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สาส์นจากประธานกรรมการ

อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�ำจร
ประธานกรรมการ

	 ในปี	2558		ภาพรวมของเศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัดข้ึีนเลก็น้อยจาก
ปี	2557		แต่ยังคงมีอัตราการขยายตวัท่ีต�า่	การชะลอตวัของเศรษฐกจิ
จีน	ท�าให้ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ		
ซ่ึงส่งผลต่อเศรษฐกจิของประเทศคูค้่า	ส�าหรบัสถานการณ์ราคาน�า้มนั
โลกยังคงผนัผวนและมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่งจากภาวะอปุทาน
น�้ามันดิบล้นตลาด	ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี	2558		มีการขยายตัว
เพิม่ข้ึนเลก็น้อยจากปีก่อน	จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั	
แต่มลูค่าการน�าเข้าและส่งออกยังคงลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน	ตามการ
ชะลอตวัของการบรโิภคภายในประเทศและเศรษฐกจิโลก	
	 ท ่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีการชะลอตัว	 และ
สถานการณ์ราคาน�้ามันที่ผันผวน	ในปี	2558	บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด
(มหาชน)	 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 ตระหนักถึง 
ความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิอย่างระมดัระวงัรอบคอบ	การขยาย
การลงทุนต่างๆ	ต้องมกีารทบทวน	ศกึษารายละเอียด	วิเคราะห์ข้อมลู	
และปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างถี่ถ้วน	 รวมถึงปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	อย่างไรก็ดีบริษัทฯ	ยังคง
มุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและม่ันคง	 เพื่อ
ให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรโดยรวม	ผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ
ในสภาวะการณ์ท่ีราคาน�้ามันลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ในปี	2558		
บริษัทฯ	 มีรายได้จากการขายและบริการรวม	 	2,769	 	 ล้านบาท	 
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	9.8		แต่ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันโดยรวม
ยังคงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	23.7	และบริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิเฉพาะ
กจิการ	จ�านวน	105.28	ล้านบาท	และก�าไรสทุธริวมจ�านวน	6.50	ล้านบาท
	 	 สืบเนื่องจากภาวะราคาน�้ามันดิบในตลาดลดลงอย่างมาก	
บริษัทฯ	 ได้รับผลกระทบจากการลงทุนในธุรกิจส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม	ท�าให้ในปี	2558	บริษัทได้รับส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการ
ร่วมค้า	จ�านวน	45.90	ล้านบาท	เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤติการณ์
ดังกล่าว	บริษัทฯได้ร่วมพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์การด�าเนินงานกับ
บริษัทร่วมค้า		แพน	โอเรียนท์	เอ็นเนอร์ยี่	(สยาม)	ลิมิเต็ด		โดยการ

ปรับแผนการผลิต	และก�าหนดมาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการ
ผลิตโดยรวมให้สอดคล้องกับราคาน�้ามันในปัจจุบัน	
	 อย่างไรกด็	ี	บรษัิทยังคงมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิธรุกจิให้มีการเตบิโต
อย่างยั่งยืน	 	นอกจากการรักษาฐานการด�าเนินธุรกิจที่มีอยู่เดิมแล้ว	
บริษัทฯ	 ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้
กับองค์กร	และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต		โดยใน
ปี	2558	บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ	เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าและซัพพลายเออร์ด้านการจ�าหน่ายน�้ามันไปยังต่างประเทศ	
ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพและงาน
บริการเพื่อยกระดับองค์กรตามมาตรฐานสากล	
	 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	
นักลงทุน	สถาบันการเงิน		ลูกค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	ตลอดจนผู้มี
อุปการคณุในทุกๆด้าน	ท่ีให้ความไว้วางใจ	เช่ือม่ันและสนบัสนนุบรษัิท
ด้วยดีตลอดมา		และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน	 
ท่ีร่วมแรงร่วมใจท�างานด้วยความซ่ือสตัย์	และปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างเตม็ 
ความสามารถ	ขอให้ทุกท่านเช่ือม่ันว่า		คณะกรรมการบรษัิทจะปฏบัิติ
หน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี	 และบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล	 ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม		เพื่อให้กิจการ
มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

บรษัิทยังคงมุง่มัน่ท่ีจะด�ำเนนิธรุกจิให้มีกำรเตบิโตอย่ำง

ย่ังยืน นอกจำกกำรรักษำฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีมีอยู่

เดิมแล้ว บริษัทฯ ยังคงมองหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ 

เพื่อเพิ่มศักยภำพให้กับองค์กร และรองรับกำรขยำย

ตัวของเศรษฐกิจในอนำคต

“

“
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คณะกรรมการบริษัท

นำย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�ำจร
ประธานกรรมการบริษัท

นำย ทวีป สุทรสิงห์
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/	
กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการ		
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
กรรมการ

ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์  อนัคกุล
กรรมการ

นำยสุรพล มีเสถียร
กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้อม
กรรมการ	/	ประธานกรรมการบรหิาร	/	
กรรมการผู้จัดการ

ANNUAL REPORT 2015
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ชื่อ-สกุล	 	 	 นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติก�าจร
ต�าแหน่ง   ประธานกรรมการ
อายุ	(ปี)	 	 	 70   
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-		ปริญญาโท	Civil	Engineering	Lamar	University,	Texas,	USA
-		ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	ขอนแก่น

-		หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP) 	รุน่ท่ี	166/2012
-		หลักสูตร	The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	รุ่นที่	26/2011
-		หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่นที่	22/2008
-		หลกัสตูร	Understanding	the	Fundamental	of	Financial	
				Statements	Program	(UFS)	รุ่นที่	5/2006
-		หลกัสตูร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	
			รุน่ท่ี	24/2005
-		หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
			รุน่ท่ี	27/2004
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 	 			2.78
	 	 	 	 				 					10,020,000						หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 	-
ประสบการณ์การท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง

2558-ปัจจบัุน ประธานกรรมการ บจก.ดี	ที	ซี	
เอน็เตอร์ไพรส์

ธุรกิจบริการ
ระบบ	GPS

2558-ปัจจบัุน ประธานกรรมการ บจก.โอ	พี	จี	
เทค

ผลติและจ�าหน่าย
น�า้มันปาล์ม

2557-ปัจจบัุน ประธานกรรมการ บจก.สยาม
โกลบอล
เฮ้าส์อินเตอร์
เนช่ันแนล

ธุรกิจลงทุน

2551-ปัจจบัุน ประธานกรรมการ บมจ.สยามโกล
บอลเฮ้าส์	

จ�าหน่ายวสัดุ
ก่อสร้างและ
อุปกรณ์
ตกแต่งบ้าน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประสบการณ์การทำางาน (ต่อ)

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก . เอ เ ชี ย	
ไบโอแมส

จ�าหน่ายเชื้อ
เพลิงชีวมวล

2557-ปัจจบัุน รองประธาน
กรรมการ

บมจ.	เอเชีย	
กรนี	เอนเนอจ	ี

น�าเข้าและ
จ�าหน่าย
ถ่านหิน
คุณภาพจาก
ต่างประเทศ

2554-ปัจจบัุน ประธาน
กรรมการ

บจก.อีโค่ไลท์
ติ้ง

จ�าหน่ายหลอด
ไฟฟ้าและไฟส่อง
สว่าง

2554	-	2557 กรรมการอสิระ	
และกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.ไทยออยล์ ธุรกิจกลั่น
น�้ามัน

2552	-	2557 กรรมการ Sakari	
Resources	
Limited

ธรุกจิถ่านหิน

2552	-	2556 กรรมการอสิระ
และประธาน
กรรมการตรวจ
สอบ

บมจ.ไทย
โรตารี	่เอ็นจิ
เนยีริง่

ผลติผลติภณัฑ์
โลหะใช้ในงาน
ก่อสร้าง

2551	-	2556 ประธาน
กรรมการ

บมจ.พเีออี	
(ประเทศไทย)

งานรบัเหมา
ก่อสร้าง

2549	-	2556 กรรมการ บมจ.	ไทยลู้บ
เบส

ผลิตภัณฑ์หล่อ
ลื่นและยาง
มะตอย

2549	-	2555 กรรมการ
และประธาน
กรรมการตรวจ
สอบ

บมจ.ฟอร์จูน	
พาร์ท	อิน
ดัสตรี้

ผลิตและ
จ�าหน่ายชิ้น
ส่วนอะไหล่
รถยนต์
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ชื่อ-สกุล	 	 				นายทวีป	สุนทรสิงห์
ต�าแหน่ง      รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/	
	 	 				กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการ	
	 	 				สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ	(ปี)	 	 				65   
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
-		หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นท่ี	97/2012	
-		หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุ่น	42/2013	
-	หลกัสตูร	Financial	Statements	of	Director	(FSD)	รุ่น	20/2013	
-		หลกัสตูร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	รุน่	17/2015
-		หลกัสตูร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	รุน่	20/2015	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 	 					-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร											-
ประสบการณ์การท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2554-ปัจจบัุน กรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบ

บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามนัเชือ้เพลงิ

2535	-	2553 ผู้จัดการ บมจ.ธนาคาร
กสกิรไทย

ธนาคาร
พาณิชย์

ชื่อ-สกุล	 	 			รศ.ดร.	รุธิร์	พนมยงค์
ต�าแหน่ง     กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	(ปี)	 	 	 48   
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-	 ปริญญาเอก	โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ,Cardiff	University,	
			Wales,	United	Kingdom	
-		ประกาศนียบัตรระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์,	Cardiff	
			University,	Wales,	United	Kingdom
-		ปริญญาโท	กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ	Universite	
			de	Paris	I,	Pantheon-Sorbonne,	France
-		ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการแปลค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ
			และภาษาฝรั่งเศษทางกฎหมาย
-		Paris	Institute	of	Comparative	Law,	France
-		ปริญญาตรี	กฎหมายระหว่างประเทศ,	Universite	de	Paris	I,	
			Pantheon-Sorbonne,	France
-		ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์	Lycee	Michelet,	France

-		หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่ท่ี	103/2008
-		หลกัสตูร	Audit	Committee	Program	(ACP)	รุน่	13/2006
-		หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่ท่ี	44/2005
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 	 -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 -
ประสบการณ์การท�างาน
ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2554-ปัจจบัุน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง

2558-ปัจจบัุน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

บมจ.ไวส์	
โลจิสติกส์

ธรุกจิรบัจดัการ
ขนส่งสินค้า

2539-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.ลีฟวิ่ง	
เฮดควอเตอร์

ธุรกิจรับออก
แบบภายใน

2536-ปัจจบัุน อาจารย์ประจ�า
คณะพาณชิยศาสตร์
และการบัญชี

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สถาบันการ
ศึกษา

2556-2558 กรรมการ บจก.ไวส์เฟรท
เซอร์วสิเซส	
(ประเทศไทย)

ธุรกิจรับจัด
การขนส่งสินค้า

2554	-	2556 กรรมการ บจก.เจรญิสนิ
พรอ็พเพอร์ตี้

ธุรกิจอสังหา
ริมทรัพย์
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ชื่อ-สกุล	 	 	 นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ต�าแหน่ง   กรรมการ
อายุ	(ปี)	 	 	 49   
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-	  ปริญญาโท	การเงิน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
-			ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-				หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่ท่ี	97/2012
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 	 			0.56
	 	 	 	 	 								1,999,998							หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 		-
ประสบการณ์การท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2548-ปัจจบัุน กรรมการ บมจ.ซีออยล์ ธรุกจิจ�าหน่าย
น�า้มันเช้ือเพลงิ

2555-ปัจจบัุน กรรมการ Top-NTL	PTE	
Ltd.	(จดทะเบียนใน
ประเทศสงิคโปร์)

บรหิารจดัการ
กองทุน	
(Trustee	
Manager)

2555-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.นทลิน ขนส่งทางน�้า

2554-ปัจจบัุน กรรมการ Nathalin	
Offshore	PTE Ltd.	
(จดทะเบียนใน
ประเทศสงิคโปร์)

บริหารจัดการ
เรือ

2548	-	2557 กรรมการ บจก.	คุณนที ขนส่งทางน�้า

2558-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.	นทลนิ	
ออฟชอร์	(บจก.
พรมิามารนี)

ขนส่งทางน�้า

ชื่อ-สกุล   ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
ตำาแหน่ง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ (ปี)   66   
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-  ปริญญาเอก การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำา มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น
-  ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-  ปริญญาตรี การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
-  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/2012
-  หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่92/2011
-  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
-  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 
23/2014
-  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่น17/2015
-   หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
รุ่น20/2015
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)  -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -
ประสบการณ์การทำางาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธรุกจิ

2554-ปัจจบัุน กรรมการอิสระ บมจ.ซีออยล์ ธรุกจิจ�าหน่าย
น�า้มนัเช้ือ
เพลงิ

2552-ปัจจบัุน ประธานโครงการ
พัฒนาผู้บริหาร	ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตร์มหาบัณฑติ

สถาบันรัชต์
ภาคย์

สถาบันการ
ศึกษา

Sea Oil Public Company Limited
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ชื่อ-สกุล	 	 	 ว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์		อนัคกุล
ต�าแหน่ง   กรรมการ
อายุ	(ปี)	 	 	 58   
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต	วิศวกรรมไฟฟ้า	โรงเรียนนายเรือ	
-		หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่ท่ี	120/2015
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 	 				-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 				-
ประสบการณ์การท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2558-ปัจจบัุน กรรมการ บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง

2557-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.นทลิน ขนส่งทางน�้า

2557-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.เอ็น.
ที.แอล.มารีน

เจ้าของเรือ

2557-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.คุณนที ขนส่งทางน�้า

2557-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.สงิหา	
แท็งเกอร์

ขนส่งทางน�้า

2557-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.ไทยมารนี	
แทงเกอร์

เจ้าของเรือ

2556-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.กาญจนา
มารนี

โบรกเกอร์

2556-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.นทลิน	
ออฟชอร์

ขนส่งทางน�้า

2556-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.เอ็น	
ดบัเบ้ิลยู	
รซีอร์สเซส	
โฮลดิง้

พลงังานทาง
เลอืก

2555-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.ซับพดุ	
เอน็เนอร์ยี	่วนั

พลงังานทาง
เลอืก

2555-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.วินชัย พลงังานทาง
เลอืก

2553-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.	นทลนิ	
เวลสตาร์	เอ็น
เนอร์จิ

พลงังานทาง
เลอืก

ชื่อ-สกุล	 	 	 นายสุรพล	มีเสถียร
ต�าแหน่ง   กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและ
																													ก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ	(ปี)	 	 	 62   
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-	 ปรญิญาโท	รฐัประศาสนศาสตร์	สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
-		ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	โรงเรียนนายเรือ
-		ประกาศนียบัตร	วิทยาลัยการทัพเรือ	
-		หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่ท่ี	155/2012	
-		หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่ท่ี	92/2011	
-		หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	 
			รุน่	20/2015		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 	 						0.56
      1,999,998				หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 									-			
ประสบการณ์การท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2554-ปัจจบัุน กรรมการ บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง

2557-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.เอ็น.
ที.แอล.	มารนี

ขนส่งทางน�้า

2552-ปัจจบัุน รองประธาน
กรรมการ

สมาคม
เจ้าของเรือ
ไทย

ขนส่งทางน�้า

2550-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.นทลิน	
ออฟชอร์	
(บจก.พริมา	
มารีน)

ขนส่งทางน�้า

2550-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.บทด ขนส่งทางน�้า

2550-ปัจจบัุน กรรมการผูจ้ดัการ บจก.	นทลิน ขนส่งทางน�้า

2549-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.โกลเด้น
ชิพ	ซัพพลาย

ธุรกิจจัดซื้อและ
จัดจ�าหน่าย
อะไหล่เรือ

2548-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.	คุณนที ขนส่งทางน�้า
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ชื่อ-สกุล	 	 นางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม
ต�าแหน่ง  ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
อายุ	(ปี)	 	 	 34   
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-	 ปรญิญาโท	บรหิารธุรกจิ	RMIT	University,	Melbourne,	Australia	
-		ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-			หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุน่ท่ี	92/2011
-			หลกัสตูร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุน่ท่ี	170/2013
-			หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู	ด้านการพฒันาธรุกจิอุตสาหกรรมและ
				การลงทุน	(วธอ.รุน่ท่ี	2/2558)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 	 					0.83
	 	 	 	 	 											3,000,000				หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร			 					-
ประสบการณ์การท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธรุกจิ

2554-ปัจจบัุน ประธานกรรมการ
บรหิาร/กรรมการ	
ผูจ้ดัการ

บมจ.ซีออยล์ ธรุกจิจ�าหน่าย
น�า้มนัเช้ือเพลงิ

2558-ปัจจบัุน กรรมการ บริษัท	Sea	Oil	
Petroleum	PTE		LTD.
(บรษัิทจดทะเบียนท่ี
ประเทศสงิคโปร์)

ธรุกจิจ�าหน่าย
น�า้มนัเช้ือเพลงิ

2558-ปัจจบัุน กรรมการ บริษัท	Sea	Oil	
Petroleum	PTE.	LTD.	
(บริษัทจดทะเบียน
ที่ประเทศสิงคโปร์)

ธรุกจิจ�าหน่าย
น�า้มนัเช้ือเพลงิ

2557-ปัจจบัุน กรรมการ บรษัิท	Sea	Oil	
Petroleum	PTE.	LTD.	
(บรษัิทจดทะเบียนท่ี
ประเทศสงิคโปร์)

ลงทุนในบรษัิท
อืน่

2555-ปัจจบัุน กรรมการ บจก.นทลิน ขนส่งทางน�า้

2555-2558 กรรมการ บจก.ยูไนเตด็	ออฟชอร์	
เอวิเอช่ัน

บรกิารขนส่ง
บุคคลทางอากาศ

2555-2556 กรรมการ บจก.นทลนิออฟชอร์ ขนส่งทางน�้า

2552-2556 กรรมการ บจก.เนลล์อะโฮลคิ สปามือและ
สปาเท้า

2555-2556 กรรมการ บจก.นทลนิ แมนเนจ
เมนท์

บรหิารจัดการเรอื

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)8 9



ชื่อ-สกุล	 											นางกุสุมา	วรรณพฤกษ์
ต�าแหน่ง   กรรมการบริหาร	/	ผู้อ�านวยการสายการเงิน
อายุ	(ปี)	 	 		47   
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-	 ปริญญาตรี	คณะรัฐศาสตร์/บริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
-		หลักสูตร	CFO	Certification	Program	รุ่นที่	17/2013
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 	 				0.06
	 	 	 	 	 	 199,998					หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 	 -
ประสบการณ์การท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2556-ปัจจบัุน ผูจ้ดัการฝ่าย
การเงนิและบัญชี

บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง

2558-ปัจจบัุน กรรมการ บรษัิท	Sea	Oil	
Offshore	Limited	
(บรษัิทจดทะเบียน	
ท่ีประเทศมาเลเซีย)

ธุรกิจน�าเที่ยว

2550	-	2555 ผูจ้ดัการธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ	
จ�ากดั	(มหาชน)

สถาบันการเงิน

ชื่อ-สกุล	 	 	 นายชญาน์วัต	ทีฆไมตรี
ต�าแหน่ง   กรรมการบริหาร	/	ผู้จัดการฝ่ายขาย
อายุ	(ปี)	 	 	 45   
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม	
-	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ/การตลาด	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
-		ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
			พระนครเหนือ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 	 				0.04
      140,228				หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 	 -
ประสบการณ์การท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2555-ปัจจบัุน ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง

2558-ปัจจบัุน กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท	Sea	
Oil	Offshore	
Limited	
(บริษัทจด
ทะเบียน
ที่ประเทศ
มาเลเซีย)

ธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง

2553	-	2555 หัวหน้าฝ่ายขาย บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง

2546	-	2553 Key	Account	
Manager

บจก.	เชฟ
รอน	(ไทย)

ธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง
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ชื่อ-สกุล	 	 	 นายวัชระ	วุฒิพุทนันท์
ตำาแหน่ง		 	 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
	 	 	 และลูกค้าสัมพันธ์
อายุ	(ปี)	 	 	 51	 	 	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-		ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	สาขาการตลาด,	
			Assumption	Business	Administration	College	(ABAC)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 															 -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 	 -
ประสบการณ์การทำางาน

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธรุกจิ

ก.ย.2558	-	ปัจจบัุน ผูจ้ดัการฝ่ายควบคมุ
คณุภาพและลกูค้า
สมัพันธ์

บมจ.ซีออยล์ ธรุกจิจำาหน่าย
นำา้มนัเชือ้
เพลงิ

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

บจก.เชฟรอน	
(ไทย)

ธรุกจิจำาหน่าย
นำา้มนัเชือ้
เพลิง

ช ื่อ-สกุล	 	 	 นางสิราณี	โกมินทรชาติ
ตำาแหน่ง		 	 ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
อายุ	(ปี)	 	 	 42	 	 	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-			ปริญญาโท	สังคมสงเคราะห์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-			ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ/การจัดการ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 	 					0.08
	 	 	 	 	 											302,000			หุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 	 -
ประสบการณ์การทำางาน

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2553-ปัจจบัุน ผูจ้ดัการฝ่าย
บรกิารลกูค้า

บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจำาหน่าย
นำ้ามันเชื้อเพลิง

2549	-	2553 ผู้แทนขาย บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจำาหน่าย
นำ้ามันเชื้อเพลิง
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ชื่อ-สกุล   นางเสาวณีย์  สุทธิธรรม
ตำาแหน่ง   เลขานุการบริษัท
อายุ (ปี)   41
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-  ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ / การบญัช ีมหาวทิยาลัยรามคำาแหง
-  หลักสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่46/2012
-  หลักสตูร Advance Cprporate Secretary รุ่นที ่1/2015
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)   -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -

ประสบการณ์การทำางาน

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

2555-ปัจจบุนั เลขานุการบริษทั บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจำาหน่าย
นำ้ามันเชื้อเพลิง

2552 - 2555 ผูจั้ดการฝ่าย
บญัชแีละการ
เงิน

บจก.เอ็ด
ดูเคชั่นแนล 
ทราเวล 
เซนเตอร์

ธุรกิจนำาเที่ยว

2547 - 2549 หวัหน้าสำานัก
กำากับดแูลและ
ตรวจสอบภายใน

บมจ.ธนมิตร 
แฟคตอริ่ง

ธุรกิจแฟคตอริ่ง

ชื่อ-สกุล	 	 	 นางสาวพรลัดดา		เดชรัตน์วิบูลย์*
ต�าแหน่ง   รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ	(ปี)	 	 	 42   
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม
-	 Master	of	Business	Administration,The	University	of	North	
			Carolina	at	Greensboro,	USA
-		หลักสูตรภาษาอังกฤษ	The	Interlink	Language	Center,	
			Greensboro,	North	Carolina,	USA
-		ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	(International	Program)	 	
			มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	(ร้อยละ)	 	 	 -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 	 -
ประสบการณ์การท�างาน

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ

ก.พ.	-	ต.ค.	
2558

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

บมจ.ซีออยล์ ธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิง

2557-2558 รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ

บจก.นทลิน ขนส่งทางน�้า

2548-2557 หัวหน้าฝ่าย
พฒันาธรุกจิและ
วางแผนกลยุทธ์

บจก.อาร์เอ็ม
เอ	กรุ๊ป

รถยนต์ใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ

* หมายเหตุ : ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
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2,769.29

8.59

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558 ปี	2557 ปี	2558

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 2,716.35 3,071.59 2,617.94 3,071.59 2,769.29

กำาไรขั้นต้น 202.75 218.94 241.03 218.94 254.09

EBITDA 107.79 114.16 177.30 111.84 79.00

กำาไรสุทธิ 80.54 87.75 105.28 85.44 6.50

กำาไรต่อหุ้น	(บาท) 0.60 0.37 0.29 0.36 0.02

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)

รายได้จากการขายสนิค้าและให้บรกิาร

ข้อมูลส�ำคัญ
ทางการเงินโดยสรุป

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558 ปี	2557 ปี	2558

รวมสินทรัพย์ 519.81 1,227.78 2,236.72 1,226.65 2,167.44

รวมหนี้สิน 48.17 148.3 1,056.96 148.3 1,088.75

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 471.64 1,079.48 1,179.76 1,078.35 1,078.69

ทุนจดทะเบียน 180.00 315.00 379.12 315.00 379.12

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 180.00 210.00 359.99 210.00 359.99

2,167.44
รวมสินทรัพย์

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558 ปี	2557 ปี	2558

	อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 10.34 8.22 13.82 8.21 8.59

	อัตรากำาไรขั้นต้น	(ร้อยละ) 7.46 7.13 9.21 7.13 9.18

	อัตรากำาไรสทุธิ	(ร้อยละ) 2.96 2.85 3.89 2.77 0.23

	อัตราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์	(ร้อยละ) 17.44 10.04 6.08 9.78 0.38

	อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 23.11 11.32 9.32 11.02 0.60

0

2

ป 2558

อัตรากำไรสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

9.21

7.13

2.85 2.96

7.46

3.89

ป 2557 ป 2556

4

6

8

10

อัตรากำไรขั้นตน

(หน�วย : %)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

0

5

ป 2558

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย
(หน�วย : %)

9.32
11.32

10.04

17.44

23.11

6.08

ป 2557 ป 2556

10
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อัตราตอบแทนผูถือหุน
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2556

27.21

1,133.02

273.53

564.95

1,220.94

1,042.40

523.71

24.70 23.41

2557 2558

0
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3000

1,623.23

560.21

224.12
น้ำมันเบนซ�น

น้ำมันเตา

น้ำมันดีเซลหมุนเร�ว

น้ำมันหลอลื่นและอื่นๆ

รายได้จากการขายแยกประเภทน�้ามันปี 2556 - 2558
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้ ปี 2558

ปริมาณการขายน�้ามันแต่ละประเภท ปี 2558

14.62 ลานลิตร

สัดสวน 10.66%

น้ำมันดีเซลหมุนเร�ว

น้ำมันเตา

น้ำมันเบนซ�น

น้ำมันหลอลื่น และอื่นๆ

77.21 ลานลิตร

สัดสวน 56.30%

4.13 ลานลิตร

สัดสวน 3.01%

41.17 ลานลิตร

สัดสวน 30.02%

จำหนายน้ำมันทางบก

รายไดอื่น 

จำหนายน้ำมันทางทะเล

การใหบร�การ

37.03 ลานบาท

2,451.33 ลานบาท

87.35%

100.84 ลานบาท

217.11 ลานบาท

1.32%

7.74%

3.59%
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	 	 บริษัท	ซีออยล์	 จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	 เป็นบริษัทใน
กลุม่นทลนิ จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้เมือ่วนัท่ี	26	พฤษภาคม	2540	
ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม	1,000,000	 บาท	 ปัจจุบันบริษัทมีทุน 
จดทะเบียน	 จ�านวน	379,124,282	 บาท	 และมีทุนท่ีออกและ 
ช�าระแล้ว	 จ�านวน	359,993,848	 บาท	 โดยมีวัตถุประสงค์ใน 
การประกอบธุรกจิจดัจ�าหน่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิและน�า้มนัหล่อลืน่ให้กบั
เรือประเภทต่างๆ		เช่น		เรือเดินทะเล	เรือขนส่งน�้ามัน		เรือประมง	
และเรือประเภทอื่นๆ	 โดยบริษัทจะด�าเนินการจัดหาน�้ามันจากผู้ผลิต
น�า้มัน/ผูค้้าน�า้มันรายใหญ่และจ�าหน่ายให้กบัลกูค้าท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ	เช่น	สงิคโปร์	ลาว	กมัพูชา	พม่า	เป็นต้น		ท้ังนี	้บรษัิทไม่มี
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการด�าเนินงานใดๆ	ทั้งคลังกักเก็บ
น�้ามัน	 และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งน�้ามัน	 โดยบริษัทจะด�าเนิน
การจัดหาผู้ขนส่งอิสระเพื่อให้บริการขนส่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

ตุลำคม 2553 
	 	 บริษัทได้ท�าการขยายธุรกิจออกไปสู่การจัดจ�าหน่ายน�้ามัน
เช้ือเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นทางบกให้กับโรงงานอุตสาหกรรม	 และ
ธุรกิจอ่ืนๆ	 เช่น	 ธุรกิจรถขนส่งทางบก	 ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร	
เป็นต้น	ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถขยายช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้า
ได้หลากหลายขึ้น	
กรกฎำคม 2554 
	 	 บริษัทได้เริ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร	ท�าความสะอาด	และ
ซักรดี	(Catering	and	Service)	ให้แก่เรอืพักอาศยั	(Accommodation	
Barge)	ส�าหรบัพนกังานประจ�าแท่นขุดเจาะน�า้มันและก๊าซในอ่าวไทย	

ประวัติควำมเป็นมำและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ

นโยบาย
และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

กันยำยน 2555 
	 	 บริษัทได้เร่ิมด�าเนินธุรกิจให้บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ใน
การเตรียมอาหาร	จัดหาเสบียง	และบริการอื่นๆ	(General	Supply)	
ให้กับเรือเดินทะเล	 เรือล�าเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค	
(Supply	&	Service	Boat)	 และเรือโดยสารพนักงานแท่นขุดเจาะ	
(Crew	Boat)	และแท่นขุดเจาะน�า้มันและก๊าซในทะเล	เช่น	อาหาร	น�า้	
เครื่องมือต่างๆ	เป็นต้น	เพื่อเป็นการต่อยอดจากธุรกิจ	Catering	and	
Service	และยังเป็นการใช้ประโยชน์จากฐานลกูค้าปัจจบัุนของบรษัิท
ที่มีอยู่ในธุรกิจการจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นทาง
ทะเลได้	ซึ่งมีความต้องการใช้เสบียงอาหาร	และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ	
เพื่อใช้ในการเดินเรืออยู่แล้วเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท		

