซล่ำร์	รูฟ	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	ซันนี่	โซล่ำ	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	สกำย	โซล่ำร์	พำวเวอร์	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	ซัน	ลิงค์	พำวเวอร์	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	โซล่ำร์	ทำวน์	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	เอ็น	ดับเบิลยู	โซล่ำร์	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	รีเนอร์ยี่	โซล่ำร์	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	โซล่ำร์	วัลเลย์	จ�ำกัด ผลิตขำยส่งและปลีกพลังงำน ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

บริษัท	วีอำร์ชิพ	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด ตัวแทนจัดกำรบริหำรเรือ ถือหุ้นโดยบริษัทใหญ่

*	ปิดกิจกำรในปี	2557

	 บริษัทฯ	มีรำยกำรบัญชีซึ่งเกิดขึ้นตำมปกติธุรกิจกับบริษัทย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	(เกี่ยวข้องโดยกำรถือหุ้น	กำรมี
ผู้ถือหุ้นและ	/	หรือมีกรรมกำรร่วมกัน)	โดยมีนโยบำยกำรก�ำหนดรำคำดังนี้

 •	 กำรขำยสินค้ำระหว่ำงบริษัท	และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันคิดรำคำใกล้เคียงกับรำคำที่คิดแก่บุคคลภำยนอก
 •	 บรษิทัเรียกเกบ็รำยได้กำรให้บริกำรอำหำรและท�ำควำมสะอำดบนเรอืทีพั่กกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัโดยคดิรำคำจำก
	 	 วิธีต้นทุนบวกก�ำไร	(Cost	Plus	Pricing	Method)
 •	 บริษัทซื้อบริกำรจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในรำคำใกล้เคียงกับรำคำที่จ่ำยแก่บุคคลภำยนอก
 •	 ไม่มีกำรจ่ำยและคิดค่ำธรรมเนียม	ส�ำหรับกำรค�้ำประกันระหว่ำงกัน
 •	 บริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจำกกำรให้บริษัทย่อยกู้ยืมตำมอัตรำธนำคำรพำณิชย์
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	 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่มีสำระส�ำคัญที่เกิดขึ้นระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวำคม	
2557	และ	2556	มีดังนี้

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)	

	 ดอกเบี้ยรับ - 928,404.17 -

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย

	 บริษัท	นทลิน	จ�ำกัด 18,668,300.00 18,668,300.00 16,311,110.00

	 บริษัท	เอ็น.ที.แอล.มำรีน	จ�ำกัด 226,285,328.06 226,285,328.06 213,656,889.67

	 บริษัท	ถำวรมำรีน	จ�ำกัด 15,628,700.00 15,628,700.00 20,244,800.00

	 บริษัท	ไทยมำรีน	แทงเกอร์	จ�ำกัด 3,252,000.00 3,252,000.00 23,690,920.00

	 บริษัท	บทด	จ�ำกัด 5,678,550.00 5,678,550.00 6,952,800.00

	 บริษัท	ท็อป	นอติคอล	สตำร์	จ�ำกัด 199,574,646.29 199,574,646.29 13,984,321.14

	 บริษัท	กำญจนำมำรีน	จ�ำกัด 6,827,358.31 6,827,358.31 6,695,500.00

	 บริษัท	ซีเคม	ทรำนสปอร์ต	จ�ำกัด	 1,127,500.00 1,127,500.00 6,320,650.00

	 บริษัท	นทลิน	แมนเนจเมนท์	จ�ำกัด - - 197,100.00

	 บริษัท	ยูไนเต็ด	ออฟชอร์	เอวิเอชั่น	จ�ำกัด 4,485,000.00 4,485,000.00 -

	 บริษัท	นทลินออฟชอร์	จ�ำกัด 2,350,904.00 2,350,904.00 209,800.00

	 	 	 	 รวม 483,878,286.66 483,878,286.66 308,263,890.81

รายได้จากการให้บริการ

	 บริษัท	นทลินออฟชอร์	จ�ำกัด 108,799,257.06 108,799,257.06 96,204,798.74

เงินปันผลรับ

	 บริษัท	คุณนที	จ�ำกัด 666,675.00 666,675.00 666,675.00

ก�าไรจากการขายอุปกรณ์

	 กรรมกำรบริษัท 31,933.78 31,933.78 -

รายได้จากการชดเชยค่าเสียหาย

	 บริษัท	เอ็น.ที.แอล.มำรีน	จ�ำกัด 10,887,329.40 10,887,329.40 -

ต้นทุนขาย

	 บริษัท	โกลเด้น	ชิพ	ซัพพลำย	จ�ำกัด 1,092,500.00 1,092,500.00 399,500.00

ค่าใช้จ่ายในการขาย

	 บริษัท	เอ็น.ที.แอล.มำรีน	จ�ำกัด 15,248,000.00 15,248,000.00 14,608,400.00

	 บริษัท	กำญจนำมำรีน	จ�ำกัด 2,300,000.00 2,300,000.00 3,355,316.86

	 	 	 	 รวม 17,548,000.00 17,548,000.00 17,963,716.86
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บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ต่อ)

ค่าเช่าและค่าบริการ

	 บริษัท	นทลิน	จ�ำกัด 3,218,891.71 3,218,891.71 2,357,284.34

	 บริษัท	นทลิน	แมนเนจเมนท์	จ�ำกัด 40,080.00 40,080.00 24,540.00

	 บริษัท	วำริช	ฟิตเนส	จ�ำกัด 195,300.00 195,300.00 247,380.00

	 บริษัท	เอ็น.เอ.ที.มำร์ท	จ�ำกัด 286,185.60 286,185.60 145,830.00

	 บริษัท	สปีด	โปรดักชั่น	จ�ำกัด 210,420.00 210,420.00 -

	 บริษัท	จัดหำงำน	บีเอสซี	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด 181,406.86 181,406.86 13,482.00