ตุลำคม 2557 
	 	 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยท่ีประเทศเบอร์มิวด้า	 ช่ือว่า	 
“Sea	Oil	Energy	Limited”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุน
และขยายธุรกิจของบริษัท	
เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2557 
	 	 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งท่ี	1/2557	 มีมติอนุมัติให้
บริษัทเข้าท�ารายการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัท	 แพน	 โอเรียนท์	 เอ็น
เนอยี่	(สยาม)	ลิมิเต็ด	(“POES”)	ในสัดส่วนประมาณร้อยละ	49.99	
ของจ�านวนหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด	 ซ่ึงเป็นการลงทุน
ใน	POES	 ท่ีส่งเสริมให้บริษัทก้าวเข้าสู่ธุรกิจการส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมอันเป็นธุรกิจท่ีต่อเนื่อง	 และส่งเสริมกับธุรกิจการเป็น 
ผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทในปัจจุบัน	โดยจะได้เรียน
รู้และรับประสบการณ์จากบริษัทส�ารวจ	ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมอันจะน�าไปสู่การเข้าเป็นผู้รับสัมปทานในอนาคต
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มกรำคม 2558 
	 	 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยท่ีดินแดนสหพันธ์แห่งลาบวน	
ประเทศมาเลเซีย	 ช่ือว่า	 “Sea Oil Offshore Limited”	 โดยมี
วัตถุประสงค์จัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงระหว่างประเทศและขยาย
กิจการไปยังต่างประเทศ
เมษำยน 2558 
	 	 บรษัิทได้จดัตัง้บริษัทย่อยท่ีประเทศสงิคโปร์	ช่ือว่า	“Sea	Oil	
Petroleum	PTE.	LTD.”	โดยจดัจ�าหน่ายน�า้มันและผลติภณัฑ์เกีย่วกบั
น�้ามันที่ประเทศสิงคโปร์	และขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2558 
	 	 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งท่ี	1/2558	 มีมติอนุมัติให้
บรษัิทเข้าท�ารายการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัท	นครชัยปราการ	เคมภีณัฑ์	
(“นครชัยปราการ”)	ในสัดส่วนร้อยละ	100	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและ
จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด	ซ่ึงอยู่ระหว่างด�าเนนิการในการเข้าท�ารายการ
ดังกล่าว

กำรเปลีย่นแปลงและพัฒนำกำรท่ีส�ำคญัในปี 2557 - 2558

กุมภำพันธ์ 2557  
	 	 บริษัทได้รับสัญญาเป็นผู้ด�าเนินการให้บริการด้านอาหาร	
ท�าความสะอาด	และซักรีด	(Catering	and	Service)	ส�าหรับพนักงาน
ประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามันในทะเล	
เมษำยน 2557  
	 	 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2557	 มีมติอนุมัติจ่าย
ปันผลเป็นหุ้นสามัญ	จ�านวนไม่เกิน	30,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ	1	บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	และอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิม	จ�านวน	180,000,000	บาท	เป็นทุนจดทะเบียน	210,000,000	
บาท	โดยออกหุ้นสามัญใหม่	จ�านวน	30,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ	1	บาท	รวมเป็นจ�านวนเงิน	30,000,000	บาท	เพื่อรองรับ
การจ่ายปันผล
ตุลำคม 2557   
	 	 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง	“Sea	Oil	Energy	Limited”	เป็น
บรษัิทย่อย	ณ	ประเทศเบอร์บิวด้า	เพือ่รองรบัการเข้าลงทุนธรุกจิการ
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	
ธันวำคม 2557   
	 	 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งท่ี	1/2557	 มีมติลดทุนจด
ทะเบียนจาก	210,000,000	บาทเป็น	209,998,052	บาท	และมีมติ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	209,998,052	บาท	เป็น	314,997,078	บาท	
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าท�ารายการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัท	
แพน	โอเรียนท์	เอ็นเนอยี่	(สยาม)	ลิมิเต็ด	ซึ่งเป็นการเริ่มเข้าลงทุน
ในธุรกิจการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม
มกรำคม 2558   
	 	 บรษัิทมีการจดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแล้วจาก	209,998,052	
บาท	เป็น	314,996,857	บาท	และบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง	“Sea	
Oil	Offshore	Limited”	เป็นบริษัทย่อย	ณ	ดนิแดนสหพันธ์แห่งลาบวน	
ประเทศมาเลเซีย	เพื่อจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงระหว่างประเทศ

เมษำยน 2558   
	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2558	
	 -	 มีมติลดทุนจดทะเบียนจาก	314,997,078	บาทเป็น	
										314,996,857	บาท	
	 -	 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ	จ�านวนไม่เกิน	
	 	 44,999,551	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาทให้แก่	
	 	 ผู้ถือหุ้นเดิม	และอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม	
	 	 จ�านวน	314,996,857	บาท	เป็นทุนจดทะเบียน		 	
	 				359,996,408	บาท	โดยออกหุ้นสามัญใหม่	จ�านวน	
	 	 44,999,551	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	รวม	
	 	 เป็นจ�านวนเงิน	44,999,551	บาท	เพื่อรองรับการจ่าย
	 	 ปันผล
	 -	 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	ว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์		อนัคกุล	เป็น	
	 	 กรรมการของบริษัทฯ	
	 -	 บรษัิทมกีารจดทะเบียนเพิม่ทุนช�าระแล้วจาก	314,996,857		
	 	 บาท	เป็น	359,993,848	บาท	หลังจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
										ทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล
	 	 บรษัิทได้จดทะเบียนจดัตัง้	“Sea Oil Petroleum PTE. LTD.” 
เป็นบรษัิทย่อย	ณ	ประเทศสงิคโปร์	เพือ่จ�าหน่ายน�า้มนัและผลติภณัฑ์
เกี่ยวกับน�้ามันในประเทศสิงคโปร์
พฤษภำคม 2558		ท่ีประชุมวสิามัญผูถ้อืหุ้น	ครัง้ท่ี	1	ปี	2558	
	 -	 มีมติลดทุนจดทะเบียนจาก	359,996,408	บาทเป็น		
	 	 359,993,848	บาท	
	 -	 มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้	ภายในวงเงิน	
	 	 ไม่เกิน	2,000,000,000	บาท
	 -	 มมีตอินมุตัริายการได้มาซ่ึงหุ้นของบรษัิท	นครชัยปราการ	
			 				เคมภีณัฑ์	จ�ากดั	สดัส่วนร้อยละ	100	ของจ�านวนหุ้นท่ีออก	
			 				และจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด	ในราคาไม่เกนิ	220,000,000	
										บาท	โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้ผู้ถือ
										หุ้นเดิมของบริษัท	นครชัยปราการ	เคมีภัณฑ์	จ�ากัด	
										(อยู่ระหว่างด�าเนินการ)
	 -	 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	359,993,848	บาทเป็น	
	 	 379,124,282	บาท	โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จ�านวน		
	 	 19,130,434	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อรองรับ	
	 	 การท�ารายการได้มาซ่ึงหุ้นบรษัิท	นครชัยปราการ	เคมภีณัฑ์	
	 	 จ�ากัด	(อยู่ระหว่างด�าเนินการ)

กำรเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียนที่ส�ำคัญ ในช่วง 3 ปี
ที่ผ่ำนมำ
  
กุมภำพันธ์ 2556	 บรษัิทมีการลดทุนจดทะเบียน	จากเดมิ	160,000,000	
บาท	 เป็น	110,000,000	 บาท	 และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม	
110,000,000	บาท	เป็น	180,000,000	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญ
เพือ่เสนอขายให้แก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทและบรษัิทในกลุม่
นทลิน	และประชาชน	จ�านวน	70,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	
1	บาท	
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  เมษำยน 2557 บริษัทมีมติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี	2557	เพิ่มทุนจดทะเบียน	จ�านวน	30,000,000	หุ้น	มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	จาก
เดิม	180,000,000	บาท	เป็นทุนจดทะเบียน	210,000,000	บาท	และ
มีทุนช�าระแล้วเป็นเงิน	209,998,052	บาท
  ธนัวำคม 2557  บรษัิทมีมตจิากท่ีประชุมวสิามัญผูถ้อืหุ้น	 
ครั้งท่ี	1/2557	 ลดทุนจดทะเบียนจาก	210,000,000	 บาทเป็น	
209,998,052	บาท	และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	209,998,052	
บาท	เป็น	314,997,078	บาท	เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าท�า
รายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท	แพน	โอเรียนท์	เอ็นเนอยี่	(สยาม)	ลิ
มิเต็ด	
  มกรำคม 2558	 บริษัทจดเพิ่มทุนช�าระแล้ว	 จากเดิม	
209,998,052	บาท	เป็น	314,996,857	บาท	หลังจากการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
  เมษำยน 2558	 บริษัทมีมตจิากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ�าปี	2558	เพิ่มทุนจดทะเบียน	จ�านวน	44,999,551	หุ้น	มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	จาก
เดิม	จ�านวน	314,996,857	บาท	เป็นทุนจดทะเบียน	359,996,408	
บาท	และมีทุนช�าระแล้วเป็นเงิน	359,993,848	บาท
  พฤษภำคม 2558 บรษัิทมีมตจิากท่ีประชมุวิสามัญผูถ้อื
หุ้น	 ครั้งท่ี	1	 ปี	2558	 ลดทุนจดทะเบียนจาก	359,996,408	 บาท
เป็น	359,993,848	บาท	และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	359,993,848	
บาทเป็น	379,124,282	บาท	เพื่อรองรับการท�ารายการได้มาซึ่งหุ้น 
บริษัท	นครชัยปราการ	เคมีภัณฑ์	จ�ากัด	

ภำพรวมของกำรประกอบธุรกิจ
	 	 บรษัิทเริม่ประกอบธรุกจิจากการเป็นผูใ้ห้บริการจดัหาน�า้มนั
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเล	เช่น	เรือขนส่งสินค้า	
เรือบรรทุกน�้ามัน	เรือประมง	และเรือห้องเย็น	เป็นต้น	ซึ่งลูกค้าของ
บริษัท	ได้แก่	เรือเดินทะเลที่เดินทางภายในประเทศ	ระหว่างประเทศ	
และยังรวมไปถึงเรือเดินทะเลท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศอีกด้วย	
โดยผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทจัดหาให้ลูกค้าเหล่านี้ได้แก่	 น�้ามันเช้ือเพลิง
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือ	 เช่น	 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	 น�้ามันเตาชนิด
ต่างๆ	และน�้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์	โดยเรือเดินทะเลแต่ละประเภท
จะมีความต้องการน�า้มันเช้ือเพลงิและน�า้มนัหล่อลืน่เครือ่งยนต์ท่ีต่าง
กันออกไป	
	 	 ในปัจจุบัน	 บริษัทมีการจัดหาน�้ามันเช้ือเพลิงและน�้ามัน
หล่อลื่นให้กับลูกค้าทางทะเลเป็นหลัก	 และตั้งแต่ปี	2553	 บริษัทได้
ขยายธรุกจิไปยังธรุกจิการจดัหาน�า้มนัให้กบัลกูค้าทางบก	โดยมีกลุม่
ลูกค้า	ได้แก่	โรงงานอุตสาหกรรม	และกลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่างๆ	เช่น	
ธรุกจิขนส่งทางบก	ธรุกจิการให้บรกิารรถโดยสาร	เป็นต้น	นอกจากนี้	
บริษัทยังท�าหน้าที่เป็นผู้จัดหาน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นตาม
ความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ	อาทิ	สิงคโปร์	ลาว	กัมพูชา	
และ	พม่า	เป็นต้น	
	 	 โดยน�้ามันเช้ือเพลิงท่ีบริษัทจัดหา	 ได้แก่	 น�้ามันเช้ือเพลิง
ประเภทต่างๆ	 ท่ีใช้ในการขับเคลื่อนเรือ	 น�้ามันหล่อลื่น	 และน�้ามัน
เบนซิน	เป็นต้น	ซึ่งบริษัทไม่มีความจ�าเป็นในการลงทุนในสินทรัพย์
ถาวรใดๆ	 เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 ท้ังนี้	 เม่ือบริษัทได้รับค�าสั่ง
ซ้ือจากลูกค้าแล้ว	 บริษัทจะจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่ใน

ประเทศหรอืผูค้้าส่งน�า้มันท้ังในประเทศและต่างประเทศ	(“Supplier”)
โดยในกรณลีกูค้ามคีวามต้องการให้บรษัิทเป็นผูข้นส่งน�า้มนัให้	บรษัิท
จะด�าเนินการจัดจ้างผู้ขนส่งอิสระเพื่อขนส่งน�้ามันไปยังจุดหมาย
ปลายทางท่ีลกูค้าก�าหนด	ส�าหรบัลกูค้าท่ีต้องการรบัน�า้มันกลางทะเล
บรษัิทจะจดัจ้างเรอืขนส่งน�า้มันเพือ่ขนส่งสนิค้าไปยังลกูค้า	หากลกูค้า
เป็นเรอืท่ีจอดเทียบท่าอยู่หรอืลกูค้าทางบก บรษัิทจะท�าการจดัจ้างรถ
ขนส่งน�้ามันเพ่ือขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางท่ีลูกค้าก�าหนด	 โดย
บริษัทมีนโยบายที่จะท�าการส่งผู้ควบคุมการจัดส่งของบริษัท	
(Inspector)	 	 ข้ึนประจ�าการบนยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งตั้งแต่
รับน�้ามันท่ีคลังต้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางท่ีลูกค้าต้องการ			
เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการ	มีปริมาณที่
ครบถ้วน			และน�าส่งถงึมอืลกูค้าตรงตามเวลาท่ีก�าหนด	เพ่ือให้ลกูค้า
เกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท	
	 	 ก�าไรจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทมาจากส่วนต่างระหว่าง
ต้นทุนน�้ามัน	 	 รวมถึงต้นทุนต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับราคาท่ีจ�าหน่าย
น�า้มนัให้กบัลกูค้า	โดยตัง้แต่ก่อตัง้บรษัิทจนถงึปัจจบัุน	เม่ือบรษัิทมีผล
ก�าไรจากการด�าเนินงานต่อเนื่อง	ทั้งนี้	ในช่วงปี	2556-2558	บริษัทมี
อัตราก�าไรสุทธิ	เท่ากับ	ร้อยละ	2.96	ร้อยละ	2.85	และ	ร้อยละ	3.89	
ตามล�าดับ	(ตามงบการเฉพาะกิจการ)
	 	 บริษัทขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา	10	ซึ่งเป็น
ผูค้้าน�า้มนัเช้ือเพลงิท่ีมีปรมิาณการค้าน�า้มนัเช้ือเพลงิ	แต่ละชนดิหรอื
รวมกันทุกชนิดปีละ	30,000	เมตริกตัน	(ประมาณ	36	ล้านลิตร)	ขึ้น
ไปแต่ยังไม่ถึง	100,000	เมตริกตัน	(ประมาณ	120	ล้านลิตร)		หรือ
กรณีเป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)	ชนิดเดียวมีปริมาณไม่ถึง	
50,000	เมตริกตันต่อปี	แต่เกิน	30,000	เมตริกตัน	หรือเป็นผู้ค้าที่มี
ขนาดของถงัท่ีสามารถเกบ็น�า้มนัเช้ือแพลงิแต่ละชนดิหรอืรวมกนัทุก
ชนดิได้เกนิ	200,000	ลติร		โดยปรมิาณการค้าน�า้มันเช้ือเพลงิประจ�า
ปีดังกล่าว	หมายถึง	ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่น�าเข้ามาใน
ประเทศ	ซื้อ	กลั่น	ผลิตหรือได้มาในปีหนึ่ง	ทั้งนี้	ไม่รวมถึงปริมาณที่
จัดหามาเพื่อการส�ารองตามกฎหมาย		
	 	 ท้ังนี้	 บริษัทยังด�าเนินธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร	
วัตถุดิบ	 และให้บริการอ่ืนๆ	 ส�าหรับพนักงานประจ�าแหล่งขุดเจาะ
น�้ามันและก๊าซท้ังในทะเลและบนบก	 (Supply	Management)		
เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเรือล�าเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่อง
อุปโภคบริโภค	(Supply	&	Service	Boat)	และเรือโดยสารพนักงาน
แท่นขุดเจาะ	(Crew	Boat)	 บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการให้บริการ
ด้านอาหาร	 ท�าความสะอาด	 และซักรีด	(Catering	and	Service)	
ให้แก่พนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซ	 เพ่ือให้บริการท่ี
ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น	
	 	 นอกจากนี้	 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท	 แพน	 โอเรียนท	์ 
เอ็นเนอย่ี	(สยาม)	 ลิมิเต็ด	(“POES”)	 ในสัดส่วนประมาณร้อยละ	
49.99	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ	POES	
ซ่ึงเป็นบริษัทผลิตและส�ารวจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกใน
ประเทศไทย	 และได้ครอบครองสัมปทานแปลงท่ี	L53/48	 ตั้งอยู่ท่ี
อ�าเภอก�าแพงแสน	 จังหวัดนครปฐม	 ซึ่งมีระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม
นานถึง	20	 ปี	 ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจกับ	POES	นั้นต่อยอดกับ
ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน	 และท�าให้บริษัทได้ประสบการณ์และ
การเรียนรู้จากบริษัทส�ารวจ	 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 
ซึ่งน�าไปสู่สิทธิการเข้าเป็นผู้รับสัมปทานต่อไปในระยะยาว

Sea Oil Public Company Limited
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บริษัท	นทลิน	จ�ากัด
ทุนจดทะเบียน	397.2	ล้านบาท

TOP-NTL	Shipping	Trust

ทุนจดทะเบียน

1.89	ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

บจก.สิงหา	แท็งเกอร์	

ทุนจดทะเบียน

150	ล้านบาท

Nathalin	Offshore	Pte.Ltd.

	ทุนจดทะเบียน

1	ล้านดอลลาร์สิงคโปร์	

Taizan	Offshore	Co.,Ltd.

ทุนจดทะเบียน	

0.02	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

TATE	Offshore	Co.,Ltd.

ทุนจดทะเบียน

0.02	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	

ทุนจดทะเบียน	360	ล้านบาท

บจก.วินชัย	

ทุนจดทะเบียน

5	ล้านบาท

โครงสร้ำงของบริษัทในกลุ่มนทลิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 แสดงเป็นแผนภำพได้ ดังนี้

บจก.ถาวรมารีน	

ทุนจดทะเบียน

7.5	ล้านบาท

Ethana	Offshore	Co.,Ltd.

ทุนจดทะเบียน

0.02	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บจก.จัดหางาน	บี	เอส	ซี

	แมเนจเม้น

ทุนจดทะเบียน	5.5	ล้านบาท

บจก.เอ็น.เอ.ที.	มาร์ท

	ทุนจดทะเบียน

2.5	ล้านบาท

บจก.ซีเคม	ทรานสปอร์ต	

ทุนจดทะเบียน

30	ล้านบาท

บจ.ยูไนเต็ด	แทงเกอร์

	ทุนจดทะเบียน

58	ล้านบาท

บจก.วี	อาร์	ชิพ	

แมนเนจเมนท์

ทุนจดทะเบียน	1	ล้านบาท

TOP-NTL	Pte.Ltd.

	ทุนจดทะเบียน

0.02	ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

บจก.ท็อป	นอติคอล	สตาร์

ทุนจดทะเบียน	

150	ล้านบาท

บจก.เอ็น	ดับเบิ้ลยู	กรีน	พาวเวอร์

ทุนจดทะเบียน 

18	ล้านบาท

บจก.เอ็น	ดับเบิ้ลยู	

เอ็นเนอร์ยี่

ทุนจดทะเบียน	9	ล้านบาท

บจก.เอ็น	ดับเบิ้ลยู	โซล่าร์

ทุนจดทะเบียน

7.4	ล้านบาท

บจก.เอ็น.ที.แอล.	มารีน

	ทุนจดทะเบียน

160	ล้านบาท

บจก.คุณนที

ทุนจดทะเบียน

400	ล้านบาท

บจก.สกาย	โซล่าร์	

พาวเวอร์

ทุนจดทะเบียน	10	ล้านบาท

บจก.ซันนี่	โซล่า

ทุนจดทะเบียน

7.4	ล้านบาท

บจก.ซัน	ลิงค์	พาวเวอร์

ทุนจดทะเบียน

1.4	ล้านบาท

บจก.เอ็น	ดับเบิ้ลยู	

รีซอร์สเซส	โฮลดิ้ง

ทุนจดทะเบียน	100	ล้านบาท

บจก.ซับพุด	เอ็นเนอร์ยี่	วัน

ทุนจดทะเบียน	

1	ล้านบาท

บจก.นทลิน	เวลสตาร์	

เอ็นเนอจี

ทุนจดทะเบียน	100	ล้านบาท

บจก.ซับพุด	เอ็นเนอร์ยี่	ทู

ทุนจดทะเบียน	

1	ล้านบาท

บจก.สกาย	โซล่าร์	รูฟ

ทุนจดทะเบียน	

9	ล้านบาท

บจก.โซลาร์		รีฟอร์ม	2

ทุนจดทะเบียน

1	ล้านบาท

บจก.โซลาร์		รีฟอร์ม

ทุนจดทะเบียน

1	ล้านบาท

บจก.ที.ไอ.เอ็ม.	

แมนเนจเมนท์	

(ประเทศไทย)

บจก.กาญจนา	มารีน	

ทุนจดทะเบียน

90	ล้านบาท

บจก.นทลิน	แมเนจเมนท์

	ทุนจดทะเบียน

1.5	ล้านบาท

บจก.ไทยมารีน	แทงเกอร์

	ทุนจดทะเบียน	

130	ล้านบาท

บจก.สยามนทลิน

ทุนจดทะเบียน

1	ล้านบาท

บจก.พริมา	มารีน

	ทุนจดทะเบียน

200	ล้านบาท

บจก.ยูไนเต็ด	ออฟชอร์	เอวิเอชั่น	

ทุนจดทะเบียน	

80	ล้านบาท

บจก.รีเนอร์ยี่	โซล่าร์

ทุนจดทะเบียน

1	ล้านบาท

บจก.โซล่าร์	วัลเลย์

ทุนจดทะเบียน

1	ล้านบาท

บจก.โซล่าร์	ทาวน์

ทุนจดทะเบียน

9	ล้านบาท

Sea	Oil	Offshore	Ltd.

ทุนจดทะเบียน

0.03	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Sea	Oil	Petroleum	Pte.	Ltd.

ทุนจดทะเบียน	

1	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Sea	Oil	Energy	Ltd.

ทุนจดทะเบียน

1	ดอลลาร์สหรัฐฯ

          กลุ่มธุรกิจขนส่ง
  กลุ่มธุรกิจบริหำรจัดกำรเรือ
  กลุ่มธุรกิจพลังงำนทดแทน
  กลุ่มธุรกิจน�้ำมันเชื้อเพลิง
  กลุ่มธุรกิจอื่นๆ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2558

ข้อมูล	ณ	วันที่	11	มกราคม	2558

50.00% 90.98% 75.00% 99.99% 99.99% 99.99%

33.33% 99.99% 99.99% 99.99% 50.00% 99.99%

99.99% 75.00% 75.00% 50.00% 51.00% 50.00%48.99%

99.99% 99.99% 99.99%

99.99%99.99% 99.98%

32.50%

50.00% 99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.97% 99.97%

99.97%99.97%

32.50%

100% 75% 100%

3.33%

43.78%

47.22%

55.00%50.00%

35.00%

				5.13%
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	 	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ	บริษัท	นทลิน	จ�ากัดซึ่งถือหุ้น
ในบริษัทร้อยละ	47.22	 	บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของบริษัท	 
นทลิน	จ�ากัด	(“นทลิน”)		ซึ่งกิจการของกลุ่มนทลินเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การขนส่งน�้ามันทางเรือ	 โดยบริษัท	 นทลิน	 จ�ากัด	 เป็นผู้ให้บริการ
ขนส่งน�้ามันทางทะเล	มานานกว่า	29	ปี		บริษัทฯ	เป็นเพียงบริษัท
เดยีวในกลุม่บรษัิทนทลนิ	ท่ีประกอบธรุกจิจดัจ�าหน่ายน�า้มันเช้ือเพลงิ	
โดย	นทลนิ	ได้จดัท�าข้อตกลงในการไม่ประกอบธรุกจิแข่งขันกบับรษัิท	
ข้ึนเพ่ือเป็นการยืนยันและรับรองว่า	 นทลิน	 ซ่ึงมีการด�าเนินธุรกิจ
ต่างๆ	รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและผู้ที่เกี่ยวข้องของนทลิน	
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการก�าหนดบทนิยามในประกาศท่ีเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์	จะมีการก�าหนดขอบเขตการด�าเนินธุรกิจ	โดยตกลง
ท่ีจะไม่ด�าเนินธุรกิจหรือเข้ามีอ�านาจควบคุมนิติบุคคลใดๆ	 ท่ีด�าเนิน
ธุรกิจท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง	 และ/หรือ	 ลักษณะท่ีเป็นการแข่งขัน
กับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท	 อันได้แก่	 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�้ามัน	 และ
ธุรกิจให้บริการในธุรกิจจัดหาอาหาร	วัตถุดิบ	และให้บริการอื่นๆ	แก่
ที่พักอาศัยในทะเล	เรือเดินทะเล	และแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซใน
ทะเล	(Supply	Management)	 รวมถึงธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทจะด�าเนิน
การในอนาคต	 โดยนทลินจะด�าเนินการแจ้งและดูแลให้บุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้งและผู้ที่เกี่ยวข้องของนทลิน	 ทราบและปฏิบัติตามข้อ
ตกลงนี้	 ท้ังนี้	 ในข้อตกลงดังกล่าวได้มีการระบุไว้ถึงบทลงโทษต่อ	 
นทลิน	หากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว

เงินลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวข้อง

	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2558	 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท	 
คุณนที	 จ�ากัด	(ซ่ึงเป็นบริษัทในกลุ่มนทลิน	 ประกอบธุรกิจรับจ้าง
ขนส่งทางเรือ)	มีมูลค่าตามวิธีราคาทุน	เท่ากับ	17.53	ล้านบาท	หรือ 
คิดเป็นร้อยละ	3.33	 ของทุนท่ีออกและเรียกช�าระแล้วท้ังหมดของ
บริษัท	คุณนที	จ�ากัด		

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2558	 งบการเงินเฉพาะบริษัท	บริษัท
มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน	 จ�านวน	1,332,229	 บาท	
ประกอบด้วย	เงนิลงทุนในบริษัท	Sea	Oil	Energy	Limited	ณ	ประเทศ 
เบอร์มิวด้า	เป็นเงินจ�านวน	32	บาท	(1	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	หรือ
คิดเป็นร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียนที่ออกและบริษัทได้ช�าระเงิน
ลงทุนดังกล่าวเต็มจ�านวนแล้ว
เงินลงทุนในบริษัท	Sea	Oil	Offshore	Limited		ณ	ดินแดนสหพันธ์
แห่งลาบวน	ประเทศมาเลเซีย	เป็นเงนิจ�านวน	977,400	บาท	(30,000	
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	 หรือคิดเป็นร้อยละ	100	 ของทุนจดเบียนที่
ออกและบริษัทได้ช�าระเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจ�านวนแล้ว
	 เงินลงทุนในบริ ษัท	 Sea	 Oil	 Petroleum	 Pte.	 Ltd.	 
ณ	ประเทศสิงคโปร์	 จ�านวน	10,000	หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	1	 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา	 เป็นเงินจ�านวน	354,797	 บาท	(10,000	 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา)	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 100	 ของทุนจดทะเบียน
ณ	 วันท่ี	9	 ธันวาคม	2559	 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท	Sea	Oil	 

Petroleum	Pte.	Ltd.	และได้ช�าระเงนิค่าหุ้นล่วงหน้าจ�านวน	740,000	หุ้น	
มูลค่าหุ้นละ	1	ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา	เป็นเงนิจ�านวน	26,617,800	บาท	
(740,000	 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)	 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเสร็จ
สิ้น	 ณ	 วันท่ี	11	 มกราคม	2559	 รวมเป็นเงินลงทุนท้ังสิ้นจ�านวน	
750,000	หุ้น	มลูค่าหุ้นละ	1	ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา	(750,000	ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา)	 หรือคิดเป็นร้อยละ	75	 ของทุนท่ีออกและบริษัทได้
ช�าระเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจ�านวนแล้ว	 และได้มีการเสนอขายหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวสิงคโปร์อีกจ�านวน	250,000	 หุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	1	
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	เป็นเงิน	8,992,500	บาท	(25,000	ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา)	ซึ่งได้ช�าระค่าหุ้นครบมูลค่าแล้ว

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

	 ณ		31		ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินลงทุน
ในการร่วมค้า	มูลค่าตามบัญชีวิธีส่วนได้เสีย	จ�านวน	1,341.93	ล้าน
บาท	ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทย่อย	Sea	Oil	Energy	Limited	ได้เข้าซื้อ
หุ้นของ	Pan	Orient	Energy	(Siam)	Limited	(“POES”)		เมื่อเดือน	
กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2558	ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการส�ารวจ	พัฒนา
และผลิตน�้ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย	 จ�านวน	
9,863	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	49.99	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและ
จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของ	POES

Sea Oil Public Company Limited
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บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	
ทุนจดทะเบียน	360	ล้านบาท

Sea	Oil	Offshore	Ltd.
ลาบวน	ประเทศมาเลเซีย

ทุนจดทะเบียน
0.03	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

Sea	Oil	Petroleum	Pte.	Ltd.
ประเทศสิงคโปร์
ทุนจดทะเบียน

1	ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

Sea	Oil	Energy	Ltd.
ประเทศเบอร์มิวด้า
ทุนจดทะเบียน

1	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

Pan	Orient	Energy	(Siam)	Limited
ประเทศเบอร์มิวด้า

100%100% 75%

			49.99%

โครงสร้ำงของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 11 มกรำคม 2559 แสดงเป็นแผนภำพได้ดังนี้
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เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ

	 	 บริษัทมุ่งหวังจะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
ท้ังในส่วนการให้บริการทางทะเลและทางบก	 โดยมุ่งเน้นการเสริม
สร้างคณุภาพของสนิค้าและการให้บรกิารแก่ลกูค้าเป็นหลกั	เพือ่ท่ีจะ
ด�ารงสถานะการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิงช้ันน�าของประเทศ	
บรษัิทเช่ือว่าการมีฐานลกูค้าท่ีเข้มแข็งนัน้จะเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิม
ยอดขายในอนาคต	 ซ่ึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ได้	นอกจากนี้	บริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อ
ประสทิธภิาพสงูสดุด้วยหลกัพึงปฏบัิตแิละจรรยาบรรณท่ีด	ีปฏบัิตงิาน
ด้วยความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ	 และการสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์
ขององค์กรเพื่อให้เป็นท่ีรู้จักในตลาดการจัดจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิง	
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นผู้น�าในธุรกิจจัดจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิงทางทะเล	ซื้อ-ขายน�้ามันระหว่างประเทศ	และธุรกิจ
จัดหาวัตถุดิบและบริการ	

	 	 ในการประกอบธุรกิจผ่านช่องทางการให้บริการทางทะเล	
บรษัิทมแีผนการขยายธรุกจิจดัจ�าหน่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิให้ครอบคลมุ
เรอืทุกประเภท	โดยเฉพาะอย่างยิง่เรอืขนส่งสนิค้าท่ีมขีนาดใหญ่และ
มีจ�านวนเรือในกองเรือสูง	 รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ	 ที่จ�าเป็นกับ
เรอืเดนิทะเล	รวมถงึแท่นขุดเจาะน�า้มันและก๊าซในทะเล	เพือ่เป็นผูใ้ห้
บริการในทะเลแก่เรือเดินทะเลประเภทต่างๆ	และแท่นขุดเจาะน�้ามัน
และก๊าซธรรมชาติในทะเลท่ีครบวงจร	นอกจากการจดัจ�าหน่ายน�า้มัน
ภายในประเทศ	(Domestic)	แล้ว	บริษัทยังเล็งเห็นถึงศักยภาพของ
การจดัจ�าหน่ายน�า้มนัในต่างประเทศ	(External)	ซ่ึงเป็นการจ�าหน่าย
น�้ามันให้กับเรือของลูกค้าท่ีมีความต้องการน�้ามันระหว่างท่ีอยู่ต่าง
ประเทศ	ซึ่งรวมถึงการจัดจ�าหน่ายน�้ามันให้กับผู้ค้าน�้ามันที่น�าน�้ามัน
ไปจ�าหน่ายต่อในต่างประเทศ	โดยบรษัิทจะจดัหาน�า้มนัในต่างประเทศ
เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศเช่นกัน

	 	 บริษัทมีแผนขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในธุรกิจจัดหาอาหาร	วัตถุดิบ	และให้บริการอื่นๆ	
แก่ท่ีพกัอาศยัในทะเล	เรอืเดนิทะเล	และแหล่งขุดเจาะน�า้มันและก๊าซ
ทั้งในทะเลและบนบก	(Supply	Management)	ทั้งที่เป็นธุรกิจบริการ
ด้านอาหาร	ท�าความสะอาด	และซักรีดให้แก่พนักงานประจ�าแท่นขุด
เจาะน�้ามันและก๊าซ	(Catering	and	Service)	และธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ
เพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร	จัดหาเสบียง	และบริการอื่นๆ	(General	
Supply)	ซ่ึงเป็นสิง่จ�าเป็นแก่เรอืเดนิทะเลและแท่นขุดเจาะน�า้มันและ
ก๊าซธรรมชาติในทะเลให้มากขึ้น
	 	 นอกจากนี้	 บริษัทได้เข้าลงทุนธุรกิจส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมอันเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่อง	และส่งเสริมกับธุรกิจการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท	ซึ่งอาจเป็นธุรกิจหลักที่จะสร้างราย
ได้จ�านวนมากให้แก่บริษัท	 หากบริษัทได้เรียนรู้และรับประสบการณ์
จากบริษัทส�ารวจ	 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 บริษัทก็
อาจเข้าเป็นผู้รับสัมปทานระยะยาวในอนาคต

กลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ

	 	 บรษัิทด�าเนนิธรุกจิการจดัหาน�า้มันเช้ือเพลงิและน�า้มันหล่อ
ลื่นให้กับเรือเดินทะเลมานานกว่า	18	 ปี	 โดยบริษัทมีผู้บริหารและ
พนักงานท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านน�้ามันและธุรกิจ
ค้าน�า้มันมายาวนาน	บรษัิทเช่ือว่าความส�าเรจ็ของธรุกจิค้าน�า้มนัเกดิ
จากความน่าเช่ือถอืท่ีได้รบัจากลกูค้า	โดยบรษัิทมกีารควบคมุคณุภาพ
อย่างเคร่งครัดในการจัดหาและขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า	เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับสินค้าท่ีมีคุณสมบัติตามต้องการ	 ได้รับสินค้าตรงเวลาและ
จ�านวนครบถ้วนตามค�าสั่งซื้อ	 และผลจากการที่บริษัทไม่มีสินทรัพย์
ถาวรใดๆ	 ท่ีใช้ในการด�าเนินงาน	 จึงท�าให้บริษัทสามารถลดต้นทุน
ต่างๆ	ที่ไม่จ�าเป็นได้และสามารถควบคุมต้นทุนในการด�าเนินงานได้	
รวมถงึสามารถจดัหาผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการด�าเนนิการด้านต่างๆ	
เช่น	ผู้ขนส่งน�้ามันทั้งทางทะเลและทางบก	เป็นต้น	มาด�าเนินการได้
ในต้นทุนที่เหมาะสมและสามารถทราบต้นทุนที่แน่นอนได้	รวมถึง
ผูป้ระกอบการดงักล่าวจะสามารถใช้ทรพัยากรของตนอย่างเกดิความ
คุม้ค่าได้มากกว่าท่ีบรษัิทจะจดัหาสนิทรพัย์เหล่านัน้มาด�าเนนิการเอง	
จากการด�าเนินงานและการควบคุมคุณภาพในการให้บริการต่างๆท่ี
ดีอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน	 ท�าให้
บริษัทมีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ีรู้จักของผู้ต้องการใช้น�้ามันท้ังใน
และต่างประเทศอย่างแพร่หลาย
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

	 	 บริษัทประกอบธุรกิจหลักอยู่	2	 ประเภท	 ได้แก่	 ธุรกิจจัด
จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าทางทะเลและ
ลูกค้าทางบก	 และธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร	 วัตถุดิบ	 และ
ให้บริการอ่ืนๆ	 ส�าหรับพนักงานประจ�าแหล่งขุดเจาะน�้ามันและก๊าซ
ทั้งในทะเลและบนบก	(Supply	Management)

โครงสร้ำงรำยได้

	 	 รายได้หลกัของบรษัิทและบริษัทย่อย	มาจากรายได้จากการ
จ�าหน่ายสนิค้า	ได้แก่	น�า้มนัเช้ือเพลงิและน�า้มันหล่อลืน่	ท้ังทางทะเล
และทางบก	ส�าหรบัรายได้จากการให้บริการนัน้มาจากธรุกจิ	Catering	
and	Service	ท่ีบรษัิทด�าเนนิการให้บริการด้านอาหาร	ท�าความสะอาด	
และซักรีด	 ให้แก่พนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซ	 ท่ีพัก
อาศัยอยู่บนเรือพักอาศัย	(Accommodation	Barge)	ซึ่งเป็นธุรกิจที่
บรษัิทเริม่ด�าเนนิการในช่วงเดอืนกรกฎาคม	2554	และธรุกจิ	General	
Supply	 ท่ีได้เริ่มด�าเนินการไปในเดือนกันยายน	2555	 ซ่ึงบริษัทม ี
รายได้	สามารถแสดงได้ดังนี้

 

(หน่วย:ล้ำนบำท)
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า 2,600.67 95.55 2,811.75 91.17		 2,552.17 90.94

-		ทางทะเล 2,485.93 91.34 2,794.40 90.61 2,451.33 87.35

-		ทางบก 114.74 4.21 17.35 0.56 100.84 3.59

รายได้จากการให้บริการ 115.68 4.25 259.83 8.42 217.11 7.74

รายได้อื่น*	 5.37 0.20 7.58 0.41 37.03 1.32

รวม 2,721.72 100.0 3,079.17 100.0 2,806.31 100.0
*		รายได้อื่น	ได้แก่	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	รายได้เงินปันผล	
			รายได้จากค่าปรับจากการช�าระหนี้ล่าช้าของลูกหนี้	รายได้จากดอกเบี้ย	และรายได้อื่นๆ
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร

1).  ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
	 บริษัทเป็นผู้จัดจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น
ส�าหรบัเครือ่งยนต์	 โดยลกูค้าจะเป็นผูก้�าหนดคณุสมบัต	ิ(Specification)	
ของน�้ามันเช้ือเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น	 โดยเม่ือบริษัทได้รับค�าสั่ง
ซ้ือจากลูกค้าแล้ว	 บริษัทจะจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่
ในประเทศหรือผู้ค้าส่งน�้ามันทั้งในประเทศเช่น	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	
(มหาชน)	 บริษัท	 เชลล์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 	 บริษัท	 บางจาก
ปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	 เชฟรอน	(ไทย)	จ�ากัด	บริษัท	
ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	
เป็นต้น	ท่ีมีคณุสมบัตติามความต้องการของลกูค้า	ท้ังน้ี	ในกรณลีกูค้า
มีความต้องการให้บรษัิทเป็นผูข้นส่งน�า้มนัให้	บรษัิทจะว่าจ้างผูข้นส่ง
อิสระท่ีมีคุณภาพและความน่าเช่ือถือด�าเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้า
ยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าก�าหนด	 โดยจัดส่งน�้ามันทางเรือขนส่ง
น�้ามัน	(Barge)	ให้แก่เรือของลูกค้าที่จอดอยู่กลางทะเล	และในกรณี
ท่ีเรอืของลกูค้าจอดเทียบท่า	บรษัิทอาจจะจดัส่งน�า้มนัทางรถบรรทุก

น�้ามันหรือทางเรือขนส่งน�้ามัน	 ส�าหรับลูกค้าทางบกบริษัทจะจัดส่ง
น�้ามันทางรถบรรทุกน�้ามันท้ังนี้	 ประเภทน�้ามันท่ีบริษัทจัดจ�าหน่าย
มีดังต่อไปนี้

•				 น�้ามันเชื้อเพลิง:	ได้แก่
	 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	(High	Speed	Diesel)
	 น�้ามันเตา	(Fuel	Oil)
	 น�้ามันเบนซิน	(Gasoline)
 
•								น�า้มันหล่อลืน่:	ได้แก่	น�า้มันหล่อลืน่เครือ่งยนต์	น�า้มันเกยีร์	น�า้
	 มันไฮโดรลิค	น�้ามันหล่อลื่นส�าหรับเครื่องยนต์หลัก	(Main		
							Engine)	น�้ามันหล่อลื่นเทอร์ไบน์และน�้ามันหล่อลื่น
	 คอมเพรสเซอร์	(Turbine	&	Compressor)	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	รายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ	ของ
บริษัท	สามารถแสดงได้ดังนี้

83.41

284.12

สัดสวน 3.27%

สัดสวน 11.13%

560.81

1.623.83

สัดสวน 21.97%

สัดสวน 63.63%

น้ำมันดีเซลหมุนเร�ว

น้ำมันเตา

น้ำมันเบนซ�น

น้ำมันหลอลื่น และอื่นๆ

 

รำยได้จำกกำรขำย
(หน่วย:ล้ำนบำท)

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

น�้ำมันเชื้อเพลิง 2,571.91 98.89 2,787.05 99.28 2,468.76 96.73

-		น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	(HSD) 1,133.02 43.57 1,220.94 43.49 1,623.83 63.63

-		น�้ามันเตา 873.93 33.60 1,042.40 37.13 560.81 21.97

-		น�้ามันเบนซิน 564.95 21.72 523.71 18.66 284.12 11.13

น�้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ 28.76 1.11 24.70 0.72 83.41 3.27

รวม 2,600.67 100.00 2,811.75 100.00 2,552.17 100.00

รายได้จากการขายน�้ามันแต่ละประเภท	ปี		2558
          (หน่วย	:	ล้านบาท)
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ปรมิาณการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ประเภทต่างๆ	ของบรษัิท	แสดงได้ดงันี	้

ปริมาณการขายน�้ามันแต่ละประเภท	ปี		2558
          (หน่วย	:	ล้านลิตร)

14.62

สัดสวน 10.66%

น้ำมันดีเซลหมุนเร�ว

น้ำมันเตา

น้ำมันเบนซ�น

น้ำมันหลอลื่น และอื่นๆ

77.21

สัดสวน 56.30%

4.13

สัดสวน 3.01%

41.17

สัดสวน 30.02%

 

ปริมำณกำรขำย

(หน่วย:ล้ำนลิตร)

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ปริมำณ ร้อยละ ปริมำณ ร้อยละ ปริมำณ ร้อยละ

น�้ำมันเชื้อเพลิง 99.36 99.64 110.43 99.64 133.00 96.99

-		น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	(HSD) 39.89 40.00 43.55 39.29 77.21 56.30

-		น�้ามันเตา 38.20 38.31 47.99 43.30 41.17 30.02

-		น�้ามันเบนซิน 21.27 21.33 18.89 17.04 14.62 10.66

น�้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ 0.36 0.36 0.40 0.36 4.13 3.01

รวม 99.72 100.00 110.83 100.00 137.13 100.00

2).  บริกำรในธุรกิจจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และให้บริกำรอื่นๆ 
	 •	 บริการด้านอาหาร	ท�าความสะอาด	และซักรีด	(Catering	
and		Housekeeping	Service)	ส�าหรับพนักงานประจ�าแหล่งขุดเจาะ
น�้ามันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก	
	 เป็นการให้บริการด้านอาหารให้แก่ผู้พักอาศัยและผู้มาเยือน	
ตลอดจนการเตรียมอาหารกล่องส�าหรับผู้ท่ีต้องออกไปท�างานนอก
เรือพักอาศัย	 ท�าความสะอาด	 ให้สถานที่ส่วนกลาง	 รวมถึงห้องพัก
อาศยัให้ถกูสขุลกัษณะรวมถงึ	ดแูลในด้านความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรยีบร้อยของผ้าปูท่ีนอน	ปลอกหมอน	ผ้าห่ม	ผ้าเชด็ตวั	เตยีง
นอน	และซักรีดเสื้อผ้าให้แก่ผู้พักอาศัยและผู้มาเยือน		ตลอดจนการ
ดแูลเรือ่งการก�าจดัแมลงและการจดัการขยะ		โดยในการให้บรกิารบน
เรอืพกัอาศยัดงักล่าว	บรษัิทท�าสญัญารบัจ้างให้บรกิารด้าน	Catering	
and	Housekeeping	Service	จากบริษัท	นทลิน	ออฟชอร์	จ�ากัด
ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานในการจัดหาเรือพักอาศัย
	 ณ	ปัจจุบัน	บริษัทได้รับการอนุมัติจาก	ปตท.สผ.	ส�าหรับการ
เป็นผูใ้ห้บรกิาร	(Vender	List)	ในธรุกจิ	Catering	and	Housekeeping	
Service	ตามพื้นที่ที่ก�าหนด	ท�าให้บริษัทสามารถเข้าไปร่วมประมูล

เพื่อด�าเนินการให้บริการด้าน	Catering	and	Housekeeping	Service	
ให้แก่	ปตท.สผ.	ได้เอง	และได้รับสัญญาให้บริการด้าน	Catering	and	
Housekeeping	กับ	ปตท.สผ.	ดังนี้	
	 -	เดือนกรกฎาคม	2556	ได้รับสัญญาให้บริการด้าน	Catering	
and	Housekeeping	ส�าหรับพนักงานประจ�าแหล่งขุดเจาะน�้ามันและ
ก๊าซสิริกิติ์	อ�าเภอลานกระบือ	จังหวัดก�าแพงเพชร	
	 -	เดือนกุมภาพันธ์	2557	ได้รับสัญญาให้บริการด้าน	Offshore	
Catering,	Laundry,	Cleaning	and	Housekeeping	Services	กับ	
ปตท.สผ.	 ส�าหรับพนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซในอ่าว
ไทย				
	 ท้ังน้ีการให้บริการในธุรกิจด้านอาหาร	 ท�าความสะอาด	 และ
ซักรีด	 บริษัทได้ท�าสัญญาว่าจ้างบริษัท	 หัสดิน	 แคทเทอริ่ง	 จ�ากัด	
เป็นผู้จัดเตรียม/จัดหาอาหารและซักรีด	 เนื่องจากเป็นบริษัทท่ีมี
ประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการด้านอาหาร	 การท�าความสะอาด	
และซักรีด	และมีความพร้อมด้านบุคลากร	ตลอดจนอุปกรณ์	เครื่อง
มือ	เครื่องจักรต่างๆ	เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ		
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•	 บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร	 จัดหาเสบียง	
และบริการอื่นๆ	(General	Supply)
	 เป็นธุรกิจที่ต่อยอดมาจากธุรกิจ	Catering	and	Service	 โดย
เป็นการให้บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร	 จัดหา
เสบียง	 และบริการอ่ืนๆ	 ให้กับเรือเดินทะเลและแท่นขุดเจาะน�้ามัน
ในทะเล	เช่น	อาหาร	น�้า	เครื่องมือต่างๆ	เป็นต้นโดยบริษัทจะจัดหา
วัตถุดิบเพื่อใช้ในการจัดเตรียมอาหาร	เสบียงอาหาร	และสินค้าหรือ
บริการอ่ืนๆ	 ท่ีได้คุณภาพและถูกสุขอนามัยตามความต้องการของ
ลูกค้าให้แก่เรือเดินทะเลต่างๆ	 รวมไปถึงแท่นขุดเจาะน�้ามันในทะเล	
ซ่ึงมีความต้องการอาหาร	เสบียงและวสัดสุิน้เปลอืงต่างๆ	ตลอดระยะ
เวลาการด�าเนินงาน
 ©	 ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน: 
	 บรษัิทประกอบธุรกจิจดัจ�าหน่ายน�า้มนัเช้ือเพลงิและน�า้มันหล่อ
ลื่น	 โดยมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายหลัก	2	 ช่องทาง	 ได้แก่	 การจัด
จ�าหน่ายน�้ามันทางทะเล	และการจัดจ�าหน่ายน�้ามันทางบก

	 •	 การจดัจ�าหน่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิและน�า้มนัหล่อลืน่ทางทะเล
ซึ่งแบ่งออกเป็น:
	 	 o	 การจ�าหน่ายน�้ามันภายในประเทศ	(Domestic)	ซึ่ง
	 	 		 เป็นการจ�าหน่ายน�า้มนัให้กบัเรอืท่ีมเีส้นทางการเดนิเรอื
												 ภายในประเทศ
	 	 o	 การจ�าหน่ายน�้ามันระหว่างประเทศ	(International)	ซึ่ง	
	 	 		 เป็นการจ�าหน่ายน�้ามันให้กับเรือขนส่งประเภทต่างๆ	ที่
													มีเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศ
	 	 o	การจ�าหน่ายน�้ามันในต่างประเทศ	(External)	ซึ่ง
												เป็นการจ�าหน่ายน�้ามันให้กับเรือของลูกค้าที่มีความ
												ต้องการน�้ามันระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศ
	 •	 การจดัจ�าหน่ายน�า้มันเช้ือเพลงิและน�า้มันหล่อลืน่ทางบกให้
แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม	และธุรกิจอื่นๆ	 เช่น	ธุรกิจขนส่ง
ทางบก	ผู้ให้บริการรถโดยสาร	เป็นต้น

บริษัทมีรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นผ่านช่องทางการจ�าหน่ายต่างๆ	ของบริษัท	แสดงได้ดังนี้	

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันตามช่องทางการจ�าหน่าย	ปี		2558
                     (หน่วย	:	ล้านบาท)

 

รำยได้จำกกำรขำย
(หน่วย:ล้ำนบำท)

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ

การจ�าหน่ายทางทะเล 2,485.93 95.59 2,794.40 99.38 2,451.33 96.05

-		ในประเทศ 1,542.33 59.31 1,512.50 53.79 1,474.87 57.79

-		ระหว่างประเทศ 304.88 11.72 440.87 15.68 215.15 8.43

-		ต่างประเทศ 638.72 24.56 841.03 29.91 761.31 29.83

การจ�าหน่ายทางบก 114.74 4.41	 17.35 0.62 100.84 3.95

รวม 2,600.67 100.00 2,811.75 100.00 2,552.17 100.00

ทางทะเลในประเทศ

ทางทะเลระหวางประเทศ

ทางทะเลตางประเทศ

ทางบก
215.15

สัดสวน 8.43%

1,474.87

สัดสวน 57.79%

100.84

สัดสวน 3.95%

761.31

สัดสวน 29.83%

Sea Oil Public Company Limited
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ธุรกิจบริกำร: 
	 •	 การบริการด้านอาหาร	ท�าความสะอาด	และซักรีด	
(Catering	and	Service)บนเรือพักอาศัยและแท่นพักอาศัยในทะเล	
ส�าหรับพนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซในอ่าวไทย	 รวม
ถึงแหล่งขุดเจาะน�้ามันและก๊าซบนบก

	 •	 การบริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร	จัดหา
เสบียง	และบริการอื่นๆ	(General	Supply)	ให้กับเรือที่มีเส้นทางการ
เดินเรือทั้งภายในประเทศ	(Domestic)	และระหว่างประเทศ	
(International)	ตลอดจนเรือที่มีเส้นทางการเดินเรืออยู่นอกประเทศ	
(External)	รวมไปถึงแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ	(Rig)	ใน
อ่าวไทย

©	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำงทะเล
	 ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์น�้ามันเช้ือเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นท่ีจัด
จ�าหน่ายทางทะเล	 กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท	 ได้แก่	 เรือเดินทะเล
ประเภทต่างๆ	 เช่น	 เรือขนส่งน�้ามัน	 เรือบรรทุกสินค้า	 เรือประมง	
และเรือบริวารของแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซ	 เช่น	 เรือล�าเลียง
วัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค	(Supply	&	Service	Boat)	 และ
เรือโดยสารพนักงานแท่นขุดเจาะ	(Crew	Boat)	เป็นต้น	และพ่อค้า
คนกลาง	(Wholesaler)	ซ่ึงเป็นผูจ้�าหน่ายสนิค้าให้แก่เรอืประเภทต่างๆ	
โดยบริษัทจะให้บริการแก่เรือที่เป็นผู้ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงโดยตรง	(End	
User)	และเรอืท่ีเป็นลกูค้าของพ่อค้าคนกลาง	เหล่านีซ่ึ้งทอดสมออยู่
กลางทะเลหรือจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือ

 กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำงบก
	 กลุ่มลูกค้าของการจัดจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิงและน�้ามันหล่อ
ลื่นทางบก	ได้แก่	โรงงานอุตสาหกรรม	กลุ่มลูกค้าในธุรกิจอื่นๆ	เช่น	
ผู้ประกอบธุรกิจรถโดยสาร	 และผู้ประกอบการรถขนส่งขนาดต่างๆ	
เป็นต้นรวมถงึ	การจ�าหน่ายสนิค้าให้แก่พ่อค้าคนกลาง	(Wholesaler)	
ด้วย

(หน่วย:ล้ำนลิตร)
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ปริมำณ ร้อยละ ปริมำณ ร้อยละ ปริมำณ ร้อยละ

จ�าหน่ายทางทะเล 74.21 94.60 91.27 99.27 113.15 92.34

เรือบรรทุกน�้ามัน	(Tanker)	 24.64 31.41 29.35 31.92 67.01 54.69

เรือบริวารแท่นขุดเจาะ	 35.02 44.64 38.06 41.40 15.54 12.68

เรือประเภทอื่นๆ	 14.55 18.55 23.86 25.95 30.60 24.97

จ�าหน่ายทางบก 4.24 5.40 0.67 0.73 9.38 7.66

รวม 78.45 100.00 91.94 100.00 122.53 100.00
หมายเหตุ	:	ปริมาณไม่รวมน�้ามันเบนซิน	ซึ่งจ�าหน่ายให้กับลูกค้าต่างประเทศ

ปริมาณการจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆ	ของบริษัท	มีดังนี้
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 กำรให้บริกำร Catering and Service
	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทในธุรกิจนี้	 คือ	 เรือพักอาศัย	
(Accommodation	Barge)	 และแท่นพักอาศัย	(Accommodation	
Rig)	 ทั้งที่ตั้งอยู่ในอ่าวไทยและในทะเลอันดามัน	 รวมถึงบนบก	 ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ท่ีพักอาศัยในทะเลมีท้ังในรูปแบบของเรือพักอาศัยและ
แท่นพักอาศัย	 จะเป็นของผู้รับสัมปทานขุดเจาะน�้ามันเช้ือเพลิงและ
ก๊าซ

 กำรให้บริกำรในธุรกิจ General Supply
	 ธรุกจิ	General	Supply	มกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายเดยีวกนักบัธรุกจิ
จัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นทางทะเล	คือ	กลุ่มเรือ
เดินทะเลประเภทต่างๆ	 ท้ังท่ีมีเส้นทางการเดินเรือในประเทศและ
ระหว่างประเทศ	 รวมถึงเรือท่ีเป็นเรือบริวารของแท่นขุดเจาะน�้ามัน
และก๊าซ	 และแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซและแท่นพักอาศัยในทะเล	
ที่ยังไม่มีบริการ	Catering	and	Service	ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มีความ
ต้องการอาหาร	 เสบียงและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ	 ส�าหรับพนักงานท่ี
ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเรือ	แท่นพักอาศัยและแท่นขุดเจาะ

©	 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
	 •			ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามัน
	 บริษัทจะด�าเนินการติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ค้าน�้ามันเช้ือเพลิงราย
ใหญ่	(“Supplier”)	 เพื่อจัดหาสินค้าให้แก่ลูกค้า	 โดยน�้ามันเชื้อเพลิง
ทีบ่ริษทัจัดหาต้องเป็นน�้ามันเชือ้เพลิงที่ได้คุณลักษณะและมาตรฐาน
ตรงตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า	 ซึ่งบริษัทจะท�าการสั่งซื้อน�้ามันจากผู้
ผลติหรอืผูค้า้น�า้มนัเชือ้เพลิงรายใหญ่ในประเทศ	ไดแ้ก	่บรษิทั	ปตท.	
จ�ากดั	(มหาชน)	บรษัิท	เชลล์แห่งประเทศไทย	จ�ากดั	บรษัิท	เชฟรอน	
(ไทย)	จ�ากัด	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	
ไออาร์พีซี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นต้น	ทั้งการจัดจ�าหน่ายทางบกและ
ทางทะเล
	 	 o			ธรุกจิกำรบรกิำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรดี 
(Catering and Service)
	 	 			 บรษัิทได้ด�าเนนิการว่าจ้างผูใ้ห้บรกิารในส่วนงานนีซ่ึ้งมี
ความพร้อมในด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบธรุกจิ	เช่น		
ห้องเย็น	สถานที่เก็บสินค้า	ตู้ขนส่งชนิดห้องเย็น	ตู้ขนส่งทั่วไป		

รถขนส่ง	รวมถงึต้องมบุีคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมตามความต้องการ
และมาตรฐานของผูใ้ช้บรกิารและมคีวามช�านาญเฉพาะทางในการให้
บริการตลอด	24	ชั่วโมง

	 	 o	 	 ธุรกิจกำรบริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียม
อำหำร จัดหำเสบียง และบริกำรอื่นๆ (General Supply)
	 	 				 บริษัทจะท�าการให้บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ
เตรียมอาหาร	จัดหาเสบียง	และบริการอื่นๆ	ที่ได้คุณภาพตามความ
ต้องการของลูกค้า	 โดยจัดหาจากผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ	
(“ผู้จัดจ�าหน่าย”)	ตามที่ลูกค้ามีความต้องการ	โดยบริษัทจะรับค�าสั่ง
ซื้อจากลูกค้าก่อนที่จะส่งค�าสั่งซื้อต่อไปยังผู้จัดจ�าหน่าย	 เพื่อด�าเนิน
การจัดเตรียม	 จัดหาสินค้าและจัดส่งให้กับลูกค้ายังจุดหมายปลาย
ทางที่ลูกค้าต้องการต่อไป

©	 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
• 	ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามัน
	 ผู้จัดจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นให้กับเรือเดิน
ทะเลมีผู้ประกอบการอยู่หลายรายด้วยกัน	โดยสามารถแบ่งออกเป็น
สองกลุ่มหลัก	ได้แก่	
	 1.	 กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตน�้ามัน	เช่น	บริษัท	ปตท.	
	 	 จ�ากดั	(มหาชน)	บรษัิท	เชฟรอน	(ไทย)	จ�ากดั	บรษัิท	เชลล์
	 	 แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จ�ากัด	
	 	 (มหาชน)	บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น		
	 2.	 กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้าน�้ามัน	
	 	 โดยบริษัทเป็นคู่ค้าของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตน�้ามัน	
	 	 ข้างต้น	ซึ่งบริษัทจะรับค�าสั่งซื้อจากลูกค้ารายย่อยหลายๆ		
	 	 ราย	ท�าให้ปริมาณการสั่งซื้อของบริษัทกับผู้ผลิตน�้ามัน	
	 	 มีปริมาณสูงเพียงพอที่จะสั่งซื้อน�้ามันจากผู้ผลิตน�้ามัน	
	 	 ได้	ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถจัดหาน�้ามันเชื้อเพลิงได้	
	 	 ในราคาท่ีต�า่	และสามารถท�าก�าไรจากการจ�าหน่ายน�า้มันได้
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•    ธุรกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีด 
(Catering and Service)
	 ในส่วนของธุรกิจให้บริการ	Catering	and	Service	แก่เรือ	
พักอาศัย	แท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซ	รวมถึงแท่นพักอาศัยนั้น	มี
ผูป้ระกอบการอยู่จ�านวน	4	ราย	โดยผูป้ระกอบการท้ัง	4	ราย	มกีารให้
บรกิารบนแท่นขดุเจาะ	แท่นพักอาศยั	และเรอืพกัอาศยัในกรณท่ีีจะมี
การจัดจ้างผู้ประกอบการ	Catering	and	Service	นั้น	ผู้รับสัมปทาน
แท่นขุดเจาะ	แท่นพักอาศัย	หรือเรือพักอาศัย	จะด�าเนินการเปิดให้มี
การเสนอราคาจากผู้ประกอบการรายต่างๆ	ที่มีประวัติการท�างานที่ดี	
โดยจะพิจารณาจัดจ้างผู้ประกอบการท่ีเสนอราคาและเงื่อนไขในการ
ให้บริการที่ดีที่สุด	ดังนั้น	ราคาในการให้บริการ	ประวัติการท�างานที่
ดี	และฐานะการเงินที่มั่นคง	จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ใช้ในการพิจารณา
คัดเลือกผู้ให้บริการในธุรกิจนี้

•     ธุรกิจกำรบริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร จัดหำ
เสบียง และบริกำรอื่นๆ (General Supply)
	 ในส่วนของธุรกิจ	General	Supply	 นั้น	 ลูกค้าจะว่าจ้างผู้
ประกอบการ	 โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ท่ีดี	 มีประวัติในการให้
บริการที่ดี	และน�าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล	
ดังนั้น	 ผู้ประกอบการท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า	 และมีความได้
เปรียบในเรื่องของต้นทุนในการจัดเตรียม	 จัดหา	 สินค้า	 มีความได้
เปรียบกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม	 โดยการ
จัดส่งน�้ามันเช้ือเพลิงไปยังจุดหมายปลายทางท่ีลูกค้าก�าหนดนั้น	
บริษัทจะจัดจ้างผู้ขนส่งท่ีมียานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งและเครื่อง
มือและอุปกรณ์ต่างๆ	บนยานพาหนะที่ได้มาตรฐาน	ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
การรั่วไหลของน�้ามันเชื้อเพลิงระหว่างการรับน�้ามัน	ณ	จุดรับน�้ามัน
เช้ือเพลงิต้นทาง	ระหว่างเส้นทางขนส่ง	และระหว่างการส่งน�า้มนัเช้ือ
เพลิงให้กับลูกค้า	อีกทั้งบริษัทได้มีการก�าหนดให้ผู้ขนส่งมีมาตรการ
ป้องกันสภาวะแวดล้อม	และจัดเตรียมอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ส�าหรับ

ท�าลายคราบน�้ามันเชื้อเพลิงให้พร้อมบนยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง	 โดย
ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดการรั่วไหลของน�้ามันเช้ือเพลิงออก
สู่สภาพแวดล้อม	 ผู้ขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อมลภาวะและค่าใช้
จ่ายในการแก้ไขหรือชดเชยมลภาวะนั้นๆ		นอกจากนี้	บริษัทมีความ
พยายามเป็นอย่างย่ิงในการควบคุมยานพาหนะ	 รวมถึงเครื่องมือ
และอุปกรณ์ต่างๆ	 บนยานพาหนะของผู้ขนส่งให้ได้มาตรฐานเพื่อ
ไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน�้ามันเชื้อเพลิงออกสู่สภาวะแวดล้อมได้
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   ปัจจัยความเสี่ยง

 (1)   ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก
 
 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำมัน
 
	 ราคาน�้ า มันมีความผันผวนไปตามป ัจจัยต ่ างๆ	อาทิ	
อุปสงค์และอุปทานของตลาด		ปริมาณน�้ามันส�ารองแต่ละประเทศ		
สภาพภูมิอากาศแต่ละฤดูกาล	 หรือนโยบายการผลิตน�้ามันของ
ประเทศกลุ่มโอเปค	 เป็นต้น	 	 การเปลี่ยนแปลงของราคาน�้ามันใน
ตลาดโลกในปี	2558	มีความผันผวนและปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง	ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันโดยรวมของบริษัทท่ี
ลดลงตามสถานการณ์ราคาน�้ามันในตลาด		แต่ไม่ส่งกระทบต่อก�าไร
อย่างมีสาระส�าคัญ	 เนื่องจากนโยบายด้านการก�าหนดราคาขาย	 ได้
บวกก�าไรส่วนเพิ่มจากราคาต้นทุน	(Cost	Plus	Pricing	Method)	อีก
ท้ังบริษัทไม่มีการเก็บส�ารองน�้ามัน	 จึงไม่ได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของราคาน�้ามัน	 นอกจากนี้	 ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็น
เรือเดนิทะเลทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	โรงงานอตุสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ	ซึ่งมีความจ�าเป็นต้องใช้น�้ามันเชื้อเพลิง
ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง	บริษัทจงึเช่ือม่ันว่าความผนัผวนของ
ราคาน�้ามันจึงไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อ
เพลิงของกลุ่มลูกค้าของบริษัท
 
 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย

	 บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับตัวสูงข้ึน	
ซ่ึงมีผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน	 ฐานะทางการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท	ในปัจจุบันบริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ท้ังหนีส้นิระยะสัน้และหนีส้นิระยะยาว	และบริษัทมนีโยบายการบรหิาร
ความเสี่ยงโดยการเพิ่มเครื่องมือทางการเงิน		เพื่อการบริหารต้นทุน
อัตราดอกเบ้ียให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะการด�าเนนิธุรกจิ	ก�าหนด
อัตราก�าไรขั้นต้นในการจ�าหน่ายสินค้า	ซึ่งอ้างอิงจากต้นทุนทางการ
เงนิของบรษัิท	ดงันัน้	ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจงึถกูชดเชยด้วยก�าไรข้ันต้น
จากการขายสินค้า	 ท�าให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

	 บริษัทมีต้นทุนการสั่งซ้ือน�้ามันจากผู้ผลิตหรือผู้ค้าน�้ามันใน
ต่างประเทศและต้นทุนการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอิสระ	(Surveyor)	 ท่ี
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยท�า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Forward	Contract)	กับ
ธนาคารพาณชิย์ในประเทศแล้วท้ังจ�านวน	เพ่ือลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ

ของบรษัิทในขณะเดยีวกนั	บรษัิทมีการรบัรูร้ายได้จากการขายน�า้มันท่ี
เป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ	จากการจดัจ�าหน่ายและให้บรกิารขนส่ง
น�้ ามันให ้แก ่ เรือ	ท่ี มีการแจ ้งการเดินทางออกนอกประเทศ
หรือเรือเดินทะเลท่ีมีสัญชาติต่างประเทศ ท้ังนี้	บริษัทได้ท�าสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
ทั้งจ�านวนเช่นเดียวกัน	

 (2)   ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน
 
 ควำมเสี่ยงจำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำหรือได้รับช�ำระหนี้
ล่ำช้ำ

	 บรษัิทมีนโยบายการจ�าหน่ายน�า้มนัเช้ือเพลงิและน�า้มันหล่อลืน่
โดยการให้เครดิตแก่ลูกค้า	 ซ่ึงบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัด
ช�าระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าหรือได้รับช�าระหนี้ล่าช้ากว่า
ก�าหนดระยะเวลา	ท้ังนี	้บรษัิทมีการจดัตัง้คณะท�างานพิจารณาสนิเช่ือ	
(Credit	Committee)	ซึ่งประกอบด้วย	กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการ
ฝ่ายการเงนิและบัญชี	ผูจ้ดัการฝ่ายขาย	และผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารลกูค้า	
เพือ่พจิารณาการอนมัุตวิงเงนิสนิเช่ือและระยะเวลาการให้สนิเช่ือของ
ลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่	การทบทวนวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการให้
สนิเช่ือ	นอกจากนี	้คณะท�างานพจิารณาสนิเช่ือยังดแูลด้านการเร่งรดั
ติดตามลูกหนี้ท่ีค้างช�าระ	 ตลอดจนการตัดสินใจด�าเนินกระบวนการ
ตามกฎหมายฟ้องร้องเม่ือลูกค้าผิดนัดช�าระหน้ีตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด
อีกท้ังคณะท�างานพิจารณาสินเช่ือก�าหนดให้มีการพิจารณารายงาน
ลูกหนี้คงค้าง	(Aging	Report)	ในทุกเดือน	เพื่อติดตามการช�าระหนี้
ของลูกหนี้แต่ละรายอย่างใกล้ชิด	 หากพบว่าลูกหนี้รายใดมีการค้าง
ช�าระหนีเ้กนิกว่าก�าหนด	คณะท�างานพจิารณาสนิเชือ่จะเร่งให้ด�าเนนิ
การตดิตามหนีจ้ากลกูหนีท่ี้ค้างช�าระ	และรายงานความคบืหน้าในการ
ติดตามหนี้ให้แก่คณะท�างานพิจารณาสินเช่ือทราบ	 รวมท้ังก�าหนด
แนวทางในการแก้ไขหนี้ท่ีค้างช�าระ	 อาทิเช่น	 เจรจาให้ลูกหนี้ท่ีค้าง
ช�าระผ่อนช�าระหนี้คงค้าง	หรือขอหลักประกันเพิ่มเติม	เป็นต้น
 
 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงบริษัทแม่
 
 1) กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร
	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ	บริษัท	นทลิน	จ�ากัด	ซึ่งถือหุ้นใน
บริษัทร้อยละ	47.22		โดยในปี	2556	-	ปี	2558	บริษัทมีรายได้
จากการขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มนทลินจ�านวน	404.47	ล้าน
บาท	592.68	ล้านบาท	และ	326.46	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือคิด
เป็นร้อยละ	14.89	ร้อยละ	19.30	และร้อยละ	11.79	ของรายได้จาก
การขายสนิค้าและบรกิารท้ังหมด	ตามล�าดบั	ท้ังนี	้บรษัิทมนีโยบายใน
การก�าหนดราคาขายสนิค้าให้แก่บรษัิทในกลุม่นทลนิเช่นเดยีวกบัการ
ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าท่ัวไปอย่างไรก็ดี	 บริษัทมีการขยายฐานลูกค้า
ไปยังกลุ่มอื่นๆเพิ่มมากขึ้น	อาทิ	เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	เรอืเดนิทะเลท่ีไม่ใช่สญัชาตไิทยหรอืเรอืล�าเลยีงวสัดอุปุกรณ์/
เครื่องอุปโภคบริโภคของแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซต่างๆ	 แต่ยังคง
ให้ความส�าคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเดิมอย่างต่อ
เนือ่ง	นอกจากนี	้บรษัิทยังได้หาโอกาสท่ีจะเพิม่จ�านวนลกูค้ารายใหม่
เพื่อเพิ่มรายได้และก�าไรให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
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 2) กำรขนส่งน�้ำมันไปยังต่ำงประเทศ
	 บริษัทมีการจัดจ้างเรือบรรทุกน�้ามันของกลุ่มนทลินใน
การขนส่งน�้ามันท่ีจัดหาจากต่างประเทศเพื่อไปส่งยังจุดหมายปลาย
ทางท่ีต่างประเทศเนือ่งจากมีขนาดท่ีเหมาะสมต่อการขนส่งในลกัษณะ
การสั่งซื้อน�้ามันคราวละมากๆ	และเป็นเส้นทางระหว่างประเทศ	โดย
ในปี	2556	-	ปี	2558	บริษัทมีการจัดจ้างเรือขนส่งน�้ามันขนาดใหญ่
ของกลุ่มนทลินมีมูลค่าเท่ากับ	17.96	ล้านบาท	17.55	ล้านบาท	และ	
18.32	ล้านบาทตามล�าดบั	โดยยอดจ�าหน่ายน�า้มันท่ีต้องใช้เรอืขนส่ง
ขนาดใหญ่ของกลุ่มนทลินคิดเป็น	ร้อยละ	21.72	ร้อยละ	18.63	และ
ร้อยละ	14.48	 ของยอดจ�าหน่ายน�้ามันท้ังหมดตามล�าดับ	 อย่างไร
ก็ตาม	 บริษัทได้มีการเปรียบเทียบค่าขนส่งน�้ามัน	 คุณภาพการจัด
ส่งและความน่าเช่ือถือของผู้ขนส่งก่อนการจัดจ้างเสมอ	 ท้ังน้ี	 ด้วย
เหตุผลที่บริษัทพึ่งพิงในการใช้บริการกลุ่มนทลินเป็นหลัก	เนื่องกลุ่ม
นทลินเป็นผู้ขนส่งน�้ามันทางเรือรายใหญ่	 มีเรือขนส่งน�้ามันหลาย
ขนาด	 และเช่ียวชาญเรื่องการให้บริการด้านการจัดหาเรือขนาดท่ี
เหมาะสมส�าหรับขนส่งน�้ามัน
 
 ควำมเสีย่งในเรือ่งกำรแข่งขันและกำรเข้ำมำท�ำธรุกจิได้ง่ำยของ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่
 
	 ธุรกิจการจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิงส�าหรับเรือเดินทะเลมีผู ้
ประกอบการหลายราย	 จึงท�าให้เกิดการแข่งขันสูงโดยเฉพาะการ
แข่งขันด้านราคา	นอกจากนี้	การท�าธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันส�าหรับเรือ
เดินทะเลไม่จ�าเป็นต้องใช้เงนิลงทุนในสนิทรัพย์ถาวรสงู	ท�าให้การเข้า
มาด�าเนนิธรุกจิสามารถท�าได้ง่าย	ซ่ึงปัจจยัส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ
การจดัหาน�า้มนัเชือ้เพลงิเรอื	ได้แก่	พนกังานขายซ่ึงมฐีานลกูค้าและ
ความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ผลิตน�้ามัน	บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ
บุคลากรของบริษัท	 ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	
โดยจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและมีการฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอ	
นอกจากนี้		บริษัทและกลุ่มนทลินอยู่ในธุรกิจรับขนส่งน�้ามันทางเรือ
และจ�าหน่ายน�้ามันส�าหรับเรือเดินทะเลมานาน	ท�าให้มีประสบการณ์	
และความช�านาญในธุรกิจ	ประกอบกับมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิต
น�า้มันและผูท่ี้ประกอบธรุกจิเดยีวกนัรายอืน่ๆ	ท�าให้บรษัิทมีการสัง่ซ้ือ
น�้ามันในปริมาณมากเพียงพอที่จะท�าให้บริษัทสามารถซื้อน�้ามันจาก
ผูผ้ลติได้ในราคาท่ีสามารถแข่งขันได้อีกท้ังการท่ีบรษัิทด�าเนนิธรุกจินี้
มาเป็นเวลานาน	ด้วยการรักษาคณุภาพในการขายสนิค้าและให้บรกิาร
ไม่ว่าจะเป็นคณุภาพของน�า้มนัท่ีได้มาตรฐานของกรมธรุกจิพลงังาน	
และการให้บรกิารท่ีอ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า	ท�าให้บรษัิทเป็นท่ี
น่าเชื่อถือกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัท

 ควำมเสีย่งจำกกำรพ่ึงพำผูจ้�ำหน่ำยน�ำ้มัน (Supplier) รำยใหญ่

	 บริษัทจะสั่งซื้อน�้ามันจากผู้ผลิตน�้ามันและผู้ค้าน�้ามันที่มี
อยู่หลายรายในตลาดโดยราคาสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายจะมีราคา
ใกล้เคียงกันโดยอ้างอิงกับราคาตลาด	 ท้ังนี้	 บริษัทสั่งซ้ือน�้ามันจาก
บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(“ปตท.”)	ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจ
ปิโตรเลียมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยเป็นปริมาณท่ีสูงกว่าผู้ผลิตราย
อื่นโดยในปี	2556	–	2558	บริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อน�้ามันจากปตท.	

คิดเป็น	ร้อยละ	46.24	ร้อยละ	45.50	และร้อยละ	36.02	ของมูลค่า
การสั่งซื้อน�้ามันทั้งหมดตามล�าดับ	ซึง่การสั่งซื้อจากปตท.ในปริมาณ
ที่มากจะช่วยให้บริษัทซื้อน�้ามันได้ในราคาที่แข่งขันได้	และจะช่วยให้
บรษัิทมคีวามมัน่ใจว่า	บรษัิทจะได้รบัการจดัสรรน�า้มนัจากปตท.หาก
อยู่ในสถานการณท์ีม่ปีรมิาณน�า้มนัไม่เพยีงพอ	อย่างไรก็ตาม	บรษิทั
มกีารกระจายการสัง่ซ้ือน�า้มันจากผูผ้ลติน�า้มนัและผูค้้าน�า้มนัรายอ่ืนๆ	
โดยก่อนการสัง่ซ้ือน�า้มนัแต่ละครัง้	พนกังานขายจะเปรยีบเทียบราคา
ขายน�้ามันรายวันจากผู้ผลิตน�้ามันและผู้ค้าน�้ามันอย่างน้อย	2	 ราย	
บรษัิทจะสัง่ซ้ือน�า้มันโดยค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ	อาทิ	ลกัษณะของสนิค้า	
ราคา	และระยะทางการขนส่งสนิค้าไปยังจดุหมายปลายทางท่ีได้ตกลง
ไว้กับลูกค้าของบริษัท	เป็นต้น

 ควำมเสี่ยงจำกกำรท�ำสัญญำว่ำจ้ำงผู้ประกอบกำรขนส่งน้อย 
รำยในกำรขนส่งน�้ำมันทำงทะเล

	 เนือ่งจากมกีฎหมายก�าหนดให้เรอืขนส่งน�า้มนัเตา	ท่ีขนาดใหญ่
กว่า	500	ตัน	ต้องเป็นเรือถัง	2	ชั้น	(Double	Hall)	ซึ่งผู้ประกอบการ
ขนส่งยังมีเรอืประเภทท่ีก�าหนดจ�านวนน้อยราย	ไม่เพยีงพอกบัความ
ต้องการของตลาด	อย่างไรกด็	ีบรษัิทฯได้พยายามจดัหาเรอืขนส่งจาก
ผูป้ระกอบการขนส่งรายอ่ืนเพิม่จากท่ีมีอยู่เดมิ	เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง
ดงักล่าว		รวมถงึ	เพิม่มาตรฐานในการคดัเลอืกผูป้ระกอบการขนส่งท่ี
มีเรือที่ได้คุณภาพ	และมีการตรวจสอบคุณภาพเรือขนส่งที่ให้บริการ	
โดยการประเมินคุณภาพการจัดส่งเป็นรายเที่ยว

 ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้รับเหมำช่วงในธุรกิจบริกำรด้ำน
อำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีดของพนักงำนประจ�ำแหล่งขุดเจำะ
น�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก (Catering and Housekeeping 
Service)

	 จากการท่ีบริษัทได้ด�าเนินธุรกิจจัดหาบริการด้านอาหาร	
ท�าความสะอาด	 และซักรีดของพนักงานประจ�าแหล่งขุดเจาะน�้ามัน
และก๊าซท้ังในทะเลและบนบกนั้น	 และบริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท	
หัสดิน	แคทเทอริ่ง	จ�ากัด	(“หัสดิน”)	ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
ให้ธุรกิจดังกล่าว	มาเป็นเวลานาน	เป็นผู้ให้บริการดังกล่าวแก่บริษัท
ผูว่้าจ้างอกีต่อหนึง่	บรษัิทจงึอาจมีความเสีย่งว่าหากในอนาคตหัสดนิ
ไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้	หรือหัสดินไม่ร่วมกับบริษัทในการที่
บริษัทจะขยายการด�าเนินธุรกิจ	Catering	and	Service	เพิ่มเติมต่อ
ไปในอนาคต	บริษัทก็จะไม่สามารถด�าเนินการได้เอง
	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทและหัสดินมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมา
ยาวนาน	 และถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	 โดยบริษัทและหัสดินได้
ร่วมพัฒนามาตรฐานการบริการด้านอาหาร	 ท�าความสะอาด	 และ
ซักรีด	 รวมไปถึงมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย	 สุขภาพอนามัย	
และสิง่แวดล้อม	(SSHE:	Security	Safety	Health	and	Environment)	
ให้เป็นไปตามความต้องการและมาตรฐานของบรษัิทน�า้มันในประเทศ
และต่างประเทศ	เพื่อการด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน	
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 ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบจำกกำรถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัท
ผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 7

	 ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนอยู่ในกลุ ่มบริษัทผู ้ค้าน�้ามันตาม
มาตรา	10	 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน�้ามันเช้ือเพลิง	 พ.ศ.2543	
ซ่ึงเป็นผู้ค้าน�้ามันท่ีมีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิด
ปีละไม่ถึง	100,000	 เมตริกตัน	(ประมาณ	120ล้านลิตร)	 แต่เป็นผู้
ค้าที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดเกินปีละ	30,000	
เมตริกตัน	(ประมาณ	36	ล้านลิตร)โดยปริมาณการค้าดังกล่าวจะไม่
นบัรวมปรมิาณการจ�าหน่ายน�า้มันท่ีจดัหาจากต่างประเทศให้กบัลกูค้า
เพื่อใช้ในต่างประเทศ	(External)	
	 ในปี	2556	-	2558	บริษัทมียอดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่นในประเทศรวมกันทุกชนิดจ�านวน	75.62	 ล้านลิตร	
78.30	 ล้านลิตร	 และ	91.95	 ล้านลิตร(ไม่รวมปริมาณการจ�าหน่าย
น�้ามันท่ีจัดหาจากภายนอกประเทศให้กับลูกค้าเพ่ือใช้ภายนอก
ประเทศ(External)	 หากในอนาคตบริษัทมีการขยายปริมาณการค้า
น�้ามันเกินกว่า	120	ล้านลิตร		(ซึ่งจากยอดจ�าหน่ายน�้ามันในปัจจุบัน
บริษัทยังสามารถขยายการจ�าหน่ายน�้ามันได้อีกประมาณร้อยละ	30)	
บรษัิทจะต้องจดทะเบียนเป็นผูค้้าน�า้มนัตามมาตรา	7	ซ่ึงจะต้องส�ารอง
น�้ามันเช้ือเพลิงไว้	 ในอัตราร้อยละ	6	 ของปริมาณการค้าน�้ามันเช้ือ
เพลิงประจ�าปีซ่ึงจะไม่รวมจ�านวนท่ีจ�าหน่ายนอกประเทศซ่ึงจัดซ้ือ
ในต่างประเทศโดยในการส�ารองน�้ามันเช้ือเพลิงนี้บริษัทจะต้องมีการ
ลงทุนในการจัดหาสถานท่ีเพื่อจัดเก็บส�ารองน�้ามันเช้ือเพลิงหรือว่า
จ้างให้บุคคลอื่นเก็บส�ารองน�้ามันเช้ือเพลิงแทนซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดและผลประกอบการของบริษัท	
	 อย่างไรกต็ามบรษัิทฯ	มีนโยบายในการขยายการจ�าหน่ายน�า้มัน
ให้แก่กลุ่มลูกค้าท่ีรับน�้ามันจากผู้ผลิตในต่างประเทศ	 เพื่อใช้ในต่าง
ประเทศ	(External)	 ซ่ึงปริมาณการขายน�้ามันในลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่
ถูกนับรวมเป็นปริมาณการค้าน�้ามันตามมาตรา	10
 
 ควำมเสี่ยงจำกผู้ถือหุ้นหลักท่ีมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้นรำยย่อย

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัท	นทลิน	จ�ากัด	และบุคคล
ตามมาตรา	258	ถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้นร้อยละ	58.33	ของทุนที่
ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัท	โดยบริษัท	นทลิน	จ�ากัด	
และบุคคลตามมาตรา	258	 ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งในบริษัท	
ซึ่งจะท�าให้บริษัท	นทลิน	จ�ากัด	มีอ�านาจควบคุมในการตัดสินใจของ
บริษัทส�าหรับกรณีทีต่้องใช้เกณฑเ์สียงข้างมากในการลงคะแนน	เว้น
แต่เรือ่งท่ีกฎหมายหรอืข้อบังคบัของบริษัทก�าหนดให้ต้องได้รบัมตไิม่
ต�า่กว่า	3	ใน	4	ของท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น	เช่น	การเพ่ิมทุน	การลดทุน	การ
ขายหรอืโอนกจิการบางส่วนหรอืท้ังหมด		ดงันัน้	ผูถ้อืหุ้นรายอ่ืนของ
บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการท่ีไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือ
ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา	

	 รวมถึง	 บริษัทได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของ
กรรมการบริษัท	 กรรมการตรวจสอบ	 และกรรมการบริหารอย่าง
ชัดเจน	และการก�าหนดมาตรการการเข้าท�ารายการระหว่างกัน	หาก

บริษัทมีความจ�าเป็นในการท�ารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัด
แย้ง	 บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่าง
กันและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	คณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน	และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	 	 โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว	 	 และ	 นโยบาย
การก�ากับดูแล	เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย	เช่น	การเปิด
เผยข้อมลูท่ีส�าคญัให้ผูถ้อืหุ้นทราบผ่านช่องทางต่างๆ	การเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึง
การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษัิท	
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุมได้อย่างอิสระ	

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในโครงกำรใหม่

	 ปัจจบัุนบรษัิทมีการลงทุนในโครงการใหม่ท้ังในและต่างประเทศ	
เพือ่ต่อยอดธรุกจิท่ีมอียู่ในปัจจบัุน	ซ่ึงในแต่ละโครงการท่ีบรษัิทเข้าไป
ลงทุนนั้น	 ได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการท่ีมีศักยภาพ	
สอดคล้องกบัเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ทางธรุกจิขององค์กร	สามารถ
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่ยอมรับได้	และผ่านการ
วเิคราะห์ความเป็นไปได้	และการประเมนิความเสีย่งต่างๆก่อนการเข้า
ลงทุน	ส�าหรับการลงทุนในโครงการใหม่	อาจมีความไม่แน่นอนเกิด
ข้ึนท้ังท่ีเป็นความเสี่ยงและโอกาส	 ท้ังน้ีบริษัทจึงมีมาตรการป้องกัน
และบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆ	 เพื่อควบคุมการ
ลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย	ตั้งแต่	การก�าหนดนโยบายการลงทุน	
กระบวนการพิจารณาการลงทุนของบริษัทตามขั้นตอน	 การจัดจ้าง
ท่ีปรึกษาหรือสรรหาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเข้ามา
ดูแลหรือบริหารจัดการโครงการ		การน�าระบบงาน/ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(IT)	 เข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจหรือโครงการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์และมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	 การติดตามและรายงาน
ผลการด�าเนินงานของโครงการลงทุนอย่างใกล้ชิด	
	 อย่างไรก็ดีหากพบว่าโครงการลงทุนใดจะมีความเสี่ยงท่ีผล
ตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	 ไม่ว่าเกิดจาก
ปัจจัยภายในหรือภายนอก	 บริษัทจะด�าเนินการหามาตรการเพ่ือลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังกล่าว
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โครงสร้างการถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

	 	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2558	 บริษัทมีทุนจดทะเบียน	
379,124,282	บาท	แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ�านวน	379,124,282	หุ้น	มลูค่า
ท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท	และมีทุนท่ีออกและช�าระแล้ว	359,993,848	บาท	
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	359,993,848	หุ้น	มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	1	บาท

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
	 	 รายชือ่ของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษัิท	ณ	วนัท่ี	25	มกราคม	
2559		(ปิดสมุดทะเบียน)	นับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตาม
มาตรา	258	แห่งพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	
2535	(“มาตรา	258”)	ดังนี้

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1.	 กลุ่มปานบุญห้อม 213,537,343 59.31

						1.1	นายเชิดชู	ปานบุญห้อม	และคู่สมรส 40,000,332 11.11

						1.2	นางสาวนีรชา		ปานบุญห้อม 3,000,000 0.83

						1.3	นางสาวปาลีรัฐ		ปานบุญห้อม 537,413 0.15

						1.4	บริษัท	นทลิน	จ�ากัด 169,999,598 47.22

2.	 นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติก�าจร 10,020,000 2.78

3.	 นางสาววิอร		ทองแตง 5,391,142 1.50

4.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 4,844,665 1.35

5.	 นางดาราราย		รัตนชัยวรรณ 4,008,548 1.11

6.	 นางสาวเกศริน		อุ่นพงศ์เจริญสุข 2,384,881 0.66

7.	 นางเพชรรัตน์		ทองแตง 2,108,571 0.59

8.	 นายเทอดทรงชัย	พุทธิศรี 2,066,500 0.57

9.	 นายสุรพล		มีเสถียร 1,999,998 0.56

10.	 นายพร้อมพงษ์		ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1,999,998 0.56

						ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 111,632,202 31.01

                        รวม 359,993,848 100.00

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

	 	 บรษัิท	นทลนิ	จ�ากดั	ซ่ึงเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษัิท	ได้ส่งตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการจ�านวน	4	ท่าน	คอื	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรสีวสัดิส์ขุ,	
นายสุรพล	มีเสถียร,	นางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม	และว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์	อนัคกุล

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
  
	 	 บริษัทได้ออกหุ้นกู้บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2558	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2560	เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาน
บันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่	ในนามของบริษัท	โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้	ดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่ มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน
(ล้านบาท)

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ครบก�าหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยต่อ
ปี	(%)

1/2558 1,000 1,000 17	กันยายน	2558 15	กันยายน	2560 5.35
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