	 	 	 	 รวม 4,132,284.17 4,132,284.17 2,788,516.34

	 ยอดคงเหลอืทีม่สีำระส�ำคญักบับรษิทัย่อยและบคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2557	และ	2556	มดีงันี้

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

สินทรัพย์

 บริษัทย่อย

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - 131,251,200.00 -

 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ลูกหนี้การค้า

	 บริษัท	นทลิน	จ�ำกัด 2,408,096.00 2,408,096.00 1,612,375.50

	 บริษัท	เอ็น.ที.แอล.	มำรีน	จ�ำกัด 31,283,319.29 31,283,319.29 40,757,182.75

	 บริษัท	ถำวรมำรีน	จ�ำกัด 1,390,358.00 1,390,358.00 1,630,038.00

	 บริษัท	กำญจนำมำรีน	จ�ำกัด 2,059,750.00 2,059,750.00 3,833,875.00

	 บริษัท	นทลินออฟชอร์	จ�ำกัด 28,216,966.40 28,216,966.40 34,713,251.47

	 บริษัท	บทด	จ�ำกัด 37,610.50 37,610.50 1,216,269.00

	 บริษัท	ซีเคม	ทรำนสปอร์ต	จ�ำกัด - - 157,825.00

	 บริษัท	ท็อป	นอติคอล	สตำร์	จ�ำกัด 97,783,146.95 97,783,146.95 9,031,067.50

	 	 	 	 รวม 163,179,247.14 163,179,247.14 92,951,884.22

ลูกหนี้อื่น

บริษัทย่อย - 1,112,552.47 -

บริษัท	นทลิน	จ�ำกัด 81,366.00 81,366.00 -

บริษัท	เอ็น.ที.แอล.	มำรีน	จ�ำกัด 4,467,929.40 4,467,929.40 -

	 	 รวม 4,549,295.40 5,661,847.87 -
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บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

หนี้สิน

	 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 1,740,000.00 1,740,000.00 1,576,000.00

	 บริษัท	เอ็น.ที.แอล.	มำรีน	จ�ำกัด 287,295.00 287,295.00 150,335.00

	 บริษัท	โกลเด้น	ชิพ	ซัพพลำย	จ�ำกัด 2,027,295.00 2,027,295.00 1,726,335.00

	 	 	 	 รวม

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษัท	นทลิน	จ�ำกัด 710,379.42 710,379.42 55,445.06

บริษัท	จัดหำงำน	บีเอสซี	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด 11,042.40 11,042.40 -

	 	 	 	 รวม 721,421.82 721,421.82 55,445.06

	 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรประกอบด้วย	เงินเดือน	โบนัส	และผลประโยชน์อื่นของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ	ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	มีดังนี้	

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,654,143.42 14,654,143.42 11,788,814.00

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน - - -

	 	 	 	 รวม 14,654,143.42 14,654,143.42 11,788,814.00

5	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

เงินสด 30,032.81 30,000.00 30,000.00

เงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน 548,895,188.30 548,895,188.30 101,586,355.80

	 	 	 	 รวม 548,925,221.11 548,925,188.30 101,616,355.80
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6	 ลูกหนี้การค้า	–	สุทธิ

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

ลูกหนี้กำรค้ำ	–	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้กำรค้ำ 157,088,768.18 157,088,768.18 83,098,153.42

รำยได้ค้ำงรับ 6,090,478.96 6,090,478.96 9,853,730.80

	 	 	 	 รวม 163,179,247.14 163,179,247.14 92,951,884.22

ลูกหนี้กำรค้ำ	–	กิจกำรอื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ 301,654,781.63 301,654,781.63 285,585,467.56

รำยได้ค้ำงรับ 14,747,948.82 14,747,948.82 3,319,409.81

	 	 	 	 รวม 316,402,730.45 316,402,730.45 288,904,877.37

หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,082,958.33) (9,082,958.33) (15,771,634.11)

	 	 	 	 สุทธิ 307,319,772.12 307,319,772.12 273,133,243.26

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	ลูกหนี้กำรค้ำของบริษัทฯ	แยกตำมตำมอำยุลูกหนี้ที่ค้ำงช�ำระได้ดังนี้

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 286,035,003.38 286,035,003.38 299,989,675.85

เกินก�ำหนดช�ำระ

	 -	ไม่เกิน	3	เดือน 112,954,837.57 112,954,837.57 59,160,388.63

	 -	ระหว่ำง	3	–	6	เดือน 71,264,378.31 71,264,378.31 6,935,062.50

	 -	ระหว่ำง	6	–	12	เดือน - - 3,208,980.50

	 -	มำกกว่ำ	12	เดือน 9,327,758.33 9,327,758.33 12,562,654.11

	 	 	 	 รวม 479,581,977.59 479,581,977.59 381,856,761.59

หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,082,958.33) (9,082,958.33) (15,771,634.11)

	 	 	 	 สุทธิ 470,499,019.26 470,499,019.26 366,085,127.48
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	 กำรเปลีย่นแปลงของค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู	–	ลูกหน้ีกำรค้ำ	ในระหว่ำงปีส้ินสดุวนัท่ี	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	มดีงันี้

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

ยอดคงเหลือต้นปี (15,771,634.11) (15,771,634.11) (10,281,162.61)

ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมระหว่ำงปี (345,200.00) (345,200.00) (6,522,037.70)

ได้รับช�ำระคืนในระหว่ำงปี 6,565,974.88 6,565,974.88 1,031,566.20

ตัดหนี้สูญระหว่ำงปี 467,900.90 467,900.90 -

ยอดคงเหลือปลำยปี (9,082,958.33) (9,082,958.33) (15,771,634.11)

7	 ลูกหนี้อื่น	

บำท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

ลูกหนี้อื่น	–	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้จำกกำรชดเชยค่ำเสียหำย -

	 จำกสินค้ำสูญหำยค้ำงรับ 4,467,929.40 4,467,929.40 -

ดอกเบี้ยค้ำงรับ - 929,186.63 -

เงินทดรอง 81,366.00 264,731.84 -

	 	 	 	 รวม 4,549,295.40 5,661,847.87

ลูกหนี้อื่น	–	กิจกำรอื่น	–	สุทธิ

ลูกหนี้จำกกำรยกเลิกสั่งซื้อสินค้ำ 9,558,370.47 9,558,370.47 9,558,370.47

หัก	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,558,370.47) (9,558,370.47) (7,168,777.85)

	 	 	 	 สุทธิ - - 2,389,592.62

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและบริกำร 20,038,511.22 20,038,511.22 13,262,167.88

เงินจ่ำยล่วงหน้ำตำมสัญญำซื้อหุ้น 22	ค 131,240,000.00 - -

ลูกหนี้ค่ำปรับจำกกำรส่งสินค้ำล่ำช้ำ 600,000.00 600,000.00 -

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 268,475.48 268,475.48 267,406.73

	 	 	 	 รวม 152,146,986.70 20,906,986.70 15,919,167.23
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8	 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย

	 ณ	วันที่	 31	ธันวำคม	2557	 เงินกู้ยืมดังกล่ำว	 เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่ก�ำหนดเวลำช�ำระคืนและไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกันโดย
มีดอกเบี้ยร้อยละ	6.80	ต่อปี

	 กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557	มีดังนี้

บำท

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2557

Sea	Oil	Energy	Limited - 131,251,200.00 - 131,251,200.00

9	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 เงินลงทุนที่แสดงในงบกำรเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม

ทุนเรียกช�าระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) วิธีราคาทุน (บาท)

2557 2556 2557 2556 2557 2556

เงนิลงทุนในบริษทัท่ีเกีย่วข้องกนั

บริษัท	คุณนที	จ�ำกัด 400	ล้ำนบำท 400	ล้ำนบำท 3.33 3.33 17,533,500.00 17,533,500.00

ชื่อบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรียกช�าระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน 

(ร้อยละ) วิธีราคาทุน (บาท)

2557 2556 2557 2556 2557 2556

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

Sea	Oil	Energy	Limited 1	ดอลล่ำร์สหรัฐ - 100.00 - 32.48 -

เงนิลงทนุในบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกัน

บริษัท	คุณนที	จ�ำกัด 400	ล้ำนบำท 400	ล้ำนบำท 3.33 3.33 17,533,500.00 17,533,500.00

	 บริษัท	คุณนที	จ�ำกัด	จดทะเบียนในประเทศไทย	ประกอบธุรกิจกำรรับจ้ำงขนส่งน�้ำมันทำงเรือ

	 Sea	Oil	Energy	Limited	จดทะเบยีนในหมูเ่กำะเบอร์มวิด้ำเมือ่วนัที	่15	ตลุำคม	2557	เพือ่ลงทนุในบรษิทัอืน่	(Investment	
Holding	Company)	ปัจจุบันยังไม่ได้ด�ำเนินกิจกำร
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10	 อุปกรณ์	–	สุทธิ

บำท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เครื่องใช้ส�านักงาน รวม

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2556 3,698,726.70 2,838,825.35 6,537,552.05

ซื้อสินทรัพย์ - 890,300.19 890,300.19

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ - (569,474.19) (569,474.19)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557 3,698,726.70 3,159,651.35 6,858,378.05

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2556 1,521,217.84 1,623,748.27 3,144,966.11

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 739,745.36 720,054.61 1,459,799.97

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ - (516,009.10) (516,009.10)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557 2,260,963.20 1,827,793.78 4,088,756.98

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวำคม	2556 2,177,508.86 1,215,077.08 3,392,585.94

31	ธันวำคม	2557 1,437,763.50 1,331,857.57 2,769,621.07

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

2556 1,268,147.33

2557 1,459,799.97

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	กลุ่มบริษัทฯ	และบริษัทฯ	มีสินทรัพย์จ�ำนวนหนึ่ง	ซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมด
แล้วแต่ยังใช้งำนอยู่	รำคำทุนของสินทรัพย์ดังกล่ำว	มีจ�ำนวนเงิน	0.69	ล้ำนบำท	(31	ธันวำคม	2556	:	0.42	ล้ำนบำท
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11	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	–	สุทธิ

งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

(บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รำคำทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2556 2,587,118.59

ซื้อสินทรัพย์ 1,095,994.00

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557 3,683,112.59

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2556 717,336.99

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 320,556.63

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557 1,037,893.62

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

31	ธันวำคม	2556 1,869,781.60

31	ธันวำคม	2557 2,645,218.97

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

2556 191,191.03

2557 320,556.63

12	 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

ตั๋วสัญญำใช้เงิน 80,331,827.33 80,331,827.33 -

	 	 รวม 80,331,827.33 80,331,827.33 -

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2557	บรษิทัมตีัว๋สญัญำใช้เงนิกบัธนำคำรพำณิชย์สำมแห่ง	โดยตัว๋สญัญำใช้เงนิกบัธนำคำรพำณชิย์
สองแห่งจ�ำนวน	 55.33	 ล้ำนบำท	 เกิดจำกกำรซื้อสินค้ำตำมสัญญำสินเชื่อเงินกู้หมุนเวียนทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำยใต้
โปรแกรมสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อที่ผูกไว้กับผู้ขำยหลักของบริษัทฯ

	 ตั๋วสัญญำใช้เงินดังกล่ำวข้ำงต้น	มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	MLR	ต่อปี	และ	MLR	ลบร้อยละ	1.25	ต่อปี
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13	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	 กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวำคม	 2557	 และ	
2556	มีดังนี้

บำท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนต้นปี 554,288.08 454,153.00