	 	 บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอัตราไม่ต�า่กว่าร้อยละ	30	
ของก�าไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิได้นติบุิคคลและหลงัหักส�ารองต่างๆ	ทุก
ประเภทตามท่ีกฎหมายก�าหนดและตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับของ
บรษัิท	ท้ังนี	้คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูมี้อ�านาจอนมุตัิในการพจิารณา
การจ่ายเงนิปันผล	โดยค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ	เพ่ือก่อให้เกดิประโยชน์แก่
ผู้ถือหุ้น	เช่น	เงินส�ารองเพื่อจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม	แผนการลงทุนใน

การขยายกิจการ	หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท	ในกรณี
ที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด	เป็นต้น	โดยมติ
คณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น	จะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได	้
แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)32 33



	 	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 คือ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และคณะกรรมการบริหาร	 โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ากัด	(มหาชน) 
มีกรรมการทั้งหมดจ�านวน	8	ท่าน	ซึ่งเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ	แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	7	ท่าน	และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	โดยมีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	8	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นายอภิสิทธิ์				รุจิเกียรติก�าจร ประธานกรรมการ

2.	นายทวีป							สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ	/	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3.	รศ.ดร.รุธิร์					 พนมยงค์ กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

4.	ดร.	เฉลิมวิทย์		ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5.	นายสุรพล						มีเสถียร กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6.	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ	

7.	ว่าที่เรือตรี						ชาญวิทย์	อนัคกุล กรรมการ	

8.	นางสาวนีรชา			ปานบุญห้อม กรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร	/	กรรมการผู้จัดการ

	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท	คือ		นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติก�าจร			นายสุรพล	มีเสถียร			นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข	และ
นางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม	กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท
 
	 โดยมีนางเสาวณีย์		สุทธิธรรม	เป็นเลขานุการบริษัท	

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	สามารถแสดงได้ดังนี้

หมายเหตุ	*			บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก	(outsource)	ในการบริการด้านตรวจสอบภายใน	บริหารทรัพยากรมนุษย์	จัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ	และประชาสัมพันธ์

รองกรรมการผูจัดการ
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ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
  
	 1.	 ดูแลและก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญของบริษัท	 ได ้แก ่	 
	 	 ในการด�าเนินธุรกิจ	นโยบายทางด้านการเงิน	การระดมทุน 
	 	 การบริหารเงินทุน	และนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง		
	 	 เป็นต้น
	 2.	ดแูลและจดัการบรษัิทให้ปฏบัิตติามกฎหมาย	วัตถปุระสงค์	 
	 	 และข้อบังคบัของบริษัท	ตลอดจนมตขิองท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	
	 	 และมตขิองท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท	โดยในการด�าเนนิ 
	 	 กิจการของบริษัท	 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ี 
	 	 ด้วยความรบัผดิชอบ	ความระมดัระวงั	และความซ่ือสตัย์สจุริต
	 3.	พจิารณาและอนมัุติในเรือ่งท่ีส�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน 
	 	 ของบรษัิท	เช่น	วสิยัทัศน์	ภารกจิ	นโยบาย	กลยุทธ์ทางธรุกจิ	 
	 	 แผนการด�าเนินงาน	เป้าหมายทางการเงิน	โครงการลงทุน	 
	 	 และงบประมาณของบริษัท
	 4.	ก�ากบัดแูลการด�าเนนิธรุกจิตามปกตขิองบรษัิท	และก�ากับดแูล 
	 	 ให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 
	 	 นโยบาย	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	แผนการด�าเนินงาน	เป้าหมาย 
	 	 ทางการเงินและงบประมาณของบริษัท	ที่ก�าหนดไว้อย่างมี 
	 	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
	 	 บริษัทและผู้ถือหุ้น
	 5.	 จัดให้มีระบบบัญชี	 ระบบการรายงานทางการเงิน	 รวมทั้ง 
	 	 ดแูลให้มีระบบการควบคมุภายใน	และการตรวจสอบภายใน 
	 	 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 6.	 รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส�าคัญของคณะกรรมการ 
	 	 ตรวจสอบ	หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน	รวมท้ังผูต้รวจสอบบัญชี 
	 	 และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆของบริษัท	 และมีหน้าท่ีก�าหนด 
	 	 แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข	กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็น 
	 	 สาระส�าคญัรวมถงึตดิตามผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
	 7.	จัดท�ารายงานประจ�าปี	 และรับผิดชอบต่อการจัดท�าและ 
	 	 เปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ 
	 	 ด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
	 8.	ก�ากับดูแลและจัดให้มีกลไกก�ากับดูแลไม่ให้เกิดความ
	 	 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
									บริษัท
	 9.	พิจารณาและอนุมัติ	 รวมถึงให้ความเห็นเพ่ือเสนอให ้
	 	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการเข้าท�าธุรกรรมท่ีม ี
	 	 นัยส�าคัญต่อบริษัท	 และการเข้าท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
		 	 ตามหลกัเกณฑ์เงือ่นไข	และวธิกีารท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ 
	 	 ที่เกี่ยวข้อง	และ/หรือข้อบังคับก�าหนด
	 10.สรรหาบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	และ 
	 	 มคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง 
	 	 เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
	 	 ของบริษัท
	 11.พิจารณาและก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ 
	 	 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยพจิารณาจากผลงานในอดตี 
	 	 คณุสมบัต	ิความรู	้ความสามารถ	และประสบการณ์	เป็นต้น

	 12.			พจิารณาจ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเหมาะสมตาม 
	 	 	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัท 
	 	 			ก�าหนด	เพือ่เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาและอนมุตัิ
	 13.				แต่งตัง้กรรมการบรหิาร	และแต่งตัง้กรรมการคนใดคนหนึง่ 
	 	 					ท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรหิารเป็นกรรมการผูจ้ดัการ	รวมท้ัง 
		 	 		ก�าหนดขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบของ 
	 	 		กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
	 14.					สรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย	หรอืบุคคลท่ีมคีวามรู้ 
	 	 				ความสามารถและประสบการณ์ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท 
	 	 			เห็นสมควรเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
	 	 			รวมท้ังก�าหนดขอบเขตอ�านาจ	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบ 
	 	 		ของคณะกรรมการชุดย่อย
	 15.	 แต่งตั้งและ/หรือมอบอ�านาจให้กรรมการ	 หรือบุคคลใด 
	 	 			บุคคลหนึง่หรอืหลายคนมีอ�านาจด�าเนนิการใดท่ีอยู่ภายใน 
	 	 			ขอบเขตอ�านาจของกรรมการ	ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท 
	 	 			เห็นสมควร	โดยท่ีคณะกรรมการบรษัิทอาจยกเลกิ	เพิกถอน	 
	 	 		หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้
	 16.		ในกรณท่ีีมีการมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่คนใด	หรอื 
	 	 		หลายคน	หรอืบุคคลอ่ืนกระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่แทน 
	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	 ผู้ได้รับมอบอ�านาจนั้นต้องไม่มี 
	 	 	 	อ�านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือ	 บุคคลที่อาจ 
	 	 		มีความขัดแย้ง	(“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”	ให้มีความ 
	 	 		หมายตามท่ีก�าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ากบั 
	 	 		หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(“ประกาศคณะกรรมการ	 
	 	 			ก.ล.ต.”)	หรอืคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน)	อาจมส่ีวนได้เสยี 
	 	 			หรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั 
	 	 			บรษัิท	ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย	 
	 		 				และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นหรือคณะกรรมการบรษัิท 
	 	 		พิจารณาอนุมัติไว้
	 17.					แต่งตัง้กรรมการ	หรอืบุคคลท่ีมีคณุสมบัต	ิความรู	้ความสามารถ	 
	 	 		และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
	 	 		เป็นเลขานุการบริษัท
	 18.				ก�ากบัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมูลส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิท 
	 	 		อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใสผ่านช่องทางที่ 
	 	 		เข้าถึงข้อมูลได้
	 19.	 มีอ�านาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆท่ีจ�าเป็นและ 
	 	 			เกีย่วเนือ่งกบับรษัิท	หรอืท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพือ่ประโยชน์ 
	 	 		ของบริษัท

	 	 	 ท้ังนี้	 ในกรณีท่ีกรรมการท่านใด	 มีส่วนได้เสียหรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 กรรมการท่านนั้นไม่มีอ�านาจ
อนุมัติด�าเนินการดงักล่าวกบับรษัิทหรอืบรษัิทย่อย	 ตามท่ีส�านกังาน 
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	หรือคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทุนและ/หรือ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
	 	 	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการ
ก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 หรือประกาศ
คณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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	 	 โดยมีนางเสาวณย์ี		สทุธธิรรม	เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ		คือ	กรรมการอิสระ	ที่ได้รับการ
แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท	เพ่ือช่วยสนบัสนุนด้านการก�ากบัดแูล
กจิการ		โดยเฉพาะในด้านกระบวนการรายงานทางการเงนิ	ระบบการ
ควบคุมภายใน	 กระบวนการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายของ
บริษัท	เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	โดยมีขอบเขต
อ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

	 				1	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูก	
	 	 	 ต้องและเพียงพอ
	 	 2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน	(internal		
	 	 				control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	(internal	
				 	 	 audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณา	
	 	 			ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอด	
	 	 	 จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย	
	 	 	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วย	
	 	 	 งานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
	 	 3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก	
	 	 	 ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลัก	
	 	 	 ทรัพย์ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 4.	 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ		
	 	 	 เป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ	บริษัท	
	 	 	 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้า	
	 	 	 ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	
	 	 	 ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 	 5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี	
	 	 	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย	
	 	 	 และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทั้งนี้	เพื่อให้	
	 	 	 มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์	
	 	 	 สูงสุดต่อบริษัท
	 	 6.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิด	
	 	 	 เผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดัง	
	 	 	 กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจ	
	 	 	 สอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ชื่อ ต�ำแหน่ง

1.	รศ.ดร.	รุธิร์	พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นายทวีป	สุนทรสิงห์	* กรรมการตรวจสอบ

3.	ดร.	เฉลิมวิทย์	ฉิมตระกูล กรรมการตรวจสอบ

*	นายทวีป	สุนทรสิงห์	เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่	
	 	 	 	 เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท		
	 	 	 (2)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ	
	 	 	 	 ควบคุมภายในของบริษัท		
	 	 	 (3)	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	
	 	 	 	 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อ	
	 	 	 	 ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่	
	 	 	 	 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
	 	 	 (4)	 ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบัญชี
	 	 	 (5)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง	
	 	 	 	 ทางผลประโยชน์
	 	 	 (6)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจ	
	 	 	 	 สอบแต่ละท่าน
	 	 	 (7)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ	 	
	 	 	 	 กรรมการ	ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่	
	 	 	 	 ตามกฎบัตร	(charter)
	 	 	 (8)	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป	
	 	 	 	 ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับ	
	 	 	 	 ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	
	 	 	 	 บริษัท		
	 	 7.	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหาก	
	 	 	 พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อ
	 	 	 ไปนี้	ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะ
													การเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท	ให้คณะ
													กรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	
	 	 	 การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจ	
	 	 				สอบเห็นสมควร
	 	 	 (1)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 	 (2)	 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง	
	 	 	 	 ที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
	 	 	 (3)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ	ตลาด	
	 	 	 						หลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	
	 	 	 	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
	 	 8.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบ	
	 	 	 หมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 	 ทั้งนี้	ให้คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท	และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	
2	ปี	นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ทั้งนี้	จะเลือกกรรมการตรวจสอบ
ผู้พ้นจากต�าแหน่งเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

	 	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	2/2558	 เมื่อวันที่	25	
กุมภาพันธ์	2558	 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน	 เพ่ือช่วยในการก�ากับดูแลกิจการ	 ในเรื่องการก�าหนด
หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบรษัิท	และกรรมการชดุย่อยให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส	
รวมทัง้สรรหา	คัดเลือก	และเสนอบคุคลทีเ่หมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร	 ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ	
ตามท่ีได้รบัมอบหมายและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท	และ/หรอื
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	ประกอบด้วย	3	ท่าน	ดังนี้

ชื่อ ต�ำแหน่ง

1.	นายทวีป	สุนทรสิงห์ ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

2.	นายสุรพล	มีเสถียร กรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

3.	ดร.	เฉลิมวิทย์	ฉิมตระกูล กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางเสาวณีย์		สุทธิธรรม	เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 โดยมีขอบเขต 
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	ดังต่อไปนี้

1.  กำรสรรหำ
				(1)	 พจิารณาโครงสร้าง	ขนาด	และองค์ประกอบคณะกรรมการ 
	 	 	 บริ ษัทให ้มีความเหมาะสมกับองค ์กร	 ธุรกิจ	 และ 
	 			สภาพแวดล้อม
				(2)	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา	กรรมการบรษัิท		 
	 			กรรมการชุดย่อย	และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	โดยพิจารณา 
	 	 	 ความเหมาะสมของจ�านวน	 โครงสร้าง	 และองค์ประกอบ 
	 	 	 ของคณะกรรมการ	 ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการ	 
												เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือเสนอขออนุมัติ 
	 			ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
				(3)	 พิจารณาสรรหา	 คัดเลือก	 และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ 
	 	 	 ด�ารงต�าแหน่ง	 กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ	 และ/หรือ	 
	 			มีต�าแหน่งว่างลง	และ/หรือ	แต่งตั้งเพิ่ม	

				(4)	 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท	 เฉพาะ 
	 				ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	และ	กรรมการบริหาร
					(5)	 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการ 
	 				บริษัทมอบหมาย
					(6)	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ	 
	 	 	 เพื่ อ เสนอต ่อ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ 
										เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.	การก�าหนดค่าตอบแทน
					(1)	 จัดท�าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน 
	 	 	 	ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	 เพื่อเสนอ 
	 		 ต่อคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ี 
	 				ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
					(2)	 ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมท้ังท่ีเป็น 
	 							ตวัเงนิและมิใช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษัิทเป็นรายบุคคล	 
	 	 	 	 	 	 โดยการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้ 
	 	 พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบ	 
	 	 ผลงาน	 และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน 
	 	 	 	 	 	 	 และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ	 เพื่อเสนอให้ 
	 	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อท่ีประชุม 
	 	 ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
				(3)	 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษัิท	และมีหน้าท่ีให้ค�าชีแ้จง 
	 					ตอบค�าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบรษัิทในท่ีประชุม 
										ผู้ถือหุ้น
				(4)	 รายงานนโยบาย	 หลักการ/เหตุผลของการก�าหนด 
	 	 	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 ตามข้อก�าหนดของ 
	 	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ 
	 				ข้อมูลประจ�าปี	(56-1)	และรายงานประจ�าปี	ของบริษัทฯ
					(5)	 ปฏบัิตกิารอ่ืนใดท่ีเกีย่วข้องกบัการก�าหนดค่าตอบแทนตาม 
	 				ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	 	 	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบริษัท	และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	โดย
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท่ีพ้นต�าแหน่งตามวาระ	
อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามท่ี 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมกำรบริหำร
 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2558	 	 บริษัทมีกรรมการบริหาร*	 

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม ประธานกรรมการบริหาร

2.	นายชญาน์วัต	ทีฆไมตรี กรรมการบริหาร

3.	นางกุสุมา	วรรณพฤกษ์	 กรรมการบริหาร

*นายพร้อมพงษ์	 ชัยศรีสวัสด์ิสุข	 ลาออกจากประธานกรรมการบริหารในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ครั้งที่	2/2558	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2558	และนางสาวพร
ลัดดา	เดชรัตน์วิบูลย์	ลาออกจากกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหาร	
ครั้งที่	10/2558	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2558
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จ�านวน	3	ท่าน	ดังนี้
	 โดยมีนายชโนดม	อารรีอบ	เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร

	 คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท	 โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ท่ีสามารถบริหารงานในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามธุรกิจ
ปกติ	 เพื่อท�าหน้าท่ีบริหารจัดการงานประจ�าท่ีเกินอ�านาจหน้าท่ีของ
กรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาและน�าเรื่องท่ีมีสาระส�าคัญเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยมีอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร

	 1.	 พิจารณาและจัดท�านโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมาย	
	 	 และแผนการด�าเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบ	
	 	 ประมาณของบรษัิท	โดยพิจารณาถงึปัจจยัทางธรุกจิต่างๆ	
	 	 อย่างเหมาะสมเพ่ือน�าเสนอและขออนมัุตต่ิอคณะกรรมการ
	 	 บริษัท
	 2.	 ก�ากับดูแลตรวจสอบและติดตามการด�าเนินธุรกิจของ 
	 	 บริษัทให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ	เป้าหมาย	
	 	 และแผนการด�าเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบ	
	 	 ประมาณของบรษัิทท่ีได้รับอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิท	
	 				ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 3.	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบรหิาร	โดยให้ครอบคลมุ
										ถึงนโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการโครงสร้างเงิน
										เดือนของบรษัิท	และภาพรวมในการคดัเลอืก	การฝึกอบรม	
											การว่าจ้าง	การแต่งตัง้	การโยกย้าย	การเลิกจ้างพนักงาน
										ของบริษัท
	 4.	 พิจารณาอนุมัติและการด�าเนินการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ 
	 	 ธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท	โดยให้วงเงินเป็นไป	
	 	 ตามระเบียบอ�านาจอนุมัติ	ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ	
	 	 กรรมการบริษัทแล้ว	หากเกินกว่าจ�านวนดังกล่าวให้น�า	
	 	 เสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 5.	 พจิารณาและอนมัุตกิารจดัซ้ือจดัจ้าง	การลงทุนขยายงาน		
	 	 รวมถงึการซ้ือขายสนิทรพัย์ถาวรของบรษัิท	โดยจะพิจารณา	
	 	 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	หากการจัดซื้อ	จัดจ้าาง	
	 	 ตลอดจนเร่ืองลงทุน	ขยายงานรวมถงึการซ้ือขายสนิทรพัย์	
	 	 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและ 
	 	 งบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	 6.		พิจารณาและอนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมทางการเงินกับ	
	 	 สถาบันการเงนิในการเปิดบัญชีกูยื้มขอสนิเช่ือจ�าน�าจ�านอง	
	 	 ค�้าประกันและการอื่นรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียน	
	 	 กรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน	
	 	 การด�าเนินกิจการของบริษัทตลอดจนถึงการเข้าท�า	
	 	 นิติกรรมสัญญาและ/หรือการด�าเนินการใดๆที่เกี่ยวข้อง	
	 	 กับเรื่องดังกล่าวภายใต้อ�านาจวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้ 
	 	 หากเกินกว่าจ�านวนดังกล่าวให้น�าเสนอเพื่อขออนุมัติที่	

	 	 ประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 7.		พจิารณาและอนมัุตกิารเข้าท�าธรุกรรมกูย้มืเงนิ	และก�าหนด
										เงือ่นไขของสญัญากูย้มืเงนิ	จากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั		เช่น				
										ระยะเวลากูยื้มและอตัราดอกเบ้ียของเงนิกูยื้ม	ภายใต้	อ�านาจ
										วงเงินที่ได้ก�าหนดไว้	ในจ�านวนเงินไม่เกิน	20	ล้านบาท
	 8.	 พจิารณาและให้ข้อเสนอแนะหรอืความเห็นต่อคณะกรรมการ 
											บรษัิทเกีย่วกบัโครงการข้อเสนอหรอืการเข้าท�าธรุกรรมใดๆ	ท่ี 
	 	 เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่เกินกว่าวงเงิน 
	 	 ที่ได้ก�าหนดไว้และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยว	
	 	 ข้องหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ	
	 	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
	 9.	 พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการ 
	 	 บรหิารงานและการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท	หรอืการด�าเนนิ	
	 	 การใดๆ	อันมีผลผูกพันบริษัท
	 10.	มอบอ�านาจให้กรรมการผู้จัดการด�าเนินกิจการของบริษัท	
	 	 ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่			
	 	 คณะกรรมการบรหิารก�าหนดภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะ
	 	 กรรมการบริหาร
	 11.	แต่งตัง้และ/หรอืมอบหมายให้กรรมการบรหิารหรอืบุคคลใด 
	 	 บุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท�าการใดๆ	ที่อยู่ภายในขอบ	
	 	 เขตอ�านาจของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการ	
	 	 บริหารเห็นสมควรโดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก	
	 	 เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้
	 12.	มีอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบใดๆ	ตามท่ีได้รบัมอบ	
	 	 หมายหรอืตามนโยบายท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ			
	 	 บริษัท

	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บริหารข้างต้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง	อาทิ	กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	หรอืประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	
ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทตลอดจนข้อบังคับของบริษัท	 และในกรณีท่ีการ
เข้าด�าเนินการหรือท�าธุรกรรมใดๆที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และ/หรอืเป็นการเข้าท�ารายการกบับุคคลท่ีเกีย่วโยงกนัตาม
ท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องหรอืข้อบังคบัของบรษัิท	ก�าหนด
ให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นหรอืคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพิ้จารณาอนมุตัิให้
คณะกรรมการบริหารน�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพือ่พจิารณาและด�าเนนิการตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง
หรือข้อบังคับของบริษัทก�าหนดต่อไป
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หมายเหต	ุ*	 บรษัิทว่าจ้างบุคคลภายนอก	(outsource)	 ในการบรกิารด้านตรวจสอบภายใน 
	 	 	 บริหารทรัพยากรมนุษย์	 จัดการเทคโนโลยี	 และสารสนเทศ	 และ 
	 	 		ประชาสัมพันธ์

ชื่อ ต�าแหน่ง

1.	นางสาวนีรชา		ปานบุญห้อม กรรมการผู้จัดการ

2.	นางสาวพรลดัดดา		เดชรัตน์วิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ	
(ลาออกจากบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	

1	พฤศจิกายน	2558)

3.	นางกุสุมา		วรรณพฤกษ์ ผูอ้�านวยการสายงานการเงนิ

4.	นายชญาน์วัต		ทีฆไมตรี ผู้จัดการฝ่ายขาย

5.	นางสิราณี		โกมินทรชาติ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

6.นายวัชระ		วุฒิพุทนันท์* ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ
และลูกค้าสัมพันธ์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		คณะผู้บริหารของบริษัท จ�านวน	
6	ท่าน	ดังนี้

*		แต่งตัง้โดยมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	7/2558	เม่ือวันท่ี	9	พฤศจกิายน	2558

รองกรรมการผูจัดการ

1.

2.

4. 5. 6.
3.

ผู้บริหำร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2554	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่	7	 พฤศจิกายน	2554	 มีมติก�าหนดขอบเขตและอ�านาจหน้าที่
ของกรรมการผู้จัดการ	ดังนี้
	 1.		รับผิดชอบ	ดูแล	บริหาร	การด�าเนินงานและ/หรือการ
	 				บรหิารงานประจ�าวนัของบริษัท	รวมถงึการก�ากบัดแูลการ	
	 	 	ด�าเนินงานโดยรวม	เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย	กลยุทธ์	
	 	 	ทางธุรกิจ	เป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน	เป้าหมาย	
	 	 	ทางการเงิน	และงบประมาณของบริษัท	ที่ได้รับอนุมัติ	
	 	 จากคณะกรรมการบริษัท

	 2.		จดัท�าแผนธรุกจิ	และก�าหนดอ�านาจการบรหิารงาน	ตลอดจน 
											จดัท�างบประมาณท่ีใช้ในการประกอบธรุกจิและงบประมาณ			
											รายจ่ายประจ�าปี
	 3.		ก�าหนดโครงสร้างองค์กร	วิธกีารบรหิาร	รวมถงึการคดัเลอืก			
	 	 การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	และการเลกิจ้างพนักงานของบรษัิท	
	 	 และก�าหนดอัตราค่าจ้าง	เงินเดือน	ก�าหนดอัตราค่าจ้าง
	 	 เงนิเดอืน	ค่าตอบแทน	โบนสั	และสวสัดกิารต่างๆ	ส�าหรบั
										พนักงาน
	 4.			มอี�านาจออกค�าสัง่	ระเบียบ	ประกาศ	บันทึก	เพือ่ให้การปฏบัิตงิาน 
											เป็นไปตามนโยบาย	และผลประโยชน์ของบริษัท	และเพื่อ			
										รักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร
	 5.	 พจิารณา	เจรจาต่อรอง	และอนมัุตกิารเข้าท�านติกิรรมสญัญา 
										และ/หรอืการด�าเนนิการใดๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน					
		 	 และ/หรอืการบรหิารงานประจ�าวนัของบรษัิท	ท้ังนี	้ภายใต้	
	 				อ�านาจวงเงนิท่ีได้ก�าหนดไว้	ตามตารางมอบอ�านาจอนมุตั	ิ	
	 	 (Limit	of	Authority)	ท่ีได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท
	 6.	 พิจารณาการเข้าท�านติกิรรมสญัญา	และ/หรอืเจรจาต่อรอง 
										ต่อรองสัญญาใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	และ/	
	 	 หรือการด�าเนินการใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน		
	 	 และ/หรอืการบรหิารงานประจ�าวนัของบรษัิท	ท่ีมมูีลค่าเกนิ	
	 				กว่าวงเงินที่ได้ก�าหนดไว้	เพื่อให้ความเห็นและเสนอเรื่อง	
	 	 ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท	และ/หรือคณะกรรมการ	
										บริหาร	และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ	เพื่อ
										พิจารณากลั่นกรองและหาข้อสรุปต่อไป
	 7.	 พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกส�าหรับการด�าเนินงาน	
										ของบริษัทตามที่เห็นสมควร
	 8.		แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
										หลายคน	กระท�าการใดๆ	ที่อยู่ภายในขอบเขตอ�านาจของ
	 	 กรรมการผู้จัดการ	ตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร
										โดยที่กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก	เพิกถอน	หรือแก้ไข		
										เปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้
	 9.		มีอ�านาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ	ตามที่ได้รับ
										มอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
										คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร

	 				ทั้งนี้	 ในการด�าเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ	หรือ 
ผูร้บัมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
(ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน	 หรอืประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต)	มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	 และ/หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง	 กรรมการผู้
จัดการไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	โดยเรื่องดัง
กล่าวจะต้องน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการและ/หรือท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น	 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	(ตามแต่กรณี)	 ยกเว้นเป็นการ
อนมุตัริายการท่ีเป็นไปตามธรุกจิปกต	ิและมเีงือ่นไขการค้าโดยท่ัวไป	
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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เลขำนุกำรบริษัท

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2555	ได้มีมติแต่งตั้ง
นางเสาวณีย์		สุทธิธรรม	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	ตั้งแต่
วันที่	14	พฤษภาคม	2555	โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นเลขานุการบริษัท	ซึ่งเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่ก�าหนดในมาตรา	89/15	และ	89/16	ของพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ในวันที่	31	สิงหาคม	2551	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	
ความระมัดระวัง	และซื่อสัตย์สุจริต	รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับบริษัท	มติคณะกรรมการ	ตลอด
จนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น		โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
และหน้าที่ตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	ดังนี้

1)	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร	ดังต่อไปนี้
	 ก.	ทะเบียนกรรมการ
				 ข.	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการประชุม 
	 	 คณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัท
				 ค.	หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุ้น	และรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้น 
2)	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ 
	 หรือผู ้บริหาร	 และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย 
	 ตามมาตรา	89/14	ให้ประธานคณะกรรมการ	และประธาน
	 กรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันท�าการนับแต่วันที่	
	 บริษัทได้รับรายงานนั้น

3)	 ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย	กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	และ	
	 ข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรมของ	
	 คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4)	 ด�าเนนิการจดัประชุมคณะกรรมการบรษัิท	การประชุมผูถ้อืหุ้น		
	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
5)	 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแล	ได้แก่	ตลาด
	 หลักทรัพย์ฯ	ส�านักงานกลต.และดูแลการเปิดเผย	ข้อมูลและ
	 รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและสาธารณชน	
	 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
6)	 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตาม	
	 มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7)	 ติดต่อประสานงานกับ	 ผู ้ถือหุ้น	 นักลงทุนและสื่อมวลชน 
	 ในการให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท
8)	 ด� า เนินการ อ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการก� ากับตลาดทุน 
	 ประกาศก�าหนด
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รายชื่อกรรมการ
ปี	2558

(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/	 
จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

หมายเหตุ

1.	นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติก�าจร	 7	/	7 -

2.	นายทวปี		สนุทรสงิห์ 7	/	7 -

3.	รศ.ดร.	รุธิร์	พนมยงค์	 7	/	7 -

4.	ดร.	เฉลิมวิทย์	ฉิมตระกูล 7	/	7 -

5.	นายสุรพล	มีเสถียร	 6	/	7 ลาครั้งที่	7/2558*

6.	นายพร้อมพงษ์		ชัยศรีสวัสดิ์สุข 6	/	7 ลาครั้งที่	3/2558**

7.	ว่าท่ีเรอืตร	ีชาญวทิย์		อนคักลุ 4	/	5 ลาครั้งที่	6/2558*

8.	นางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม 7	/	7 -
หมายเหตุ					*	ลาประชุมเนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน
	 							**	ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจในต่างจังหวัด		

จ�ำนวนกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรในแต่ละชุด

	 	 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 	 การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
ปี	2558

(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/	 
จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1.	รศ.ดร.	รุธิร์	พนมยงค์	 6	/	6

2.	นายทวีป	สนุทรสงิห์	 6	/	6

3.	ดร.	เฉลมิวทิย์	ฉิมตระกลู	 6	/	6

	 	 การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัท	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 	 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารของบริษัท	สามารถสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
ปี 2558

(จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม /  
จ�ำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1.	นายทวีป	สุนทรสิงห์ 1	/	1

2.	นายสุรพล	มีเสถียร 1	/	1

3.	ดร.	เฉลิมวิทย์	ฉิมตระกูล 1	/	1

รำยชื่อกรรมกำรบริหำร
ปี 2558

(จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม / จ�ำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1.	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข	 			2	/	2		*