ต้นทุนบริกำรปัจจุบันและดอกเบี้ย 149,455.00 100,135.08

ผลขำดทุน	(ก�ำไร)	จำกกำรประมำณกำร

 ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 1,565,135.92 -

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี - -

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนปลำยปี 2,268,879.00 554,288.08

	 ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก�ำไร	(ขำดทุน)	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557และ	2556	มีดังนี้

บำท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 128,626.00 82,892.04

ต้นทุนดอกเบี้ย 20,829.00 17,243.04

	 	 รวม 149,455.00 100,135.08

	 ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในก�ำไร	(ขำดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557และ	2556	มีดังนี้

บำท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ผลก�ำไร	(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร

	 ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (1,565,135.92) -
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	 สมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรค�ำนวณประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	สรุปได้ดังนี้	

2557 2557

อัตรำคิดลด	(ร้อยละ	/	ต่อปี) 3.7 4.0

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต 5.0	–	15.0 5.0

	 ส�ำหรับพนักงำน	(ร้อยละ	/	ต่อปี) (ส�ำหรับพนักงำนแต่ละช่วงอำยุ) (ส�ำหรับพนักงำนทุกช่วงอำยุ)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน ผันแปรตำมอำยุพนักงำนและประเภท ผันแปรตำมอำยุพนักงำนและประเภท

กำรจ้ำงงำนตั้งแต่ร้อยละ	0-10 กำรจ้ำงงำนตั้งแต่ร้อยละ	0-13

อัตรำกำรตำย อัตรำตำมตำรำงมรณะไทยปี	2551	แยก อัตรำตำมตำรำงมรณะไทยปี	2540

เกณฑ์ตำมเพศชำยและหญิง แยกเกณฑ์ตำมเพศชำยและหญิง

14	 ทุนเรือนหุ้น

	 ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	14	กุมภำพันธ์	2556	ผู้ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนจำก	160	ล้ำน
บำท	(หุน้สำมญัจ�ำนวน	160	ล้ำนหุน้	มลูค่ำหุน้ละ	1	บำท)	เป็น	180	ล้ำนบำท	(หุน้สำมญัจ�ำนวน	180	ล้ำนหุน้	มลูค่ำหุน้ละ	
1	บำท)	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวำคม	2555	บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนจ�ำนวน	160	ล้ำนบำทและมทุีนท่ีออกและเรียกช�ำระแล้ว110	
ล้ำนบำท	 เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฏหมำย	 ท่ีประชุมจึงมีมติอนุมัติให้มีกำรลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้น
ที่ยังมิได้ออกจ�ำหน่ำย	โดยลดทุนจดทะเบียนจำก	160	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมัญจ�ำนวน	160	ล้ำนหุ้นมูลค่ำหุ้นละ	1	บำท)		
เป็น	110	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมัญจ�ำนวน	110	ล้ำนหุ้นมูลค่ำหุ้นละ	1	บำท)	และมีมติอนุมัติให้มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจำก	110	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมัญจ�ำนวน	110	ล้ำนหุ้นมูลค่ำหุ้นละ	1	บำท)	เป็น	180	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมัญจ�ำนวน		
180	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท)	โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน	70	ล้ำนหุ้นมูลค่ำหุ้นละ	1	บำทโดยท่ีประชุม
พิจำรณำอนุมัติให้จัดสรรเสนอขำยหุ้นสำมัญใหม่ดังกล่ำวดังน้ี	

 หุ้นสามัญกลุ่มที่ 1

	 จ�ำนวนไม่เกนิ	7.70	ล้ำนหุน้	มลูค่ำหุน้ทีต่รำไว้หุน้ละ	1	บำท	จดัสรรและเสนอขำยให้แก่	กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั
และบริษัทใหญ่	ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรเดียวกันกับกำรจัดสรรให้แก่ประชำชนทั่วไป	(Initial	Public	Offering)

 หุ้นสามัญกลุ่มที่ 2 

	 จ�ำนวนไม่เกิน	62.30	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	จัดสรรและเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป

	 ในวันที	่29	สงิหำคม	2556	บรษิทัฯได้เสนอขำยหุ้นสำมญักลุม่ท่ี	1	และ	2	ดังกล่ำวจ�ำนวน	70	ล้ำนหุ้น	มลูค่ำท่ีตรำไว้หุน้
ละ	1	บำท	ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ	3.45	บำท	โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระแล้ว
จำกจ�ำนวน	110	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมัญ	110	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท)	เป็นจ�ำนวน	180	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมัญ	
180	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท)	กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่	30	สิงหำคม	2556	จ�ำนวนเงินสุทธิที่ได้รับ
จำกกำรเสนอขำยหุ้นดังกล่ำวมจี�ำนวนทัง้สิน้	231.90	ล้ำนบำท	(สทุธิจำกต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำยหุ้นจ�ำนวน	9.6	ล้ำนบำท)	
และบริษัทรับรู้ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจ�ำนวนทั้งสิ้น	 161.87	 ล้ำนบำท	ทั้งนี้ตลำดหลักทรัพย์ใหม่	 (MAI	 :	Market	 for	
Alternative	Investment)	ได้รับหุ้นสำมัญจ�ำนวน	180	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และเริ่มท�ำกำรซื้อขำยได้ตั้งแต่วันที่	5	กันยำยน	2556
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	 ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	8	เมษำยน	2557	ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม	180	ล้ำนบำท	
(หุ้นสำมัญ	180	ล้ำนหุ้น	มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ	1	บำท)	เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่	210	ล้ำนบำท	(หุ้นสำมญั	210	ล้ำนหุ้น	มลูค่ำ
ทีต่รำไว้หุน้ละ	1	บำท)	โดยมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่	30	ล้ำนหุ้น(หุ้นสำมัญ	30	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท)	
เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล

	 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่	22	เมษำยน	2557	

	 บริษัทได้จดทะเบียนทุนช�ำระแล้วที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญของบริษัทจ�ำนวน	 29,998,052	 หุ้น	 มูลค่ำ	
หุ้นละ	1	บำทกบักระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่	25	เมษำยน	2557

	 เมื่อวันที่	17	ธันวำคม	2557	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้ง	ที่	1/2557	ของบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

-	 อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิมทุนจดทะเบียน	 210,000,000.00	 บำท	 เป็นทุนจดทะเบียน	
209,998,052.00	บำท	โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น�ำออกจ�ำหน่ำย	จ�ำนวน	1,948	หุ้น	บริษัทจดทะเบียน
ลดทุนกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่	26	ธันวำคม	2557	และ

-	 อนมุตัใิห้เพิม่ทนุจดทะเบยีนจำกเดมิ	209,998,052	บำท	(หุน้สำมญั	209,998,052	หุน้	มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ	1	บำท)	
เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่	314,997,078	บำท	(หุ้นสำมญั	314,997,078	หุ้น	มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ	1	บำท)	โดยมมีตใิห้
จดัสรรหุน้เพิม่ทนุใหม่	104,999,026	หุ้น	(หุ้นสำมัญ	104,999,026	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท)	

	 บริษัทได้บันทึกกำรรับเงินจำกกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของผู้ถือหุ้นเดิม	จำกกำรประกำศเพิ่มทุนของบริษัทตำมมติของที่
ประชมุวิสำมญัผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวเป็นเงนิรบัล่วงหน้ำค่ำหุน้	เนือ่งจำกบรษิทัได้จดทะเบยีนกำรเพิม่ทนุกบักระทรวงพำณชิย์	
เมื่อวันที่	6	มกรำคม	2558	และหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวได้รับอนุญำตให้ท�ำกำรซื้อ-ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
เมื่อวันที่	12	มกรำคม	2558	โดยหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรให้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่ำวได้ออกจ�ำหน่ำยในรำคำสูงกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้
ของหุ้นสำมัญ	ท�ำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ�ำนวน	420.00	ล้ำนบำท

15	 ส�ารองตามกฎหมาย

	 บริษัทได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	5	ของก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีหักด้วยขำดทุนสะสม	(ถ้ำมี)	จนกว่ำส�ำรองจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนของบริษัท	
ส�ำรองตำมกฎหมำยไม่สำมำรถน�ำมำจ่ำยปันผลได้

16	 เงินปันผลจ่าย	

	 ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	8	เมษำยน	2557	ผู้ถือหุ้นมีมติให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดจ�ำนวน	3.35	ล้ำนบำท	
ในอัตรำหุ้นละ	0.0186	บำท	และจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญของบริษัทจ�ำนวน	29,998,052	หุ้น	มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท	ในอัตรำ	6	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นปันผล	รวมมูลค่ำ	30.00	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นอัตรำกำรจ่ำย
เงินปันผล	0.1853	บำทต่อหุ้น	บริษัทได้จ่ำยปันผลดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่	25	เมษำยน	2557

	 ตำมมตทิีป่ระชมุสำมญัผู้ถอืหุ้น	เมือ่วนัท่ี	7	มนีำคม	2556	มมีตใิห้จ่ำยเงนิปันผลรวมเป็นเงนิท้ังสิน้	66.00	ล้ำนบำท	โดยจ่ำย
ให้แก่ผูถ้อืหุน้จ�ำนวน	110	ล้ำนหุ้น	ในอัตรำหุน้ละ	0.60	บำท	บริษทัได้จ่ำยเงนิปันผลดังกล่ำวแล้วเมือ่วนัท่ี	8	มนีำคม	2556
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17	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 รำยกำรทีม่สีำระส�ำคญัทีร่วมอยู่ในกำรค�ำนวณก�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบัปีสิน้สดุวันที	่31	ธนัวำคม	2557	และ	2556	
สำมำรถน�ำมำแยกตำมลักษณะได้ดังนี้

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำระหว่ำงทำง - - (1,384,800.00)

ซื้อสินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำย 2,608,979,979.67 2,608,979,979.67 2,407,870,663.50

ต้นทุนทำงตรงส�ำหรับกำรให้บริกำรอำหำรและ

	 ท�ำควำมสะอำดส�ำหรับบุคลำกรบนเรือที่พัก 241,451,794.39 241,451,794.39 105,581,735.38

ค่ำขนส่ง 50,147,958.03 50,147,958.03 41,167,928.83

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำน 29,467,596.74 29,467,596.74 19,986,557.50

ค่ำรับรอง 4,103,089.69 4,103,089.69 4,960,729.42

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 1,780,356.60 1,780,356.60 1,459,338.36

หนี้สงสัยจะสูญ	(กลับรำยกำร) (3,831,182.26) (3,831,182.26) 13,690,815.55

ค่ำที่ปรึกษำและค่ำบริกำรทำงวิชำชีพ 12,683,691.43 12,500,325.59 4,502,644.31

ค่ำนำยหน้ำ 5,907,013.37 5,907,013.37 5,154,508.43

18	 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	มีดังนี้	

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน 20,798,714.75 20,798,714.75 20,636,021.46

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:	

ค่ำใช้จ่ำย	(รำยได้)	ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ

 ที่เกี่ยวข้องกับผลแตกต่ำงชั่วครำว 516,898.44 516,898.44 (2,551,876.89)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดจำก

 กำรลดอัตรำภำษีเงินได้ - - 322,059.47

  ค่ำใช้จ่ำย	(รำยได้)	ภำษีเงินได้ที่แสดง

   อยู่ในก�ำไรขำดทุนส�ำหรับปี 21,315,613.19 21,315,613.19 18,406,204.04
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	 รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีท่ีใช้ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	สำมำรถแสดงได้ดังนี้

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 109,071,876.75 109,071,876.75 98,942,413.79

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20%

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี 21,814,375.35 21,814,375.35 19,788,482.76

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ	:

	 -	รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นและค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม (185,734.98) (185,734.98) 847,538.70

	 -	ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรลดอัตรำภำษี - - 322,059.47

ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (313,027.18) (313,027.18) (2,551,876.89)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขำดทุน 21,315,613.19 21,315,613.19 18,406,204.04

	 ณ	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ลูกหนี้กำรค้ำ 1,816,591.67 1,816,591.67 3,154,326.82

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	–	ลูกหนี้จำกกำรยกเลิกสั่งซื้อสินค้ำ 1,911,674.09 1,911,674.09 1,433,755.57

ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน 453,775.81 453,775.81 110,857.62

	 	 	 	 รวม 4,182,041.57 4,182,041.57 4,698,940.01

19	 ก�าไรต่อหุ้น

	 ก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2557	และ	2556	ค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรส�ำหรบัปีท่ีเป็นของผูถ้อืหุน้สำมญั
ด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในระหว่ำงปี

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2557 2556

ก�ำไรส�ำหรับปี	(บำท) 85,440,102.58 87,756,263.56 80,536,209.75

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก	(หุ้น) 200,628,797 200,628,797 133,780,822

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(บำทต่อหุ้น) 0.43 0.44 0.60
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20	 การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

	 ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำน	จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรประเภทต่ำงๆ 	ของกลุ่มบริษัท

	 ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนินงำนทีน่�ำเสนอนีส้อดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูม้อี�ำนำจตัดสนิใจสงูสดุด้ำนกำรด�ำเนนิงำน
ได้รบัและสอบทำนอย่ำงสม�ำ่เสมอเพ่ือใช้ในกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรพัยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมนิผลกำรด�ำเนนิ
งำนของส่วนงำน

	 ผลกำรด�ำเนนิงำนและสินทรัพย์และหนีสิ้นตำมส่วนงำนเป็นรำยกำรทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัส่วนงำนหรอืทีส่ำมำรถปันส่วน
ให้ส่วนงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล

	 บริษัทด�ำเนินธุรกิจภำยใต้ส่วนงำนด�ำเนินงำนจ�ำนวน	4	ส่วนงำน	ดังนี้	
	 	 ก)	 กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงเรือและน�้ำมันหล่อลื่นทำงทะเลให้กับกลุ่มลูกค้ำประเภทเรือขนส่ง
	 	 ข)	 กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงเรือและน�้ำมันหล่อลื่นทำงทะเลให้กับกลุ่มลูกค้ำที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
	 	 ค)	 กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำงบกให้กับธุรกิจขนส่งและโรงงำนอุตสำหกรรม
	 	 ง)	 กำรให้บริกำรอำหำรและท�ำควำมสะอำดส�ำหรับบุคลำกรทั้งบนบกและในทะเล	(บนเรือที่พัก)

	 รำยละเอียดข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำนด�ำเนินงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557	มีดังนี้

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนงาน ก ส่วนงาน ข ส่วนงาน ค ส่วนงาน ง อื่นๆ รวม

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 1,310,669,527.69 1,483,734,817.95 17,351,168.58 259,834,197.19 - 3,071,589,711.41

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - - - - - -

ก�ำไร(ขำดทุน)	ของส่วนงำน	 89,894,556.31 52,982,171.11 (1,837,081.74) 11,020,713.20 - 152,060,358.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลูกหนี้กำรค้ำ	–	สุทธิ 298,587,162.75 106,197,063.70 8,046,345.20 57,668,447.61 - 470,499,019.26

สินทรัพย์อื่น	(สินทรัพย์ส่วนกลำง) 756,156,392.62

สินทรัพย์รวม	 1,226,655,411.88

	 รำยละเอียดข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำนด�ำเนินงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2556	มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส่วนงาน ก ส่วนงาน ข ส่วนงาน ค ส่วนงาน ง รวม

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 1,347,580,950.43 1,117,128,361.31 135,966,074.22 115,679,221.15 2,716,354,607.1

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - - - - -

ก�ำไร(ขำดทุน)	ของส่วนงำน 86,402,263.31 38,580,159.66 (3,273,050.35) 8,553,345.18 130,262,717.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ลูกหนี้กำรค้ำ	–	สุทธิ 262,288,926.49 50,936,361.85 4,212,230.00 48,566,243.14 366,003,761.48

สินทรัพย์อื่น	(สินทรัพย์ส่วนกลำง) 153,812,095.43

สินทรัพย์รวม 519,815,856.91
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	 ก�ำไรของส่วนงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2557	และ	2556	สำมำรถกระทบยอดกับก�ำไรส�ำหรับปีได้ดังนี้

บำท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

ก�ำไรของส่วนงำน 152,060,358.88 130,262,717.80

รายการกระทบยอด

	 รำยได้อื่น	-	ส่วนกลำง 3,106,426.05 346,265.03

	 รำยได้เงินปันผล 666,675.00 666,675.00

	 ค่ำใช้จ่ำยบริหำร	-	ส่วนกลำง (48,756,499.24) (31,993,485.17)

	 ต้นทุนทำงกำรเงิน	-	ส่วนกลำง (321,244.92) (339,758.87)

	 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (21,315,613.19) (18,406,204.04)

	 ก�ำไรส�ำหรับปี 85,440,102.58 80,536,209.75
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 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

 บรษิทัด�ำเนนิธุรกจิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ	ข้อมูลทำงกำรเงนิจ�ำแนกตำมส่วนงำนทำงภมูศิำสตร์ของบริษัทส�ำหรบัปีวนัที	่31	ธนัวำคม	2557	และ	2556	มดีงันี้

งบกำรเงินรวม	(บำท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สายงาน ก สายงาน ข สายงาน ค สายงาน ง

อื่นๆ รวมในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,043,555,557.93 267,113,969.76 469,015,082.56 1,014,719,735.39 17,351,168.58 259,834,197.19 - - 3,071,589,711.41