2.	นางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม	 12	/	12

3.	นางกุสุมา	วรรณพฤกษ์ 12	/	12

4.	นายชญาน์วัต	ทีฆไมตรี 12	/	12

5.	นางสาวพรลัดดา	เดชรัตน์วิบูลย์ 		8	/	9	**

หมายเหตุ			*	นายพร้อมพงษ์	ชัยศรีสวัสดิ์สุข	ลาออกจากต�าแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร	ตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2558
	 						**	นางสาวพรลัดดา	เดชรัตน์วิบูลย์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่	1		กุมภาพันธ์	2558	และลาออกจาก
														กรรมการบริหารตั้งแต่วันที่	31		ตุลาคม	2558
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี	8	 เมษายน	2558	 ได้มีมติอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดย่อยส�าหรับปี	2558	ประกอบด้วย

	 1.	ค่าตอบแทนรายเดือน	 -	ประธานกรรมการ	เป็นจ�านวน	33,000	บาท	ต่อเดือน
									 	 -	กรรมการ	เป็นจ�านวน	27,500	บาท	ต่อเดือน
	 2.	ค่าเบี้ยประชุม						 	 -	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวน	20,000	บาท	ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
				 	 	 -	กรรมการตรวจสอบ	เป็นจ�านวน	15,000	บาท	ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	 		 	 -	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จ�านวน	20,000	บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	 	 	 -	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	จ�านวน	15,000	บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	 	 	 -	ประธานกรรมการบริหาร	เป็นจ�านวน	16,500	บาท	ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
	 	 	 -	กรรมการบริหาร	เป็นจ�านวน	11,000	บาท	ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	 3.	 ค่าตอบแทนผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท	(นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน)	 ส�าหรับกรรมการท่ีเป็นผู้มีอ�านาจลงนาม	 
										เป็นจ�านวนไม่เกิน	11,000	บาทต่อคนต่อเดือน

	 ทั้งนี้	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทน	ปี	2558		(บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม 
กรรมการสรรหาฯ

รวม

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

2.	นายทวีป	สุนทรสิงห์ 330,000 90,000 20,000 440,000

3.	รศ.ดร.	รุธิร์	พนมยงค์ 330,000 120,000 - 450,000

4.	ดร.	เฉลิมวิทย์	ฉิมตระกูล	 330,000 90,000 15,000 435,000

5.	นายสุรพล	มีเสถียร 462,000 - 15,000 477,000

6.	นายพร้อมพงษ์		ชัยศรีสวัสดิ์สุข 462,000 - - 462,000

7.	ว่าที่เรือตรี	ชาญวิทย์		อนัคกุล 241,083.41 - - 241,083.41

8.	นางสาวนีรชา	ปานบุญห้อม	 462,000 - - 462,000

รวม 1,528,083.41 300,000 50,000 3,495,083.41

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท	โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ปี 2558

จ�ำนวนรำย (คน) จ�ำนวนเงิน (ล้ำนบำท)

เงินเดือน	โบนัส	ค่าประจ�าต�าแหน่ง	ค่าล่วงเวลา	และค่าเบี้ยเลี้ยง 6 11.59

ค่าตอบแทนอื่น	ๆ	ได้แก่	กองทุนประกันสังคม	และสวัสดิการอื่นๆ	 6 0.49

               รวม 6 12.08
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ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี	2558	(ล้านบาท)

เงินเดือน	โบนัส	ค่าประจ�าต�าแหน่ง	ค่าล่วงเวลา	และค่าเบี้ยเลี้ยง 15.08

ค่าตอบแทนอื่น	ๆ	ได้แก่	กองทุนประกันสังคม	และสวัสดิการอื่นๆ 1.39

                        รวม 16.47

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

	 	 บรษัิทให้ความส�าคญักบับุคลากร	ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีส�าคญั
ของบรษัิท	บรษัิทจงึตระหนกัถงึและมุ่งม่ันท่ีจะสร้างและพฒันาบุคลากร 
ให้มคีวามรู	้มีทักษะงาน	ความสามารถและทัศนคตท่ีิดต่ีอองค์กร	รวม
ท้ังมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอย่างมีคุณภาพ 
เช่น	 มีการก�าหนดต�าแหน่ง	 บทบาทความรบัผดิชอบแต่ละต�าแหน่งท่ี
ชัดเจน	และก�าหนดเกณฑ์การคดัเลอืกบุคลากรอย่างเหมาะสม	เพ่ือให้ได้ 
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและตรงกับงานท่ีได้รับมอบหมาย	
และจัดให้มีการพิจารณาปรับต�าแหน่งทุกๆปี	 เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ
	 	 ท้ังนี	้บรษัิทมีนโยบายก�าหนดให้พนกังานเข้าอบรมท้ังท่ีจดั
ข้ึนภายในกลุ่มบริษัทและภายนอก	 เพื่อน�าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช ้
กับการท�างานและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้ดีข้ึน	 นอกจาก
นี้	 กลุ่มบริษัทได้จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายใน
กลุ่มบริษัท
	 	 ในปัจจบัุน	บรษัิทส่งเสริมโครงการ/กจิกรรมปรบัปรุงพฒันา
คุณภาพอย่างต่อเนือ่งตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน	ISO	9001:2008	
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ความสามารถ	 และบริษัทได้ว่าจ้าง
บริษัท	 นทลิน	 จ�ากัด	 ดูแลจัดการเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล	 
ซ่ึงครอบคลุมถึงการวางแผนการฝึกอบรมประจ�าปีให้กับพนักงาน
ของบริษัทอีกด้วย

บุคลากร

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		บริษัทมีจ�านวนพนักงานทั้งหมด	(ไม่รวม	กรรมการและผู้บริหาร)	ดังต่อไปนี้	

พนักงานแยกตามฝ่าย จ�านวนพนักงาน	(คน)

ฝ่ายขาย 6

ฝ่ายบริการลูกค้า 6

ฝ่ายควบคุมคุณภาพและลูกค้าสัมพันธ์ 3

ฝ่ายการเงินและบัญชี 7

ส�านักเลขานุการบริษัท	/	เลขานุการผู้บริหาร 3

                        รวม 25

Sea Oil Public Company Limited
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นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

	 คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิารให้ความส�าคญักบัการก�ากบั 
ดูแลกิจการท่ีดี	 ซ่ึงจะท�าให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 อาทิ	 
ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 อีกท้ังยัง
สร้างความน่าเช่ือถอื	เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขันให้แก่บรษัิทและเพิม่
มลูค่าให้แก่ผูถ้อืหุ้นในระยะยาว	ภายใต้กรอบของการมีจรยิธรรมและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงเป็นการสร้างความม่ันคงและรากฐาน 
ที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท				
	 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี	 1/2554	 ซ่ึงจัดข้ึน 
เมื่อวันท่ี	7	 พฤศจิกายน	2554	 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	
ครั้งที่	6/2555	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2555	ได้มีมติอนุมัติ
หลักการการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและ 
การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	 โดยหลักการการก�ากับดูแลกิจการ
ฉบับดังกล่าวแบ่งออกเป็น	5	หมวด	โดยสามารถสรุปได้ดังนี้	

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับสิทธ ิ
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นพื้นฐานมีดังต่อไปนี้

	 	 •	สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
	 	 •	สทิธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน 
	 	 	 ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อ 
	 	 	 บรษัิท	เช่น	การจดัสรรเงนิปันผล	การก�าหนดหรอืการแก้ไข 
	 	 	 ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธ	ิ การลดทุนหรอืเพิม่ทุน	 
	 	 	 และการอนมัุตริายการพิเศษ	เป็นต้น	

	 •	สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียง 
	 	 ลงคะแนนแทน
	 •	สิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอน 
	 	 กรรมการเป็นรายบุคคล	
	 •	สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
	 	 เป็นประจ�าทุกปี
	 •	สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนแต่งตัง้และก�าหนดค่าตอบแทน 
	 	 ผู้สอบบัญชี
	 •	สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 
	 	 ที่ส�าคัญภายในบริษัท
	 •	สิทธิในการได้รับข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ 
	 	 เงินทุนเปลี่ยนแปลงอ�านาจควบคุมหรือเมื่อมีการซ้ือขาย 
	 	 สินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัท
	 •	สทิธใินการแสดงความคดิเห็นและซักถามในการประชมุผูถ้อืหุ้น
	 •	สทิธิในการรบัทราบกฎเกณฑ์และวธิกีารในการเข้าร่วมประชุม 
	 	 ผูถ้อืหุ้น
	 •	สทิธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุ้น
	 •	สิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้ง 
	 	 ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบรษัิท
	 •	สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการด�าเนินงาน 
	 	 ของบริษัท
	 •	สิทธิในการมีส่วนแบ่งในก�าไรของบริษัท
	 •	สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

  การก�ากบัดแูลกจิการ
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	 เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สทิธขิองตนคณะกรรมการบริษัท	 จงึได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัตไิว้
ดงันี ้
 1. กำรประชุมผู้ถือหุ้น

 •	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีจะจัดขึ้นภายใน	4	 เดือน 
	 	 นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบัญชีของบริษัทหรอืตามแต่ท่ีกฎหมาย 
	 	 จะก�าหนด	 บริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้หาก 
	 	 คณะกรรมการบรษัิทเห็นความจ�าเป็นหรอืสมควร
	 •	หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้นจะระบุข้อมูลเกีย่วกบัวนัเวลาสถานท่ี 
	 	 และวาระการประชุมซ่ึงจะมีการระบุอย่างชดัเจนว่าเป็นเรือ่งท่ี 
	 	 เสนอเพือ่ทราบเพ่ืออนุมตัหิรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี
	 •	ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องท่ีเสนออย่าง 
	 	 ครบถ้วนเพยีงพอรวมท้ังระบุหลกัเกณฑ์และวิธกีารในการเข้า 
	 	 ร่วมประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ
	 •	เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
	 	 บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทล่วงหน้าอย่างน้อย	30	วันก่อนวันประชุม 
	 	 เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นมเีวลาศกึษาข้อมลูเกีย่วกบัการประชมุ 
	 	 ล่วงหน้าก่อนได้รับหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสาร 
	 	 ซ่ึงบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	 วัน 
	 	 ก่อนวนัประชุม
	 •	โฆษณาค�าบอกกล่าวนดัประชุมผูถ้อืหุ้นผ่านหนงัสอืพมิพ์รายวัน 
	 	 ฉบับใดฉบับหนึง่ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า	3	วนัเป็นเวลาตดิต่อกนั 
	 	 ไม่น้อยกว่า	3	วัน
	 •	ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธ ิ
	 	 ออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู ้อ่ืนมาประชุมและ 
	 	 ออกเสยีงลงคะแนนแทนได้
	 •	เสนอช่ือกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย	1	 ท่าน 
	 	 เป ็นทางเลือกให้ผู ้ถือหุ ้นมอบฉันทะในกรณีท่ีผู ้ถือหุ ้น 
	 	 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
	 •	ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วม 
	 	 ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและ 
	 	 วิธกีารนบัคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเร่ิมการประชุม
	 •		ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระท่ีต้องมีการลงมติการนับ 
	 	 คะแนนเสียง	 ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและ 
	 	 ภายในเวลาอันเหมาะสม	 โดยนับ	1	 หุ้นเป็น	1	 เสียง 
	 	 นับคะแนนเสียงข้างมากหรือคะแนนเสียงตามที่กฎหมาย	
	 	 ก�าหนดส�าหรับวาระนั้นๆ	 และเก็บบัตรลงคะแนนไว้ส�าหรับ 
	 	 การตรวจสอบในภายหลังเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
	 •	เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
	 	 กรรมการเป็นรายบุคคล
	 •	ในระหว่างการประชุมประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาส 
	 	 ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
									ความคดิเหน็และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม	และให้	
	 	 กรรมการหรือ	ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ		
	 	 แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

	 •	เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นทุกคนมีสิทธิในการเสนอเรื่องท่ี 
	 	 พจิารณาแล้วเห็นว่าส�าคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็นวาระ 
	 	 เพ่ือให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู ้ถือหุ้น 
	 	 สามัญประจ�าปีรวมถึงการเสนอช่ือผู้ท่ีผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว 
	 	 เห็นว่ามคีณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่รบัเลอืกเป็นกรรมการของบรษัิท 
	 		เพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
	 	 และด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป
	 •	คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น 
	 	 จึงได ้สนับสนุนให ้กรรมการของบริ ษัท	 กรรมการใน 
	 	 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงาน 
	 	 ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังผู ้สอบบัญชีเข้าร ่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น 
	 	 อย่างพร้อมเพรียงกันโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน 
	 	 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
	 •	จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน 
	 	 โดยบันทึกรายช่ือกรรมการท่ีเข้าและไม่เข้าร่วมประชุม	 
	 	 วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีการนับคะแนน	 ค�าช้ีแจงท่ีเป็น 
	 	 สาระส�าคัญ	 ค�าถามค�าตอบความคิดเห็นของท่ีประชุมและ 
	 	 มติของท่ีประชุมโดยแยกเป ็นจ�านวนเสียงท่ีเห็นด ้วย	 
	 	 ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

 2. กำรจ่ำยเงินปันผล

 •		บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ	30	 
	 	 		ของก�าไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิได้นติบุิคคลและหลงัหักส�ารองต่างๆ	 
	 	 	ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก�าหนดและตามท่ีก�าหนดไว้ใน 
	 	 		ข้อบังคบัของบรษัิท	ท้ังนี	้คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูมี้อ�านาจ 
	 	 		อนมัุติในการพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล	โดยค�านงึถงึปัจจัย 
	 	 		ต่างๆ	เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูถ้อืหุ้น	เช่น	เงนิส�ารองเพือ่ 
	 	 		จ่ายช�าระหนีเ้งนิกู้ยืม	แผนการลงทุนในการขยายกจิการ	หรอื 
	 	 		เพือ่สนบัสนนุกระแสเงนิสดของบรษัิท	ในกรณท่ีีมีผลกระทบ 
	 	 		จากการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาด	เป็นต้น	โดยมตคิณะ 
	 	 	 กรรมการบริษัท	 ที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวนั้น	 จะต้องได้รับ 
	 	 	 อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล 
	 	 	ระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่าย 
	 	 	 เงินปันผลระหว่างกาลได	้ แล้วให้รายงานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
	 	 	ทราบในการประชุมคราวถัดไป
	 •		บรษิทัจะก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล	โดยจะพจิารณา 
	 	 	ฐานะการด�าเนนิงานและความต้องการใช้เงนิทุน	โดยการจ่าย 
	 	 	เงินปันผลจะก�าหนดจ่ายจากก�าไรสุทธิภายหลังจากการหัก 
	 	 	ทุนส�ารองต่างๆ	ทุกประเภทตามกฎหมาย	โดยนโยบายการ 
	 	 	จ่ายเงินปันผลจะรวมถึงการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีและ 
	 	 	เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย	การจ่ายเงินปันผล 
	 	 	นีม้กีารเปลีย่นแปลงได้ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนความจ�าเป็น 
	 	 	และความเหมาะสมอื่นๆ	ในอนาคต
	 •		แจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทราบโดยเรว็ถงึมตขิองท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นหรอื 
	 	 	ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลผ่าน 
	 	 	ช่องทางของตลาดหลักทรพัย์ฯ	และเวบ็ไซต์ของบรษิทั	และ 
	 	 	จ่ายเงินปันผลภายใน	1	 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
	 				หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วแต่กรณี
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 3.  กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

	 •		 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นผู้แต่งตั้งและก�าหนด 
	 	 	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี	 โดยผู้สอบบัญชี 
	 	 		 ท่ีได้รบัการเสนอช่ือและค่าตอบแทนผูส้อบบัญชท่ีีบรษัิทเสนอ 
	 	 		 ให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นพิจารณาอนมัุตต้ิองได้รับความเห็นชอบ 
	 	 	 จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
 
 4. กำรติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  
	 •		 จัดให้มีช่องทางท่ีผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ 
	 	 		บรษัิทได้โดยตรงจากเลขานกุารบรษัิทหรอืส่วนงานนกัลงทุน 
	 	 		สัมพันธ์ของบริษัท

หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

	 	 	 บรษัิทมนีโยบายท่ีจะสร้างความเท่าเทียมกนัและปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้น 
ทุกรายเช่นเดียวกัน	 ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็น 
ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	ดังนี้

	 	 •	การปฏบัิตแิละอ�านวยความสะดวกต่อผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั	 
	 	 	 และไม่กระท�าการใดๆ	 ท่ีเป็นการจ�ากัดหรือละเมิดหรือ 
	 	 	 ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
	 	 •	การก�าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในท่ีประชมุเป็นไปตามจ�านวน 
	 	 	 หุ้นท่ีผูถ้อืหุ้นถอือยู่	โดยหนึง่หุ้นมสีทิธเิท่ากบัหนึง่เสยีง	ผูถ้อืหุ้น 
	 	 	 รายใดมส่ีวนได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด	ผูถ้อืหุ้นรายนัน้ไม่มี 
	 	 	 สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
	 	•	 การก�าหนดให้กรรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าท่ีดแูลผูถ้อืหุ้นส่วน	
	 	 	 น้อย		โดยผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคดิเห็นหรือ 
	 	 	 ส่งข้อร้องเรยีนไปยังกรรมการอิสระ	ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
	 	 	 และหาวธิกีารแก้ไข	กรรมการอสิระจะเสนอเรือ่งดงักล่าวถ้า
										 เหน็ว่ามสีาระส�าคัญต่อบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ	
										พจิารณาก�าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อืหุ้น
	 	•	 การด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 
	 	 	 ตามล�าดับวาระการประชุม	 ซ่ึงมีการเสนอรายละเอียด 
	 	 	 ในแต่ละวาระครบถ้วน	 มีการแสดงข้อมูลประกอบการ 
	 	 	 พิจารณาอย่างชัดเจน	 รวมท้ังจะไม่เพิ่มวาระการประชุม 
	 	 	 ท่ีไม่แจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะ 
	 	 			วาระท่ีมคีวามส�าคญัท่ีผูถ้อืหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลู 
	 	 		ก่อนการตัดสินใจ
	 	•	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	
									 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
										ใดๆ	ท่ีเข้าร่วมประชุมแทนตนได้	โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะ		
										ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	
										การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล�าดบัวาระท่ีก�าหนด					
										โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
										ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติรายคน		

หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 	 บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึงผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	 ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	
พนักงาน	 และผู้บริหารของบริษัท	 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	
ได้แก่	คู่แข่ง	คู่ค้า	ลูกค้า	เป็นต้น	และจะไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้สนับสนุนให้
มีการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 อย่าง
ยุติธรรมตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลง
ท่ีมีกับบริษัท	 โดยได้ก�าหนดบทบาทของบริษัทท่ีพึงกระท�าต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

 1)  บทบำทต่อผู้ถือหุ้น

	 	 	 บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัท 
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ถือหุ้น	
และด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ด�าเนินการใดๆ	 ท่ีจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

 2) บทบำทต่อพนักงำน

	 	 	 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 
ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมพร้อมท้ังให้โอกาสพนักงานในเรื่องต่างๆ	
เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานมีความก้าวหน้าในอาชีพ	อีกท้ังจดัให้มสีภาพ
แวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการท�างาน

	 	•				คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลู 
	 	 			ภายในโดยมิชอบ	(Insider	Trading)	ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
	 			 ซ่ึงรวมถงึ	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของกลุม่ 
	 	 	 บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล(รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียัง 
	 	 	 ไม่บรรลนุติภิาวะของบุคคลดงักล่าว)	รวมถงึได้ก�าหนดโทษ 
	 	 	 เกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูของบรษัิท	หรอืการน�าข้อมลูของ 
	 	 	 บริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบาย 
	 	 	 การป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์	
	 •		 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	 
	 	 	 ในหน้าท่ีการรายงานการถอืหลกัทรพัย์ต่อส�านกังาน	ก.ล.ต.	 
	 	 	 ตามมาตรา	59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	 รวมท้ังจะแจ้งข่าวสารและ 
	 	 	 ข้อก�าหนดต่างๆ	ของส�านกังาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	 
	 	 	 ให้แก่คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารตามท่ีได้รบัแจ้งจาก 
	 	 	 ทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ
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 3) บทบำทต่อลูกค้ำ

	 		 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นส�าคัญ	
โดยการจดัส่งสนิค้าอย่างรวดเร็ว	ทันเวลา	ตรงตามคณุลกัษณะท่ีลกูค้า
ก�าหนด	 เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด	 ท้ังนี้	
บริษัทให้ความส�าคัญกับการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า	 ไม่เผย
แพร่ข้อมูลของลูกค้า	 ยกเว้นได้รับอนุญาตหรือมีหน้าท่ีต้องเปิดเผย
ตามที่กฎหมายก�าหนด

 4)  บทบำทต่อเจ้ำหนี้และคู่ค้ำ

	 			บรษัิทปฏบิตัต่ิอเจ้าหนีแ้ละคูค้่าด้วยความซ่ือสตัย์	โดยค�านงึ
ถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหนี้และคู่ค้าเป็นส�าคัญ	และปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อตกลงท่ีก�าหนดไว้ต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าทุกรายภายใต ้
หลักเกณฑ์และที่กฎหมายก�าหนด

 5) บทบำทต่อคู่แข่ง

	 บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและกติกาต่างๆ	 และ 
ไม่ด�าเนินการใดๆที่ไม่สุจริตเพื่อสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่ง

 6) บทบำทต่อสังคม

	 บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

   บรษัิทจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคญัท้ังข้อมลูทางการเงนิ
และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงนิอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลาและ
โปร่งใส	ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของส�านกังาน	ก.ล.ต.	และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท	 ซ่ึงมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษัิท	โดยบรษัิทจะเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ
ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	และสาธารณชน	ผ่านช่องทางและ 
สือ่การเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ	ของส�านกังาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท	คือ	www.seaoilthailand.com
	 	 	 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น	 บริษัทได้มอบ
หมายให้นางเสาวณีย์	สุทธิธรรม	เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์	 
ท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งนักวิเคราะห์	และ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วย
งานดังกล่าวได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์	02-398-9850-1	 หรือท่ี	E-mail	
address:	ir@seaoilthailand.com

หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

	 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการ	
ซ่ึงบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	 จะต้องเป็น 
ผู้ท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 ความซ่ือสัตย์ต่อหน้าท่ี	 มีวิสัยทัศน์มี
ความทุ่มเทในงานท่ีรับผิดชอบและมีอิสระในการตัดสินใจ	 เพ่ือให้
น�ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม	 เพื่อให้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ	 อีกท้ัง 
เพื่อให้กรอบการท�างานและอ�านาจหน้าท่ี	 ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบรษัิทมคีวามชดัเจน	ดงันัน้คณะกรรมการจงึได้ก�าหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท

1.1.				คณะกรรมการบรษัิท	จะต้องเป็นผูท่ี้มคีวามรู	้ความสามารถ	และ 
																					ประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม	ซ่ึงจะช่วยสนบัสนนุธรุกจิ	 
	 	 	 	ณ	 ปัจจุบัน	 บริษัทมีกรรมการจ�านวน	 8	 คน	 แบ่งเป็น 
	 	 	 	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน	1	คน	และกรรมการที่ไม่เป็น 
	 	 	 	ผู้บริหารจ�านวน	7	 คน	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ/ 
									กรรมการอสิระจ�านวน	3	คน	ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีว่า	บรษัิท 
									มกีรรมการอสิระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด	 
									แต่ต้องไม่น้อยกว่า	3	คน	และกรรมการอิสระท่ีท�าหน้าท่ีกรรมการ 
																						ตรวจสอบจะต้องมจี�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	ท้ังนี	้กรรมการจะต้องเป็น 
	 	 	 	ผู ้ ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกล่าวไว้แล้วใน	 เรื่อง	 การสรรหา 
						คณะกรรมการบริษัท

1.2.	 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	3	 ชุด	 ได้แก่	 
	 	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า 
								ตอบแทน	และคณะกรรมการคณะกรรมการบรหิาร	เพือ่แบ่งเบา 
	 	 	 	ภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการ	 และช่วยคณะกรรมการใน 
	 	 	 	 การก�ากับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้	 โดย 
	 	 	 	 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต 
	 	 	 	อ�านาจหน้าท่ีท่ีก�าหนด	 และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ 
							พิจารณาหรือรับทราบ	(รายละเอียดเรื่องขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 
							 ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารได้กล่าว 
	 	 	 	ไว้แล้วในหัวข้อ	 “คณะกรรมการตรวจสอบ”	 “คณะกรรมการ 
						สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน”	และหัวข้อ	“คณะกรรมการบรหิาร”)

1.3.	 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย 
	 	 	 	บรหิารอย่างชัดเจน	 กล่าวคอื	 ประธานกรรมการ	 และกรรมการ 
	 	 	 	 ผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น 
	 	 	 	 ผูว้างนโยบาย	 ก�าหนดกรอบ	 กลยุทธ์ตดิตามและประเมนิผลงาน 
	 	 	 	 ของฝ่ายบริหาร	 เพื่อให้ม่ันใจว่านโยบายและกระบวนการท่ี 
	 	 	 	 เหมาะสมได้ถูกน�ามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและ 
						เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทและของผู้มีส่วนได้เสีย
 
1.4		 คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท	เพื่อท�าหน้าที่ประสาน
						งานและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท	
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						รักษาเอกสารข้อมูล	รวมทั้งติดต่อ	สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและ
						หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

2.1	 คณะกรรมการบริ ษัทมีหน ้าท่ีดูแลและก�าหนดนโยบาย 
	 	 	 	 ท่ีส�าคัญของบริษัท	 ได้แก่	 นโยบายหลักในการด�าเนินธุรกิจ 
	 	 	 	 นโยบายทางด้านการเงิน	 การระดมทุน	 การบริหารเงินทุน 
							และนโยบายในการป้องกนัความเสีย่ง	เป็นต้น
2.2.	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติให้ความเห็นชอบ 
							ในเรือ่งท่ีส�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษัิท	เช่น	วิสยัทัศน์	
									ภารกจิ	นโยบายกลยุทธ์ทางธรุกจิ	แผนการด�าเนนิงาน	เป้าหมาย
							ทางการเงนิ	โครงการลงทุนและงบประมาณของบรษัิท	รวมท้ัง
							ก�ากบัควบคมุดแูลให้	ฝ่ายจดัการด�าเนนิงานตามนโยบายและ
							แผนท่ีก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

2.3.		ก�ากบัดแูลการด�าเนนิธรุกจิตามปกตขิองบรษัิท	และก�ากบัดแูล		
						ให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการให้เป็นไปตามวสิยัทัศน์	ภารกจิ	นโยบาย		
						กลยุทธ์ทางธุรกิจ	แผนการด�าเนินงาน	เป้าหมายทางการเงิน	
						และงบประมาณของบริษัทที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพแ				
						และประสทิธิผล	และเพือ่ประโยชน์สงูสดุท้ังต่อบรษัิทและผูถ้อืหุ้น	
						ของบริษัท

2.4.	 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล		
	 	 	 	 กิจการท่ีดี	 และก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว	
	 	 	 	 ท้ังนี้	 ท่ีประชุมคณะกรรมการ	 คร้ังท่ี1/2554	 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือ
					วันที่	7	พฤศจิกายน	2554	ได้อนุมัติการก�าหนดนโยบายการ
	 	 	 	 ก�ากับดูแลกิจการและท่ีประชุมคณะกรรมการ	 ครั้งท่ี	6/2555			
	 	 	 	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	1	 พฤศจิกายน	2555	 ได้อนุมัติแก้ไขเพิ่ม			
						เติมนโยบายการก�ากับดูแลกิจการดังกล่าว	โดยคณะกรรมการ				
	 	 	 	 บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ี		
						 เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	นอกจากนี้	ภายหลังการน�า	
						หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอแล้ว		
						บรษัิทจะถอืปฎิบัตติามกฎ	และข้อบังคบัตามท่ีส�านกังานก.ล.ต.		
						และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ก�าหนด	โดยจะเปิดเผยรายงานการก�ากบั	
						ดแูลไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี
						(แบบ	56-1)

2.5.		คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนนิ			
						ธรุกจิของบรษัิท	เพือ่ให้คณะกรรมการบริษัท	ผูบ้รหิารและพนกังาน		
						ใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิต	ิ
      
						ท้ังนี	้บรษัิทได้มีการก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิเป็น
							ลายลกัษณ์อักษร	เพือ่ให้คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน
							ของบรษัิท	ยึดเป็นแนวทางในทางปฏบัิต	ิเพ่ือแสดงเจตนารมณ์
							ในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความซ่ือสตัย์	สจุริต	และปฏบัิตตินต่อ
	 	 	 	 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมอย่างเหมาะสม	 ซ่ึงบริษัทได ้
	 	 	 	ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็น 
							แนวทาง	ปฎบัิติ

2.6	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
					การพิจารณาก�าหนดแนวทางในการท�ารายการ	หรือธุรกรรมที่	
					อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์								
	 	 	 	ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ	 และก�ากับดูแลให้มี 
					การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับขั้นตอน	การด�าเนินการและ	
						การเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
						ให้ถกูต้องครบถ้วน	