ก�ำไร	(ขำดทุน)	ขั้นต้น 102,477,785.99 17,476,810.69 26,743,468.38 55,771,029.81 306,439.68 - 18,382,402.80 - - 221,157,937.35

รำยได้อื่น 11,412,417.45

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 61,970,032.20

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 60,517,310.19

ต้นทุนทำงกำรเงิน 3,327,296.64

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 21,315,613.19

ก�ำไรส�ำหรับปี 85,440,102.58

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร	(บำท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

สายงาน ก สายงาน ข สายงาน ค สายงาน ง

รวมในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,198,314,436.15 149,266,514.28 328,713,921.04 788,414,440.27 130,041,774.22 5,924,300.00 115,679,221.15 - 2,716,354,607.11

ก�ำไร	(ขำดทุน)	ขั้นต้น 109,652,079.17 12,414,666.05 11,741,613.10 55,909,098.38 2,769,771.14 170,400.00 10,097,485.77 - 202,755,113.61

รำยได้อื่น 5,370,687.15

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 49,553,791.05

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 52,245,849.57

ต้นทุนทำงกำรเงิน 7,383,746.35

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 18,406,204.04

ก�ำไรส�ำหรับปี 80,536,209.75
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 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

	 ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2557	กลุม่บรษิทัมรีำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่	4	รำย	ในส่วนงำน	ก	ส่วนงำน	ข	และส่วนงำน	ง	
เป็นจ�ำนวนเงนิ	1,059.39	ล้ำนบำท	869.42	ล้ำนบำท	และ	111.15	ล้ำนบำท	คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ	34.49	ร้อยละ	28.31	
และร้อยละ	3.62	ของยอดรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมตำมล�ำดับ

	 ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัที	่31	ธนัวำคม	2556	บรษิทัมรีำยได้จำกลกูค้ำรำยใหญ่	3	รำย	ในส่วนงำน	ก	ส่วนงำน	ข	และส่วนงำน	ง	
เป็นจ�ำนวนเงิน	1,004.40	ล้ำนบำท	564.95	ล้ำนบำท	และ	96.41	ล้ำนบำท	คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ	36.98	ร้อยละ	20.80	
และร้อยละ	3.55	ของยอดรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมตำมล�ำดับ

21	 เครื่องมือทางการเงิน

 ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

	 บริษัทต้องเผชิญกับควำมเส่ียงทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ	 ได้แก่	 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย	 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ	 และควำมเสี่ยงจำกสินเชื่อ	 บริษัทได้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในกำรลงทุนและด�ำเนินงำน
ซึ่งต้องจ่ำยอัตรำดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว	 รำยได้จำกกำรขำยและต้นทุนขำยบำงส่วนรับและจ่ำยไปเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ	ควำมเสี่ยงจำกสินเชื่อเกิดจำกกำรขำยสินค้ำเป็นเงินเชื่อ	

	 บริษัทจะพิจำรณำเลือกใช้เครื่องมือและอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสม	

	 บริษัทไม่มีนโยบำยประกอบธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก�ำไรหรือเพื่อกำรค้ำ

 ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเนื่องจำกมีเงินฝำก	และมีหนี้สินกับสถำบันกำรเงิน	อย่ำงไรก็ตำม	เนื่องจำก
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	 บริษัทเชื่อว่ำควำมผันผวนของอัตรำ
ดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดของ
กิจกำร	ดังนั้นบริษัทจึงมิได้ใช้ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว

 ค) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 ธรุกจิของบรษิทัมส่ีวนของกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัให้กบัลกูค้ำทีอ่ยู่ต่ำงประเทศ	ซึง่บรษิทัจะท�ำกำรจับคูธ่รุกรรมดังกล่ำว
โดยกำรจดัหำน�ำ้มันจำกผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัในต่ำงประเทศ	ซึง่ธรุกรรมดงักล่ำวทัง้ด้ำนซือ้และขำยจะคดิรำคำ
โดยอิงกับสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ	(ดอลลำร์สหรัฐฯ)	โครงสร้ำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในส่วนดังกล่ำวจึงมีกำร
ป้องกันควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนตำมธรรมชำต	ิ(Natural	Hedge)	บรษิทัพจิำรณำป้องกนัควำมเสีย่งจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนโดยกำรซื้อสัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมควำมเหมำะสม

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2557	บรษิทัมสีนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงินทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศจ�ำนวน	3,074,785.00	และ	
57,042.40	เหรยีญสหรฐัฯ	ตำมล�ำดบั	ซึง่ได้ท�ำกำรป้องกนัควำมเสีย่งไว้	และมสีนิทรพัย์และหนีส้นิทำงกำรเงินทีเ่ป็นเงิน
ตรำต่ำงประเทศทีไ่ม่ได้ท�ำกำรป้องกนัควำมเสีย่งจ�ำนวน	706,286.14	และ	81,767.30	เหรยีญดอลลำร์สหรฐัฯ	ตำมล�ำดบั
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ง) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกค้ำ	 อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำก	 บริษัทมีฐำนของลูกค้ำที่
หลำกหลำยและมีจ�ำนวนมำกรำย	 อีกทั้งบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อท่ีมี
ประสิทธิภำพ	ดงันัน้บรษิทัจงึไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสยีหำยอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญจำกกำรเก็บหน้ีจำกลกูหน้ีเหล่ำนัน้	
ในเบื้องต้นบริษัทพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มมูลค่ำส�ำหรับลูกหน้ีท่ีเกินก�ำหนดช�ำระมำกกว่ำ	 180	 วัน	
(สุทธิจำกส่วนที่ได้รับช�ำระหลังวันสิ้นปี)	 นอกจำกน้ันบริษัทจะพิจำรณำควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เป็นกำรเฉพำะเจำะจงส�ำหรับลูกหนี้แต่ละรำย	โดยพิจำรณำจำกฐำนะกำรเงิน	ประสบกำรณ์กำรช�ำระเงินในอดีต