					 ท้ังนี	้บรษัิทได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความขัดแย้ง	
						ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่าการตดัสนิใจใดๆ	ในการด�าเนนิ 
						กจิกรรมทางธรุกจิจะต้องท�าเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิทเท่านัน้ 
								ท�าเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านัน้	และควรหลกีเลีย่งการ
						กระท�าท่ีก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์	โดยก�าหนดให้ 
					ผูท่ี้มีส่วนเกีย่วข้องหรอืมส่ีวนได้เสยีกบัรายการท่ีพจิารณา	ต้อง
					แจ้งให้บรษัิททราบถงึความสมัพันธ์หรอืการมส่ีวนได้เสยีของตน
					 ในรายการนัน้	รวมถงึไม่มีอ�านาจในการอนมัุตริายการนัน้	ๆ

2.7			คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาความเหมาะสมของรายการ 
					ท่ีเกีย่วโยงและรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพือ่
					 น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม 
						คณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	
					 ทั้งนี้	บริษัทจะต้องปฎิบัติตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังาน	ก.ล.ต.				
						และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	รวมทั้งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
					 งบการเงนิ	รายงานประจ�าปี	และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 
						(แบบ	56-1)	ด้วย
 
2.8.		คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
						ในการพจิารณาก�าหนดระบบการควบคมุด้านการด�าเนนิงาน		
						รายงานทางการเงนิ	และการปฏบัิต	ิ ตามกฎ	ระเบียบและ						
						นโยบาย	โดยคณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ				
						ตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงั
						กล่าว	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนระบบ 
					 อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

2.9.	 คณะกรรมการบรษัิทมหีน้าท่ีร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบใน 
						ในการพจิารณางบการเงนิประจ�าปีและประจ�าไตรมาสารสนเทศ				
						ทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี	และร่วมประเมินความ	
						เพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทเพือ่เปิดเผย 
						ต่อผูล้งทุน
 
2.10.	คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ				
						ในการพิจารณาก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	
						อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร	และได้แต่งตั้งคณะท�างานบริหาร
						ความเสี่ยง	เพื่อพิจารณาสอบทานและทบทวนปัจจัยเสี่ยงและ
						แนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยก�าหนดให้มีการประชุม 
					 อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	และรายงานต่อคณะกรรมการ				
							ตรวจสอบรบัทราบทุกไตรมาส	ท้ังนี	้คณะกรรมการบรษัิทจะจดั
							 ให้มีการทบทวนระบบหรือประเมนิประสทิธผิลของการจดัการ
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							ความเสี่ยงอย่างน้อย	ปีละ	1	ครั้ง	ในทุกๆ	ระยะเวลาที่พบว่า				
					ระดบัความเสีย่งมีการเปลีย่นแปลง	ซ่ึงรวมถงึการให้ความส�าคญั										
						กับรายการที่ผิดปกติและเหตุการณ์ที่อาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติ	
					 ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบจะน�า
					เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อก�าหนดแนวทางแก้ไขให้
					ทันเวลา

3.   กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

3.1.	 คณะกรรมการบรษัิทจะต้องประชุมร่วมกนัอย่างน้อยทุกไตรมาส					
	 	 	 	ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมิได้มีการประชุมกันทุกเดือน	
	 	 	 กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหารสามารถขอรายงานผลการด�าเนินงาน
					ประจ�าเดือนได้จากฝ่ายบริหารหรือเลขานุการบริษัท	ทั้งนี้	เพื่อ	
	 	 	 ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก�ากบัควบคุมและดูแลการปฏบัิติ
						งานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา	

3.2.	 กรรมการบรษัิทจะได้รับหนงัสอืนดัประชุมพร้อมเอกสารประกอบ
						การประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุมเพื่อให้
					กรรมการสามารถพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่กรณี
	 	 	 ท่ีกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งใดให้แจ้งสาเหตุ 
					ให้เลขานุการบริษัททราบก่อน

3.3		ในการเลอืกเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท	
					ประธานกรรมการและกรรมการ	ผูจ้ดัการจะพจิารณาร่วมกนัตาม
						ความส�าคญัและความจ�าเป็น	ซ่ึงกรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอ 
					เรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบรษัิทได้อย่าง
					เป็นอิสระ
 
3.4.		ในกรณท่ีีกรรมการไม่เห็นด้วยกบัมตท่ีิประชุมกรรมการสามารถขอ			
					ให้เลขานกุารบรษัิทบันทึกข้อคดัค้านไว้ในรายงานการประชุมได้
 
3.5.	เลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมโดยจะบันทึก
					การตอบข้อซักถามและค�าชี้แจงของฝ่ายบริหารต่อที่ประชุม
					รวมท้ังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการอย่างชัดเจน
 
3.6.	ในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ	ประธานกรรมการบริษัทซ่ึงท�าหน้าท่ี	
					เป็นประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็น 
					กรรมการแสดงความเห็นอย่างอิสระ	ท้ังนี	้ในการลงมตใินท่ี	ประชมุ	
					คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก	โดยกรรมการ
					คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม				
					ประชุม	หรอืงดออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้	ท้ังนี	้ถ้าคะแนน		
					เสียงเท่ากัน	ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
					เป็นเสียงขึ้ขลาด

4.   กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท

4.1.	กรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
					เป็นประจ�าเพือ่ให้คณะกรรมการบรษัิทร่วมกนัพจิารณาผลงานและ
					 ปัญหาเพือ่การปรบัปรงุแก้ไขต่อไปโดยมีการก�าหนดบรรทัดฐาน
					อย่างมีหลักเกณฑ์

4.2.	คณะกรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
						คณะกรรมการบริษัทโดยรวม	และ/หรือเฉพาะในบางเรื่องซึ่งไม่
					ได้มุ่งที่กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรายบุคคล
 
5.   ค่ำตอบแทน

5.1.	บริษัทมนีโยบายก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ
					และกรรมการบริหารที่เป็นตัวเงินอย่างชัดเจน	และน�าเสนอขอ
					อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	โดยพิจารณาบน
					พื้นฐานความเป็นธรรมถึงความเหมาะสม	โดยค�านึงถึง
					ประสบการณ์	ภาระะหน้าที่	ขอบเขต	และความรับผิดชอบของ
					กรรมการแต่ละคน	ค่าตอบแทนอยู่ในระดับสามารถจูงใจ
					ให้รักษากรรมการทีี่มีความรู้	ความสามารถใสห้ปฏิบัติหน้าที่
					กับบริษัทต่อไปได้

5.2.		ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง	ควร
					เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	
					ท้ังนี	้การก�าหนดค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืน	โบนสั	และผลตอบ	
					แทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและ
					ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
 
5.3.	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นกรรมการที่ไม่เป็น	
					ผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็น
					ประจ�าทุกปี	เพื่อน�าไปใช้ในการพิจารณาก�าหนด	ค่าตอบแทน
					ของกรรมการผู้จัดการโดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงร่วมกัน 

6.   กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

6.1.	บรษัิทมีนโยบายส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรมและให้ความรูแ้ก่ผูเ้กีย่ว	
					ข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท	เช่น	กรรมการ	
					กรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	เลขานุการบริษัท	เป็นต้น	เพื่อ
					ให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

	 	 คณะกรรมการบรษัิท	ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน	(Nominating	and	Remuneration	Committee) 
เพื่อพิจารณาสรรหา	 คัดเลือก	 และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสม	 ในการ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท	เมือ่กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งครบวาระ	
หรือมีเหตุจ�าเป็นท่ีจะต้องแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเพิ่ม	 โดยใช้
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท	 	 ท้ังนี้	 บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท	 จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา	68	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 
(รวมท้ังท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)	 และประกาศคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	
และต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.	หลกัทรพัย์	(รวมท้ังท่ีมกีาร
แก้ไขเพิ่มเติม)		กฎหมายอื่น	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		โดยมีหลัก
เกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี้
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 กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
 คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท

	 •	มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจ
	 •	มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม
	 •	สามารถระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท
`	 •	มีความทุ่มเทและอทิุศเวลาให้กบังานท่ีรับผดิชอบอย่างเตม็ท่ี
 
	 กรรมการบรษัิททุกคนต้องเป็นผูท่ี้มคีณุสมบัตแิละไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามท่ีก�าหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ประกาศของหน่วยงาน 
ราชการท่ีก�ากับดูแลบริษัท	 และกรณีกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ
จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทและคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
ประกาศก�าหนดด้วย

 หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท   มีดังต่อไปนี้

	 1.	 คณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมการอย่างน้อย	 
	 	 	5	คน	โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่	(1/2)	ของจ�านวน	
	 	 	กรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและ	
	 	 	มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด	ข้อบังคับของบริษัท	
	 	 	ก�าหนดให้ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์		
											และวิธีการดังต่อไปนี้
	 	 	 1)		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
														เสียง	
	 	 	 2)		ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด	
	 	 	 	 		ตาม	(1)	เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ		
															ก็ได้ในกรณท่ีีเลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ	จะ
															แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	 	 	 3)		บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น	
	 	 	 				ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะ
														พงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณท่ีีบุคคล	ซ่ึง
														ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่า
		 									กันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
															ในครั้งนั้น	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 2.		วาระในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครัง้	กรรมการ 
	 	 	 ต้องออกจากต�าแหน่งจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ 
	 	 	 ท้ังหมด	ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น	3	ส่วน 
	 	 	 ไม่ได้	กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน	1	ใน	3	กรรมการ 
	 	 	 ท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่ง	 และกรรมการท่ีจะต้องออก 
	 	 	 ในวาระนี้อาจเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้อีก	 ท้ังนี	้ 
	 	 	 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภาย 
	 	 	 หลังจดทะเบียนนั้น	ให้จับสลากกัน	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้ 
	 	 	 กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจาก 
	 	 	 ต�าแหน่ง
 3.		นอกจากพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว	กรรมการจะพ้นจากต�าแหน่ง 
	 	 	 เมือ่ตาย	ลาออก	ขาดคณุสมบัต	ิหรอืมีลกัษณะต้องห้ามตาม
	 	 	 กฎหมายที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก	หรือศาลมีค�าสั่ง			
										ให้ออก			

										4.		ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก 
	 	 	 ต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง 
	 	 	 ไม่น้อยกว่าสามในสี	่(3/4)	ของจ�านวนผูถ้อืหุ้นซ่ึงมาประชุม
										และมีสิทธิออกเสียง	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
										กึ่งหนึ่ง	(1/2)	ของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
										และมีสิทธิออกเสียง
	 5.	 ในกรณี ท่ีต� าแหน ่งกรรมการว ่างลงเพราะเหตุอื่น 
	 	 	 นอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการสรรหา 
	 	 	 และก�าหนดค่าตอบแทน	 คัดเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ 
	 	 	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท 
	 	 	 มหาชนจ�ากัดและกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และ 
	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม 
	 	 	 คณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการ 
	 	 	 ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน	 โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็น 
	 	 	 กรรมการแทนจะอยู ่ ในต�าแหน่งกรรมการได ้เพียง 
	 	 	 เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน	ทัง้นี้ 
	 	 	 มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง 
	 	 	 ไม่น้อยกว่าสามในสี	่(3/4)	ของจ�านวนกรรมการท่ียังเหลอือยู ่

กำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

 คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระมีดังนี้

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
	 	 	 ท้ังหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 
	 	 	 ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุบรษัิท	ท้ังนี	้ให้นบั 
	 	 	 รวมการถือหุ ้นของผู ้ ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ 
	 	 	 รายนั้นๆ	ด้วย

	 	2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	 
	 	 	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า	 หรือ 
	 	 	 ผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 
	 	 	 บรษัิทร่วม	บรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกนั	ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่	หรอื 
	 	 	 ของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการ 
	 	 	 มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	 ปีก่อนวันท่ีย่ืน 
	 	 	 ค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน	ก.ล.ต.	ท้ังนี	้ลกัษณะต้องห้าม 
	 	 	 ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	 หรือ 
	 	 	 ท่ีปรึกษา	 ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ หรือ 
	 	 	 ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต	หรอืโดยการ 
	 	 	 จดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็น	 บิดามารดา	 
	 	 	 คูส่มรส	พ่ีน้อง	และบุตร	รวมท้ังคูส่มรสของบุตร	ของผูบ้รหิาร 
	 	 	 	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับ 
	 	 	 การเสนอให้เป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อ�านาจควบคมุบรษัิทหรอื 
	 	 	 บริษัทย่อย
	 4.	 ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพันธ์ทางธรุกจิกบับริษัท	บรษัิทใหญ่		
	 	 	 	 	 	 	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจ
	 	 	 ควบคุม	 ของบริษัท	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง	
	 	 	 การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือ	
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	 	 	 เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มี	
	 	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย		
	 	 	 บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ	
	 	 	 บริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	
	 	 	 	 ไม่น้อยกว่า	2	 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	
										 ก.ล.ต.

	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่		
	 	 			บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ	
	 				ควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจ			
										 ควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบ
	 	 	 	 	 	 	บัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	
	 				ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัด			
										 อยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
											 กว่า	2	ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน	ก.ล.ต.

	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึง	
	 	 	 การให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ		
	 	 	 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท		
	 	 	 บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่		
	 	 	 หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิท	และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั	
	 	 	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง		
											วชิาชพีนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
	 				 กล่าวมาแล้ว	ไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาต	
	 	 	 ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.

	 7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน	
	 	 	 ของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น	
	 	 	 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ	
	 	 	 แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยหรือ		
	 	 	 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการ	
	 	 	 ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับ
										เงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้น
	 	 	 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบ	
	 	 	 กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	
	 	 	 กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

	 9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง		
	 	 	 เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทซึ่งคุณสมบัติ	
	 	 	 ของกรรมการอสิระข้างต้นเป็นไปตามนยิามท่ีก�าหนดไว้ใน
										ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

 คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ
	 1.	 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
	 	 	 บริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ	
	 2.	 เป็นกรรมการอิสระ	และต้อง	

	 	 	 2.1	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
	 	 	 	 ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษัิท	บรษัิทใหญ่		
	 	 	 	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	
	 	 	 	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		
	 	 	 	 และ	
	 	 	 2.2	 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	หรือ	
	 	 	 					บรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกนัเฉพาะท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน
 
	 3.	 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดไว้ในประกาศตลาด	
	 	 	 หลกัทรพัย์ฯ	ว่าด้วยคณุสมบัตแิละขอบเขตการด�าเนนิงาน	
											ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 4.	 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่	
	 	 	 ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	ท้ังนี	้ต้องมกีรรมการตรวจสอบ
	 	 	 อย่างน้อย	1	คน	ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบัญชี
	 	 	 หรอืการเงนิเพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทาน
	 	 	 ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	นอกจากนี้	บริษัทจะ		
	 	 			พิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ	ประกอบด้วย	เช่น	
										ประสบการณ์ในธรุกจิ	ความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีเกีย่วข้อง
										กับธุรกิจ	และความมีจริยธรรม	เป็นต้น

	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดยการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ซ่ึงมีคุณสมบัติความ
เป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.และตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัท	 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	 คนต้องมี
ความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน	เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบและก�ากับ
ดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิท	รวมถงึก�ากบัดแูลรายงานทางการเงนิ
ระบบควบคุมภายในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและการพิจารณา
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 กรรมการตรวจสอบซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด	 โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ
แทนจะอยู่ในต�าแหน่งได้เพยีงวาระท่ีเหลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนทดแทน	กล่าวคือเมื่อกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจ�านวน
ต�่ากว่า	3	 คน	 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ให้ครบจ�านวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า	3	เดือนนับจากวันที่คณะ
กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนน้อยกว่า	3	คน
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กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร

	 	 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารท่ี
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา	 และก�าหนดค่า
ตอบแทน	โดยคดัเลอืกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท	
หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์ท่ี
เกีย่วข้องกบัธุรกจิโดยตรง	ท่ีสามารถบริหารงานในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการ
ด�าเนินงานตามธุรกิจปกติ	 เพื่อท�าหน้าท่ีบริหารจัดการงานประจ�าท่ี
เกนิอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการและกลัน่กรองดแูลงานบรหิาร
เพื่อน�าเสนอเรื่องที่มีสาระส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

กำรสรรหำและแต่งตั้งประธำนกรรมกำรบริหำร และ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

	 	 คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธาน
กรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	โดยผ่านการพิจารณา	
คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 โดย
พิจารณาจากหลักเกณฑ์	ดังนี้
	 	 •	 การเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
	 	 •	 ความรู้ความสามารถ	และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
										การด�าเนินธุรกิจของบริษัท		
	 	 •	 ประสบการณ์ในการเป็นผูน้�าขององค์กร	มภีาวะความเป็น
										ผู้น�าสูง
	 	 •	 ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	
	 	 •	 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 
  กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 
	 	 บรษัิทฯได้ก�าหนดนโยบายการลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิท
ร่วม	และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว
	 	 เพือ่ให้การลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีหลกัการท่ีเหมาะสม	
บรษัิทจงึเห็นควรก�าหนดนโยบายการลงทุนเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินงานดังต่อไปนี้
	 1.1	ธุรกิจที่จะลงทุนนั้นเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพท�ารายได้และ
														ก�าไรท่ีสม�า่เสมอ	และผ่านการวเิคราะห์ความเป็นไปได้แล้ว
	 1.2	ธรุกจิท่ีจะลงทุนมกีระแสเงนิสดเพยีงพอท่ีจะจ่ายช�าระภาระ
	 	 	 หนี้และดอกเบี้ยจ่าย
	 1.3	ธุรกิจที่จะลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยง	
	 	 	 ที่ยอมรับได้
	 1.4	จัดให้มีผู้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ	
	 	 	 ประสบการณ์ในการท�าธุรกิจนั้นๆ
	 1.5	ไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือผิดหลักศีลธรรม
	 1.6	ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือ	
	 	 	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์	
	 	 	 ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้
	 1.7	รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม	
										ท่ีเข้าไปลงทุนให้คณะกรรมการบรษัิทรับทราบทุกไตรมาส

	 	 ในการพจิารณาจ�านวนเงนิลงทุนในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม	
จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 โดยหากเป็นกิจการท่ีมีความ
สัมพันธ์กับธุรกิจมาก	บริษัทอาจมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ	50	และ
ถอืเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท	ส่วนการลงทุนในกจิการอืน่ๆ	บรษัิทอาจ
มกีารลงทุนตัง้แต่ร้อยละ	20	จนถงึร้อยละ	49.99	ซ่ึงถอืเป็นบรษัิทร่วม
ของบริษัท	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทอาจพิจารณาทบทวนการลงทุนใน
บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
ของบริษัท

	 	 ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมนัน้	บรษัิทจะส่งตวัแทนของบรษัิทเป็นกรรมการในบรษัิทย่อยและ
บริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว	โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ	
กรรมการ	 ผู้บริหารระดับสูง	 หรือบุคคลใดๆ	 ซ่ึงมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว	 โดยปราศจากผลประโยชน์
ขัดแย้งกบัธรุกจิของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมเหล่านัน้	ตวัแทนจะต้อง
บริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามกฎเกณฑ	์
และระเบียบตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคบัของบรษัิทและกฎหมายของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง

 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
  
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในโดยมิชอบ	(Insider	Trading)	ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง	
กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล	(รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว)	รวมถงึได้ก�าหนดโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลของบรษัิท	
หรือการน�าข้อมูลของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตาม
นโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์	ดังนี้

	 1.	 บริษัทก�าหนดให้มีการป้องกันการน�าข้อมูลของบริษัทไป
ใช้	 โดยก�าหนดข้อห้ามไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานไม่
ให้กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทน�าข้อมูลภายในท่ีมีสาระ
ส�าคัญของบริษัทไปเปิดเผย	หรือน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
	 2.	 กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทควรหลีกเลี่ยง
การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซ้ือหรือขายหุ้นของ
บริษัท	หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือ
ขายหุ้นของบริษัท	 ดังนั้น	 จึงควรหลีกเลี่ยงและงดการซ้ือขายหลัก
ทรพัย์ของบรษัิทในช่วงระยะเวลา	1	เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ	
รวมถึงควรรออย่างน้อย	24	-	48	ชั่วโมง	ภายหลังการเปิดเผยข้อมูล
ส�าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบรษัิทให้แก่สาธารณชนแล้ว	
ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท		
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	 3.	 บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท	 เกี่ยวกับหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน	
คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ต่อส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ตาม
มาตรา	59	 และบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	(“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”)	 และกฎเกณฑ์
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 รวมท้ังหน้าท่ีรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายใน
ท่ีมีสาระส�าคัญของบริษัทในการซ้ือขายหุ้นรวมท้ังบทก�าหนดโทษท่ี
เกี่ยวข้องตามพรบ.	หลักทรัพย์ฯ

	 4.	 ก�าหนดให้มีการจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูล	(Need-to-Know	
Basis)	เช่น	การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานการเข้าพื้นที่การให้
หรอืขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รับอนมัุตจิากผูบั้งคบับัญชา
สูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ
 
 มำตรกำรลงโทษ

	 บรษัิทมบีทก�าหนดโทษทางวินยั	กรณท่ีีผูบ้รหิาร	และพนกังาน
ได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 หรือค�าสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษัทไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างาน	
ตามหลักเกณฑ์ท่ีฝ่ายบริหารงานบุคคลก�าหนดไว้และได้ประกาศให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ

 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 	 (1)	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)	บริษัทและ
บริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชี	ประจ�าปี	2558	ให้แก่บริษัท	ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูปเปอร์	เอบีเอเอส	จ�ากัด	และไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์
ในต่างประเทศ	รวมเป็นจ�านวนเงิน	4.14	ล้านบาท
	 	 (2)	ค่าบรกิารอืน่	(Non-audit	Fee)	บรษัิทได้จ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการอ่ืน	 ซ่ึงได้แก่การตรวจสอบสถานะของกิจการ	 
(Due	Diligence)	การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	(Feasibility	
Study)	และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกดิขึน้ระหว่างการปฏิบัตงิาน	เช่น	ค่าเดนิทาง	
ค่าไปรษณีย์	ค่าอากรแสตมป์	ค่าถ่ายเอกสาร	เป็นต้น	ให้แก่บริษัทใน
กลุ่มไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์	รวมเป็นจ�านวนเงิน	5.38	ล้านบาท
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	 	 บริษัทฯ มีพันธกิจท่ีพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบบริหารงาน
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล	 ซ่ึงบริษัทฯยึดถือปฏิบัติด้วยความ
ถูกต้อง	 โปร่งใส	 มีจรยิธรรม	ค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีของกจิการ	 ท้ังส่วน 
ผูถ้อืหุ้น	พนกังาน	คูค้่า	ลกูค้า	หรือบุคคลภายนอกท่ีมส่ีวนได้เสยี	รวม
ถงึการมุง่เน้นก�ากบัดแูลกจิการให้เตบิโตอย่างมปีระสทิธผิลและพฒันา
องค์กรให้มคีวามย่ังยนื	สิง่ส�าคญัท่ีจะสร้างให้องค์กรพัฒนาไปสูค่วาม
ย่ังยืนตามหลกัธรรมาภบิาลได้	ไม่ใช่เพียงการประกอบธรุกจิเพือ่ให้มี
ผลก�าไรเท่านัน้	แต่ยังรวมไปถงึการตระหนกัต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
ที่บริษัทฯควรจะส่งมอบคืนให้แก่สังคม	สิ่งแวดล้อม	และชุมชน	ทั้งนี้	
บริษัทฯ ต้องการรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และชุมชน	ตั้งแต่
ระดบัผูบ้รหิาร	พนกังานหรือบุคลากรภายในองค์กรท้ังหมด	ตลอดจน
บุคคลภายนอกองค์กรเข้ามาร่วมด้วย	เพือ่การด�าเนนิความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมสอดคล้องกบันโยบายคณุภาพของบริษัทฯ	พร้อมท้ังส่งเสรมิ
ให้ผูบ้รหิารและพนกังานขององค์กรมีความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยู่เสมอ		
 
	 	 การด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	 แบ่ง
ออกเป็น	2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนความรับผิดชอบในกระบวนการ	(CSR-
in-process)	 และกิจกรรมเพื่อสังคม	(CSR-after-process)	 โดยมี
คณะท�างานเป็นหน่วยงานท่ีดูแลเรื่องกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยเฉพาะ	
และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการ	8	ข้อในการด�าเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 ได้แก่	 การประกอบกิจการด้วยความเป็น
ธรรม	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม	 และ
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม	 ดังนั้น	 บริษัทฯ จึงก�าหนด
นโยบายเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อก�าหนดขอบเขต

และแนวทางส�าหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีก�าหนดส�าหรับการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนด

 1. นโยบำยภำพรวมกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
	 	 บรษัิทฯ	 ซีออยล์	 จ�ากดั	(มหาชน)	 ให้ความส�าคญัต่อการ
ด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยนื	 โดยมิได้มุง่เน้นการ
ประกอบธรุกจิเพือ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว	 แต่ยังคง
ตระหนกัถงึการด�าเนนิงานภายใต้ความรบัผดิชอบต่อ	 ชุมชน	 สงัคม	
และสิง่แวดล้อมอยูเ่สมอ	 เพือ่ให้องค์กรได้มกีารเตบิโตอย่างย่ังยนืและ
มปีระสทิธผิล	 การบรหิารองค์กรตามหลกับรรษัทภบิาลท่ีมุ่งเน้นการ
ก�ากบัดแูลกจิการอย่างรูห้น้าท่ีและมีความรบัผดิชอบในการจดัการด้วย
ความถกูต้อง	โปร่งใส	เป็นธรรม	และค�านงึถงึผูมี้ส่วนได้เสยีของกจิการ	
ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุ้น	พนกังาน	คูค้่า	ลกูค้า	หรอืบุคคลภายนอกท่ีมีส่วน
ได้เสยีทุกฝ่าย		
	 	 คณะกรรมการบรษัิทฯได้มีมตเิห็นชอบและอนมุตัวิสิยัทัศน์
ประจ�าปี	2558	ว่า	“เป็นองค์กรชั้นน�าด้านการจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อ
เพลิง	ธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและบริการ	ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ
อาเซียน	 ตลอดจนจัดหาแหล่งพลังงานปิโตรเลียม	 โดยบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายคุณภาพของ
บริษัทฯ	ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”	บริษัทฯ จึง
ก�าหนดพนัธกจิเป็นแนวทางท่ีจะด�าเนนิธรุกจิให้เป็นท่ีรูจ้กัในตลาดและ
ก้าวข้ึนมาเป็นองค์กรช้ันน�า	โดยเพิม่และขยายกลุม่ลกูค้าในธรุกจิการ
จดัจ�าหน่ายน�า้มนัเช้ือเพลงิทางทะเล	ซ้ือ-ขาย	น�า้มันในประเทศ	และ
ระหว่างประเทศ	รวมถงึการจ�าหน่ายน�า้มันไปท่ัวภมิูภาคเอเชียตะวนั
ออกเฉียงใต้หรือกลุ่มอาเซียน	 รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:AEC)	ในปลายปี	2558	
และบริษัทฯยังประกอบธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและให้บริการกับลูกค้า
อย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือให้มีส่วนแบ่งการตลาด	และสร้างผลก�าไรให้เพิม่ข้ึน	
ด้วยการบรหิารงบประมาณทางการเงนิและบัญชีอย่างมปีระสทิธภิาพ	
ท้ังนี	้บรษัิทฯยงัพฒันาองค์กรไปสูร่ะบบบรหิารงานคณุภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาล	 และสนับสนุนนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม	 ความรับผิด
ชอบต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อมและชุมชนร่วมด้วย	 อาเซียน	(ASEAN	
Economic	Community	 :AEC)	 ในปลายปี	2558	 และบริษัทฯยัง
ประกอบธุรกจิจดัหาวตัถดุบิและให้บรกิารกบัลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่
ให้มีส่วนแบ่งการตลาด	และสร้างผลก�าไรให้เพิ่มขึ้น	ด้วยการบริหาร
งบประมาณทางการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	บริษัทฯ
ยังพฒันาองค์กรไปสูร่ะบบบรหิารงานคณุภาพตามหลกัธรรมาภบิาล	
และสนับสนุนนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม	ความรับผิดชอบต่อสังคม	
สิ่งแวดล้อมและชุมชนร่วมด้วย	

	 	 ดงันัน้	บรษัิทฯ จงึมนีโยบายก�ากบัดแูลกจิการท่ีได้รับอนมัุติ
จากคณะกรรมการบรษัิทฯ	เพือ่ให้ระบบบริหารจดัการมปีระสทิธภิาพ	
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผูถ้อืหุ้น	ผูล้งทุน	
และผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นระยะยาว		
ซึ่งนโยบายดังกล่าว	ตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ทั้งผู้ถือหุ้น	ผู้บริหาร	พนักงาน	และผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก	เช่น	คู่แข่ง	คู่ค้า	ลูกค้า	เป็นต้น			
	 	 ในปี	2558	คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และนโยบายการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่น	พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ	
ผู้บริหาร	 ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ	 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
และเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าการด�าเนนิงานเป็นไปตามวิสยัทัศน์และ
พันธกิจท่ีก�าหนดไว้	 ตลอดจนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่างๆ	 อย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อเป็นกุญแจท่ีจะน�าพา
ให้บริษัทฯไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  นโยบำยคุณภำพประจ�ำปี 2558 
	 	 บริษัทฯ มีระบบคุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001:	2008	ซึ่ง
ก�าหนดนโยบายคุณภาพ	 ส�าหรับให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติ
ท้ังหมด	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ด้านการขายสนิค้า	ท่ีบรษัิทฯจะต้องปฏบัิตงิาน
อย่างมีคณุภาพท้ังองค์กร	การขายสนิค้าท่ีมีคณุภาพด	ีการปฏบัิตงิาน
ด้านการจดัส่งสนิค้าท่ีมีคณุภาพ	และการให้บรกิารตรงตามมาตฐาน
2)	 ด้านลูกค้า	 บริษัทฯมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดี	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 ซึ่งเป็นการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า	 ซ่ึงจะต้องมีการใส่ใจปฏิบัติงานต่อ
ลกูค้าเป็นอย่างดแีละมีคณุภาพ	3)	ด้านบุคลากรหรือพนกังาน	มุง่เน้น
การให้ความส�าคัญในการส่งเสริมศักยภาพ	และการพัฒนาพนักงาน	
เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
ต�าแหน่ง	ทั้งด้านทัศนคติ	 ด้านควารู้ทักษะในงานที่รับผิดชอบ	 รวม
ไปถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานให้เหมาะสมต่อการ
ปฏบิตังิานในปัจจบัุน	และ	4)	ด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม	 ที่บริษัทฯต้องการพัฒนาระบบอาชีวอนามัย	 ความ
ปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมาย	