 จ) มูลค่ายุติธรรม

	 รำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงนิ	อนัได้แก่	เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด	ลกูหนีก้ำรค้ำและ
ลูกหนี้อื่นเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	และเงินกู้ยืมมีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม

22	 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น	

 ก) สัญญาเช่าและสัญญาบริการ

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	บริษัทมีสัญญำเช่ำและสัญญำจ้ำงบริกำรรวม	7	สัญญำ	โดยมีภำระผูกพันตำมสัญญำ
ที่จะต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นรวม	6.30	ล้ำนบำท	ดังนี้	

ช่วงระยะเวลา ล้านบาท

ไม่เกินหนึ่งปี 2.87

เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี 3.43

 ข) หนังสือค�้าประกันที่ออกให้โดยธนาคาร

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	บริษัทมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนำคำร	เพื่อค�้ำประกันกำรจ่ำยช�ำระค่ำสินค้ำให้
กับผู้ขำยสินค้ำเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น	80.33	ล้ำนบำท	(31	ธันวำคม	2556	:	39.76	ล้ำนบำท)	

 ค) ภาระผูกพันค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557	บริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยจำกกำรท�ำสัญญำซื้อหุ้นบริษัท	แพน	โอเรียนท์	
เอ็นเนอยี่	(สยำม)	ลิมิเต็ด	(POES)	กับบริษัทแห่งหนึ่ง	จ�ำนวน	38.50	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	หรือเทียบเท่ำ	1,274.86	
ล้ำนบำท	ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ำยช�ำระครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่	2	กุมภำพันธ์	2558



รายงานประจ�า ปี 2557 143

23	 การบริหารจัดการทุน

	 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทคือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำร
ด�ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

	 งบแสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2557	กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ	0.14	:	1	
(31	ธันวำคม	2556	:	0.10	:	1)

24	 การจัดประเภทบัญชีใหม่

	 รำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวำคม	 2556	 และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	 2557	 ได้ถูกจัดประเภทบัญชีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินปีสิ้นสุด
วันที่	 31	 ธันวำคม	 2557	 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรส�ำหรับงวดหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตำมที่เคยรำยงำนไว้	 โดยมีกำรจัด
ประเภทบัญชีใหม่	ดังต่อไปนี้

บำท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น	–	บริษัทอื่น 280,219,455.24 (280,219,455.24) -

ลูกหนี้กำรค้ำ	–	กิจกำรอื่น	–	สุทธิ - 273,133,243.26 273,133,243.26

ลูกหนี้อื่น	–	สุทธิ - 15,919,167.23 15,919,167.23

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำและบริกำร 14,825,942.77 (14,825,942.77) -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,322,611.33 (1,322,611.33) -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	–	ภำษีซื้อรอขอคืน - 5,992,987.52 5,992,987.52

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	–	ภำษีซื้อที่

	 ยังไม่ถึง	ก�ำหนดช�ำระ - 1,322,611.33 1,	322,611.33

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	-	บริษัทอื่น 37,494,712.06 (37,494,712.06) -

เจ้ำหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรอื่น - 34,680,009.72 34,680,009.72

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1,781,780.06 (1,781,780.06) -

เจ้ำหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 1,726,335.00 1,726,335.00

เจ้ำหนี้อื่น	-	ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - 2,222,604.82 2,222,604.82

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,648,024.50 647,542.58 2,295,567.08

-
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บำท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำร 2,716,354,607.11 (2,716,354,607.11) -

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ - 2,600,675,385.96 2,600,675,385.96

รำยได้จำกกำรให้บริกำร - 115,679,221.15 115,679,221.15

ต้นทุนขำยและบริกำร 2,513,599,493.50 (2,513,599,493.50) -

ต้นทุนขำย - 2,408,017,758.12 2,408,017,758.12

ต้นทุนบริกำร - 105,581,735.38 105,581,735.38

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 3,119,449.18 (3,119,449.18) -

รำยได้อื่น	-	ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ

- 3,119,449.18 3,119,449.18

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร - 11,788,814.00 11,788,814.00

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 11,788,814.00 (11,788,814.00) -

-

25	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

	 เมือ่วันที	่ 14	 มกรำคม	 2558	 บริษัทฯ	 ได้ตกลงท�ำสญัญำให้บรษิทัย่อยกูย้มืเงนิจ�ำนวน	 38.50	 ล้ำนเหรยีญสหรฐัเพือ่ให้	
บรษิทัย่อยน�ำไปช�ำระตำมสญัญำซ้ือหุน้ของบรษิทั	แพน	โอเรียนท์	เอน็เนอย่ี	(สยำม)	ลมิเิต็ด	(POES)	จ�ำนวน	9,863	หุน้	
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 49.99	 ของจ�ำนวนหุน้ทีอ่อกและจ�ำหน่ำยแล้วท้ังหมดของ	 POES	 รำยกำรซือ้ขำยดงักล่ำวส�ำเรจ็
เรยีบร้อยแล้วในมลูค่ำสทุธ	ิ42.50	ล้ำนเหรียญสหรัฐ	เมื่อวันที่	2	กุมภำพันธ์	2558	

	 เมื่อวันที่	22	มกรำคม	2558	บริษัทฯ	ได้จัดต้ัง	Sea	Oil	Offshore	Limited	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้ำน�้ำมันและผลิตภัณฑ์
เกี่ยวเนื่องกับน�้ำมัน	ใน	Federal	Territory	of	Labuan	(Malaysia)	บริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100	โดยบริษัทย่อย
ดังกล่ำวมีทุนจดทะเบียน	30,000	เหรียญสหรัฐ	เป็นหุ้นสำมัญ	30,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	เหรียญสหรัฐ

26	 การอนุมัติงบการเงิน

	 งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	25	กุมภำพันธ์	2558