ท้ังภายในหรือภายนอกสถานท่ีท�างาน	 และส่งเสริมการแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมข้ึนมาเป็นรปูธรรมท่ีจะส่งมอบคนืให้แก่สงัคม	สิง่
แวดล้อม	และชมุชน	ดงันัน้	นโยบายคณุภาพจดัว่าเป็นนโยบายส�าคญั
ท่ีจะท�าให้ผูบ้รหิารและพนกังานปฏบัิตงิานตามระบบเอกสารคณุภาพ
และค�านึงถึงนโยบายคุณภาพอยู่เสมอ

	 	 โดยนโยบายคุณภาพจะมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ดูแลและติดตามให้ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรปฏิบตัิงานให้
สอดคล้องตามระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	อีกทั้งยังมี
คณะท�างานปรบัและพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนือ่งเป็นหน่วยงานท่ีรบั
ผิดชอบเข้าปฏิบัติงานและแก้ไขประเด็นปัญหาท่ีพบจากการปฏิบัติ
งาน	 โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อภายในหรือภายนอกองค์กร	ชุมชน	สังคม	สิ่งแวดล้อม	
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

  นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อ
ก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้ชัดเจนและ
ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานบริษัทฯปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน	แบ่งออกเป็น	6	แนวปฏิบัติ	ได้แก่	1)	การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	2)	การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	3)	การเคารพ
สิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม	4)	การมีส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา	5)	 การดูแลอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม	และ	6)	ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	คู่แข่ง	คู่ค้า	เจ้าหนี้	ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	และพันธกิจประจ�าปี	2558
	 	 โดยมีคณะท�างานกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเป็นหน่วยงานท่ี
รบัผดิชอบ	และก�ากบัดแูลงานให้เป็นไปตามนโยบายความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	ได้ท�าการวิเคราะห์และเชื่อมโยงผู้
มีส่วนได้เสียในกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ	อาทิ	 การจัดส่งสินค้า	
การจดัซ้ือจดัจ้าง	การตรวจสอบคณุภาพสนิค้า	และประเมินความเสีย่ง
ท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละข้ันตอน	 พร้อมท้ังหา 
มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย	
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 2.  กำรด�ำเนินงำนและกำรจัดท�ำรำยงำน
	 	 การด�าเนนิงานตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	และ	การ
ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	 	 บรษัิทฯ มนีโยบายก�ากบัดแูลกจิการ	และนโยบายแนวปฏบัิต ิ
ในการด�าเนนิธรุกจิ	เป็นนโยบายพืน้ฐานส�าหรบัการด�าเนนิงานต่างๆ	จงึ
ท�าให้เกิดความรับผิดชอบในกระบวนการท�างาน	(CSR-in-process) 
และเป็นกลไกหนึ่งท่ีน�าบริษัทฯ ไปสู่ความน่าเช่ือถือของตลาดสากล	
และบรรลุผลตามพันธกิจของบริษัทฯได้	ส�าหรับปี	2557	และ	2558	
บริษัทฯได้มุ ่งเน้นการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในกระบวนการด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯเป็นส�าคัญ	 และมุ่งเน้น
การสร้างระบบเอกสารภายในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	
(ISO	9001:2008)
	 	 นโยบายก�ากบัดแูลกจิการ	ในหมวดท่ี	3	บทบาทของผูมี้ส่วน
ได้เสีย	 มีข้อก�าหนดบทบาทต่อพนักงาน	 โดยบริษัทฯจะต้องปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	อีกทั้งจัดให้มีสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยท่ีดีในการท�างาน	 ซ่ึงจะสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ	
ความปลอดภัย	ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	ส่วนบทบาท
ต่อลูกค้า	บริษัทฯก็มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นส�าคัญ	
และจัดส่งสินค้าตรงตามเวลา	 ซ่ึงบริษัทฯมีนโยบายควบคุมสินค้า
สูญหาย	และการขนส่ง	เพื่อที่จะควบคุมและรักษาคุณภาพ	ปริมาณ
ของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่างการขนส่ง	และยังตระหนักว่าการให้
บริการที่ดีและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งส�าคัญ	 และส่วนบทบาทต่อสังคม	
บริษัทฯต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยยึดถือตาม
กฎหมายความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด	และบทบาทท่ี
ส�าคัญ	คือ	บทบาทต่อผู้ถือหุ้น	ที่บริษัทฯมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ง	และด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส	เพือ่สร้างผลตอบแทนท่ี
ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 	 บริษัทฯ	 มุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมี
จริยธรรม	 ด�าเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบท่ี
เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯโดยเคร่งครดั	ไม่กระท�าการ
ใดๆอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติท่ีผิดกฎหมาย

หรอืหลกีเลีย่งกฎหมาย	ไม่สนบัสนนุการด�าเนนิการท่ีมีลกัษณะเป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์		และต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ทกุรปูแบบ	จึงได้มีการก�าหนดนโยบายต่างๆ	เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรม	อาทิ	นโยบายความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์		นโยบายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ	นโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น	

	 	 นโยบายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ	(Business	Code	
of	Conduct)	 เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติในด้านจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และผูถ้อืหุ้น	โดย
สรุปรายละเอียดที่ส�าคัญ	ดังนี้		 	 	 	
	 -	 มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 
	 	 เป็นธรรม	 และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น 
		 	 และไม่ด�าเนินการใดๆท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
	 	 ต่อบริษัทฯ	(สอดคล้องกับหลักการประกอบกิจการด้วย 
	 	 ความเป็นธรรม)
	 -	 ด�าเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และกฎระเบียบ 
	 	 ท่ีเกี่ยวข ้องกับการด�าเนินธุรกิจโดยเคร ่งครัด	 และ 
	 	 ไม่กระท�าการใดๆ	 อันเป็นการส่งเสริมหรือสนันสนุนให้มี 
	 	 การปฏิบัติ ท่ีผิดกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงต่อกฎหมาย	 
	 	 (สอดคล้องกับหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น)
	 -	 ผู้บริหารไม่เรียก	รับ	หรือยอมว่าจะรับ	รวมทั้งไม่ให้	หรือ 
	 	 ว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ	ท่ีไม่สจุรติ	หรอืมใิช่ในทางธรรมเนยีม
										การค้ากับคู่ค้า	และ/หรือ	เจ้าหนี้	และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ	
	 				บรษัิทฯ	ท่ีถกูต้อง	และตรงกบัข้อเท็จจรงิเสมอ	(สอดคล้อง
										กบัหลกัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน)
	 -	 การให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศร ี
	 	 ของความเป็นมนษุย์ของพนกังาน	และหลกีเลีย่งกระท�าใดๆ 
	 	 ท่ีไม่เป็นธรรม	 และอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อ 
	 	 สภาพจติใจของพนกังาน	(สอดคล้องกบัหลกัการเคารพสทิธ ิ
	 	 มนุษยชน)
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	 -	 การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยการจัดให้มีสวัสดิการและผล	
										ตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม	รวมถงึการให้ความส�าคญั
	 	 และส่งเสรมิการพัฒนาความรู	้ความสามารถของพนกังาน	
	 	 อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	(สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติ	
	 	 ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)	 	
	 -	 จัดให้มีบริการท่ีมีคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพ 
	 	 ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ	 พร้อมท้ัง 
	 	 ปฏบัิตติามเงือ่นไข	ค�าม่ัน	หรือข้อเสนอท่ีได้ให้ไว้แก่	ลกูค้า	
	 	 หรือประชาชนโดยเคร่งครัด	 (สอดคล้องกับหลักการ 
	 	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)
	 -	 ส่งเสริมและจัดให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการบริการ	 
	 	 และการผลิต	เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นและ 
	 	 ได้รบัความพงึพอใจ	(สอดคล้องกบัหลกัการมีนวัตกรรมและ 
	 	 เผยแพร่นวัตกรรม)
	 -	 ไม่กระท�าการใดๆที่อาจก่อเกิดความเสียหายต่อทรัพยากร		
	 	 ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	และปลกูฝังจติส�านกึให้พนกังาน	
	 	 ทุกระดบัมีความรับผดิชอบต่อสงัคมอย่างจรงิจงั	และ	
	 	 สม�่าเสมอ	พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อ	
	 	 สร้างสรรค์สงัคม	รวมถงึการคนืก�าไรให้แก่สงัคม	(สอดคล้อง
	 	 กับหลักการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	/	การร่วมพัฒนา	
	 	 ชุมชนหรือสังคม) 

	 	 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏบัิตงิานภายในองค์กร	อีกท้ังบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมย์
แนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ	เม่ือเดอืน
กันยายน	2557	 โดยจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจรติภายในทุกปี	และเปิดเผยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปัช่ั
นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	พร้อมทั้งเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรยีนการทุจรติคอร์รปัช่ันไว้ร่วมด้วย	และในปี	2558	บรษัิทฯมีวสิยั
ทัศน์ท่ีชัดเจนและตระหนักถงึการปฏบัิตติามหลกัธรรมาภบิาล	รวมถงึ
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่บริษัทฯ	จะเข้าปฏิบัติการต่อต้านการทุ
จรติคอร์รปัช่ันอย่างเป็นรปูธรรมภายในปี	2559	พร้อมท้ังให้ผูบ้รหิาร
และพนักงานบริษัทร่วมกันรณรงค์การต่อต้านเรื่องการจ่ายสินบนให้
แก่บุคคลต่างๆ	เรือ่งการทุจรติต่อหน้าท่ีการงาน	เรือ่งการคอร์รปัช่ันท่ี
ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ	ลูกค้า	คู่ค้า	รวมไปถึงสังคมและชุมชน

	 	 การเคารพสทิธมินษุยชน	การปฏบัิตด้ิานแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 	 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน	 ส่ง
เสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ	ส่งเสริม
ความเสมอภาค	 ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน	 	 เคารพสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นของพนักงาน	 ครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความ
เห็นโดยปราศจากการแทรกแซง	 จัดให้มีช่องทางสื่อสารเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

	 	 กระบวนการจดัท�ารายงาน 
	 	 “	 บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญกับหลักการปฏิบัติของตลาด 
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 โดยมนีโยบายเป็นตวัก�าหนดการปฏบัิติ
เพือ่แสดงถงึความรบัผดิชอบท้ังในด้านเศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดล้อม	
อย่างไรกต็าม	บรษัิทฯอยู่ระหว่างกระบวนการจดัท�ารายงานความย่ังยืน

เป็นรปูธรรมในปี	2559	 โดยจดัท�ารายงาแห่งความยัง่ยืนขององค์การ
แห่งความรเิริม่ว่าด้วยการรายงานสากล	(Global	Reporting	Initiative:	
GRI)	 ซ่ึงก�าหนดให้มเีนือ้หาและรายละเอียดสอดคล้องหลกัเกณฑ์ข้อ
ก�าหนดตามแนวกรอบของ	GRI	”	

	 	 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(ส่วนของพนกังาน)      
	 	 บริษัทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัในด้านแรงงาน	 และส่งเสรมิ 
ให้มีการพัฒนาทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ	เพือ่น�าไปสู ่
การขับเคลือ่นองค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	 ให้ความส�าคญัและ 
ส่งเสรมิการพฒันาความรู	้ความสามารถของพนกังาน	การจดัสวสัดกิารและ
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนกังาน	 สร้างสภาพแวดล้อม 
การท�างานท่ีมีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัย์สนิของพนกังาน	
	 	 การให้สวัสดกิารแก่พนกังานและครอบครัว	เช่น	ทุนการศกึษา 
แก่บุตรของพนักงานท่ีมีผลการเรียนดี	 ซ่ึงเป็นการสนับสนุนด้าน
การศึกษาให้แก่เยาวชน	 การให้สิทธิพนักงานท�าประกันสุขภาพ
ให ้แก ่สามี/ภริยาและบุตรของพนักงานในอัตราเ บ้ียประกัน
กลุ่ม	 ซ่ึงเป็นการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับครอบครัว

พนักงานและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานบริษัทฯ	 อีกทางหนึ่ง 
	 	 การส่งเสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน	บรษัิทฯ
มีนโยบายการฝึกอบรม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท�างานของ
พนกังานตอบสนองความต้องการขององค์กรท่ีเกีย่วกบัทักษะและความ
รู้ของพนกังาน	 และจะได้น�าทักษะความรู้ดงักล่าวไปส่งเสริมและพฒันา
หน้าท่ีการงานของพนกังาน	เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร	อีกท้ัง 
ส่งเสริมให้พนกังานสามารถน�าทักษะและความรู้ท่ีอบรม	 น�าไปเผยแพร่
และสือ่สารให้แก่สงัคมและชุมชนได้รับความรูอี้กทอดหนึง่

	 	 นอกจากนี้	 บริษัทฯตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
พนกังานเป็นหลกัส�าคญั	 ซ่ึงบรษัิทฯมนีโยบายคณุภาพ	ความปลอดภยั	
ชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม	 ก�าหนดให้ความปลอดภัยในสถานท่ีท�างาน	
และระหว่างการปฏิบัตงิานมคีวามปลอดภยัสงูสดุ	บริษัทฯจงึมเีจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายประกนัคณุภาพ	เข้าดแูลเรือ่งคณุภาพ	ความปลอดภยั	ชีวอนามัยและ		
สิ่งแวดล้อมภายในบริษัทฯ	 ท้ังนี้	 บริษัทฯมีสวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปีให้แก่พนักงานทุกคน	 เพ่ือให้พนักงานได้รับความปลอดภัย
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ในการท�างานและมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง	 และนโยบายควบคุม
ช่ัวโมงการท�างานและการพักผ่อน	 เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าของ
พนกังานและป้องกนัอุบัตเิหตจุากการท�างาน	อีกท้ังมนีโยบายว่าด้วย
การข่มขู่	 คุกคามในสถานท่ีท�างาน	 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานและพนักงานให้มีความเคารพซึ่งกันและกัน	 อันเป็นหลักการ
เคารพสิทธิมนุษยชน	 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ตามแนวปฏิบัติร่วมกันการเคารพสิทธิมนุษย
ชน	การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 	 ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(ส่วนลกูค้า)
	 	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ	 ความสัมพันธ์
และมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า	 จึงเป็นสาเหตุท่ีบริษัทฯก�าหนดนโยบาย
ควบคมุสนิค้าสญูหาย	และการขนส่ง	เพ่ือจะควบคมุและรักษาคณุภาพ	
ปริมาณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่างการขนส่ง	และให้บริการที่ดี
และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส�าคัญ		
	 	 ดงันัน้	บรษัิทฯ	จงึออกระเบียบปฏบัิตกิารควบคมุการจดัส่ง
สินค้าทางเรือและทางรถขึ้นมาเพิ่มเติม	เพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมการจัดส่งน�้ามัน	(Inspector)	 ควบคุมก�ากับดูแลการจัดส่ง
น�้ามันตั้งแต่คลังต้นทางจนถึงสถานท่ีจัดส่งน�้ามัน	 ตลอดจนตรวจ
สอบปริมาณน�้ามันเพื่อให้ลูกค้าได้รับน�้ามันที่ถูกต้องครบถ้วน	และมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ	อันเป็นความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภคตามหลักการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	
	 	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้รับเลือกรางวัล	Best	Practice	ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคณุภาพการบริหารจดัการธรุกจิให้บริการโลจสิตกิส์	ประจ�า
ปี	2558	จากกรมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวงพาณชิย์	ซ่ึงบรษัิทฯได้
บรหิารจดัการควบคมุการจดัส่งน�า้มันให้แก่ลกูค้าด้วยความปลอดภยั
และตรงตามมาตรฐานการขนส่งน�้ามัน	 เพื่อให้ลูกค้าได้รับน�้ามันที่มี
คุณภาพจ�านวนครบถ้วน	 และตรงต่อเวลา	 เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้ามากที่สุด
	 	 ส�าหรับการใหบ้รกิารดา้น	Catering	and	Service	บริษัทฯ 
ใหบ้ริการลกูคา้ใหเ้ป น็ไปตามมาตรฐานสากล	 และความประสงคข์อง
ลกูคา้ทัง้ในดา้นคณุภาพ	ความสะอาด	ชวีอนามยั	ความปลอดภยัรวมไป
ถงึความซือ่สตัย ์ในการใหบ้รกิาร	ตามนโยบายคณุภาพ	ความปลอดภยั	

ชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้มของบรษิัทฯ	ซึง่ท�าใหบ้รษิัทฯไดร้บัการยอมรบั
และความเชือ่มัน่จากลกูคา้	และไดร้ับรางวลัดา้นความปลอดภยั	มัน่คง	 
อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล อ้มของบริษัท	 ปตท.ส�ารวจและ	 
ผลติป โิตรเลยีม	จ�ากดั
	 	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ่ลูกคา้เป็นส�าคัญ	 
โดยบริษัทฯเขา้ท�าการประเมินความพึงพอใจกับลูกคา้ปลีะ	 2	 ครั้ง	 
ซึ่งก�าหนดให ลู้กค า้ประเมินในระบบการสั่งซื้อสินค า้	 มาตรฐาน 
การจดัสง่สนิคา้	มาตรฐานระบบเอกสาร	เพือ่น�าการประเมินมาปรบัปรงุ
การท�างานใหด้ยีิง่ขึน้	และสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษัทฯ	
	 	 อีกท้ังบริษัทฯ	 ไดอ้อกนโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคมและ 
สิง่แวดลอ้มทีก่�าหนดแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งความรับผดิชอบตอ่ลกูคา้	 
โดยมุง่เนน้การปฏบิตัดิา้นการตลาดทีเ่ปน็ธรรม	ใหบ้รกิารทีด่	ีมคีณุภาพ	
และมีความจริงใจในการรับขอ้รอ้งเรียนและน�าไปแก ้ไขขอ้บกพรอ่งตา่งๆ	
เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจกบัลกูคา้สงุสดู	 ซึง่ในป เีดยีวกนั	 บริษัทฯน�า
ระบบคณุภาพ	 ISO	 9001:2008	 มาใช ้ในกระบวนการเอกสารจดัซ้ือ/
จ�าหนา่ยน�า้มนั	หรอืการใหบ้รกิาร	เพือ่ใหเ้กดิความรวดเรว็	ถกูตอ้งแมน่ย�า 
ตอ่ลกูคา้มากทีส่ดุ
	 	 กรณีท่ีลูกค้าพบเห็นการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการ
ท�างานของหน่วยงานใด	ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน
ของบริษัทฯ	 ลูกค้ามีสิทธิในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการทุจริต 
คอร์รัปชั่นตามช่องทางที่บริษัทฯก�าหนดไว้ได้เช่นกัน	
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	 	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	(ส่วนชุมชนและสถาบันศึกษา)
	 	 บริษัทฯ	 มีพันธกิจสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน	 โดยปฏิบัติในลักษณะพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน	
บริษัทจึงมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พันธกิจของบริษัทฯ	 ซ่ึงก�าหนดหลักการแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการศกึษาท่ีบรษัิทฯ	 ต้องปฏบัิตไิป
พร้อมกบัการด�าเนนิธรุกจิ	 เนือ่งด้วยลกัษณะการประกอชธรุกจิของบ
รษิทัฯ	เป็นธรุกจิจ�าหน่ายน�า้มันเชื้อเพลิงทางทะเล	และให้บริการด้าน	
Catering	&	Housekeeping	 ให้แก่พนกังานบนเรอืท่ีพกัหรอืแท่นขุด
เจาะในทะเล	ซ่ึงเกีย่วพนักบัทะเลท้ังสิน้	บรษัิทจงึเน้นพฒันาชุมชนท่ีพัก
อาศยับรเิวณชายหาดและให้การฟ้ืนฟชูายหาดริมทะเล	 รวมถงึการจดั
กจิกรรมอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเล	 เช่น	 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์
น�้า	 กิจกรรมท�าความสะอาดชายหาดริมทะเล	 เป็นต้น	 ท้ังนี้	 เพื่อ
ฟื้นฟูระบบนิเวศในทะเลและรักษาทรัพยากรริมชายหาดทะเลโดยส่ง
คืนกลับสู่ธรรมชาติให้สมบูรณ์ที่สุด

	 	 บรษัิทเลง็เห็นการปลกูจติส�านกึเร่ืองการอนุรกัษ์ทรัพยากร	
ธรรมชาติทางทะเลที่ต้องท�าร่วมกับการพัฒนาชุมชนริมทะเลพร้อม
ทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในชุมชนริมทะเลหรือส่งเสริมสถาบันการ
ศึกษารู้จักดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศธรรมชาติ
อื่นๆ	ให้อยู่คู่กับสังคมต่อไป
	 	 ส�าหรบัด้านการศกึษาเป็นพ้ืนฐานและเป็นจดุเร่ิมต้นในการ
สร้างสังคมและพัฒนาชุมชน	 บริษัทฯจึงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียนและสถาบันการศึกษา	 เช่น	 การมอบทุนการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนหนังสือ	 และการมอบ
สิ่งของจ�าเป็นให้แก่สถาบันการศึกษาท่ีขาดอุปกรณ์เครื่องเขียนและ
สือ่การเรยีนการสอน	ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายและพนัธกจิของบรษัิท

	 	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	(ส่วนสังคมและสิ่งแวดล้อม)
	 	 บรษัิทฯ	ท�าธรุกจิจดัจ�าหน่ายน�า้มนัเช้ือเพลงิ	และธรุกจิให้บรกิาร 
ในการจดัหาอาหาร	 วตัถดุบิ	 และให้บรกิารอ่ืนๆ	 ให้แก่ลกูค้าทางทะเล 
เป็นส่วนใหญ่	 บริษัทฯจงึตระหนกัถงึรับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
ตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	 เพือ่ดแูลรกัษาทรพัยากรทางทะเล	
และสิง่แวดล้อมให้คงอยูก่บัสงัคมต่อไป	 โดยด�าเนนิการตามนโยบาย 
แนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ	 ซ่ึงผู ้บริหารจะไม่กระท�าการใดๆ 
ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
พร้อมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสรรค์สังคม	 และ 
ปลกูจติส�านกึให้พนกังานทุกระดบัมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม	
	 	 บรษัิทฯ	มีนโยบายแนวทางปฏิบัตขิองผูบ้รหิารต่อสงัคมโดย 
ส่วนรวมท่ีก�าหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมาย	 และกฎระเบียบ 
ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิจดัจ�าหน่ายน�า้มันเชือ้เพลงิ	และธรุกจิ 
ให้บริการทางบกทางทะเล	และไม่กระท�าการใดๆอันเป็นการส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติผิดต่อกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย	 
อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และถือว่าเป็นสิ่ง
ส�าคัญที่บริษัทฯต้องยึดถือปฏิบัติและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
	 	 บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมท่ีก�าหนดแนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและ
การส่งเสริมการศึกษา	 และการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เพื่อช้ีชัด
ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม	 เช่น	 การมอบ
เงินสนับสนุนและของขวัญให้แก่เด็กนักเรียน	 การสนับสนุนสถาบัน
ศึกษาในการสัมมนาวิชาการและการรณรงค์ประหยัดพลังงานภาย
ในบริษัทฯ	 เป็นต้น	 และบริษัทฯได้ตระหนักถึงการส่งเสริมรายได้ให้
แก่แหล่งชุมชนที่ประกอบกสิกรรมหรือหัตถกรรมต่างๆ	 โดยบริษัทฯ
เข้าไปอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรสินค้าพื้นบ้าน	 ซ่ึงเป็นการช่วย
เหลือชาวนาในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และกลุ่มชาวบ้าน
สิ่งทอ	จังหวัดนครปฐม
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	 	 ส�าหรับปี	2558	บริษัทฯ	มีวิสัยทัศน์และพันธ์กิจที่มุ่งเน้น
การปฏิบัติงานค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม	และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชนเป็นหลัก	โดยบริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานลดการ
ใช้พลังงานและประหยัดการใช้ทรัพยากร	 วัสดุอุปกรณ์ในส�านักงาน	
และส่งเสริมสนับสนุนการให้ประโยชน์คืนแก่สังคมและชุมชน	 เช่น	
การบริจาคโลหิต	และการบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดแคลน
ทุนการศึกษา	เป็นต้น

	 	 กิจกรรมเ พ่ือประโยชน ์ต ่อสั งคมและสิ่ งแวดล ้อม		 
(CSR-After-Process)
	 	 บรษัิท	ซีออยล์	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นบรษัิทฯ	หนึง่ในเครอื
กลุ่มนทลิน	จึงได้ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯในกลุ่มบริษัทฯ	
นทลินเพื่อจัดกิจกรรมทางสังคม	 โดยมุ่งเน้นประโยชน์คืนกลับสู่
สังคม	 สร้างพื้นฐานการศกึษาให้แก่บุคฃากรของชาตใินอนาคต	 และ 
ดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากร	 ทางทะเล	 รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืนๆไว้ให้คงอยู่กบัสงัคมต่อไป	ซ่ึงบรษัิทฯมบีทบาทต่อสงัคมท่ีชดัเจน	
ในการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน
ต่างๆ	 รวมถงึมอบทุนเรยีนดีให้แก่บุตรของพนกังานบริษัทฯ	 ซ่ึงเป็น
แนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อสังคมโดยส่วนรวม	อีกทั้งเป็นการคืน
ก�าไรสู่สังคมและสร้างฐานอนาคตของชาติต่อไป	

	 	 นอกจากนี	้ ในปี	2558	 บรษัิทฯ	 มวีสิยัทัศน์	 และพนัธกจิ 
ท่ีสนบัสนนุนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่เป็น
แนวทางมุ่งเน้นการปฏบัิตงิานโดยค�านงึถงึสงัคม	สิง่แวดล้อม	และชุมชน	 
โดยมีคณะท�างานกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นมาเพื่อประสานงานและจัด
กจิกรรมท่ีเกีย่วข้อง	พร้อมท้ังประชาสมัพนัธ์	เผยแพร่	รณรงค์กจิกรรมให้แก่ 
บุคลากรภายในองค์กร	 และบุคคลท่ัวไปให้ได้รับทราบ	 และท�ากจิกรรม
ร่วมกนั	ซ่ึงเป็นการส่งเสรมิ	และสร้างพืน้ฐานจติสาธารณะให้แก่สงัคมด้วย
	 	 คณะท�างานกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ได้รับการแต่งตัง้ขึน้	 โดยมีหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการ
จดักจิกรรม	เพือ่คนืประโยชน์ให้กลบัสงัคม	ตามนโยบายของบรษัิทฯท่ีมุ่ง
เน้นกจิกรรมเสริมสร้างรากฐานทางการศึกษาให้แก่เยาวชน	และช่วยเหลอื
โรงเรียนในชนบท	กจิกรรมด้านดแูลสิง่แวดล้อม	และกจิกรรมท่ีเกีย่วข้อง
กบัธรุกจิของบรษัิทฯ	 และด�าเนนิการปฏบัิตใิห้เป็นไปตามนโยบายการ
ก�ากบัดแูลกจิการ	 นโยบายแนวปฏบัิตใินการด�าเนนิธรุกจิ	 เพือ่ให้บรรลุ
ผลตามวิสยัทัศน์ของบรษัิทฯ	

	 	 กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	
(มหาชน)	ในปี	2558
	 -		 กิจกรรม	 “บริจาคสนับสนุนของขวัญวันเด็ก”	 โดยบริษัท	
ซีออยล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน	 บริจาคเงิน	
อาหาร	 เครื่องดื่ม	 และอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนผ่องพลอย 
อนุสรณ์	 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก	 ในวันท่ี	9	 มกราคม	2558 
	 -		 โครงการ	“ร่วมบริจาคโลหิต	ช่วยต่อชีวิต	ด้วยโลหิต	
ผู้ใจบุญ”	ประจ�าปี	2558	โดยบริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วม
กับกลุ่มบริษัทนทลิน	ซึ่งจัดขึ้นปีละ	4	ครั้ง	ในวันที่	12	กุมภาพันธ์	
12	พฤษภาคม	13	สิงหาคม	และ	19	พฤศจิกายน	2558	ซึ่งกรรมการ	
ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเป็น
อย่างดีเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
	 -		 โครงการ	 “การแข่งขันกอล์ฟการกุศล”	 ร่วมกับชมรม
กอล์ฟปลาสลิด	 (เค็ม)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุน 
เป็นทุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณกุศล	 ในวันท่ี	8	 พฤษภาคม	
2558	 ซ่ึงบริษัท	 ซีออยล์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และชมรมกอล์ฟ 
ปลาสลดิ	(เคม็)	ร่วมกนัมอบทรพัย์ท่ีบรจิาคให้แก่นกัเรยีนหรอืโรงเรยีน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
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	 -		 โครงการ	“หวัใจอาสา	IRPC	Big	Cleaning	Beach	2015”	 
รว่มกบักลุม่บริษัทนทลนิ	และบริษัท	ไออารพ์ซีี	จ�ากดั	(มหาชน)	
ในวนัที่	 11	 กนัยายน	 2558	 ซึง่บริษัท	 ซอีอยล ์	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 
ไดเ้ขา้รว่มท�ากจิกรรมเกบ็ขยะพืน้ทีร่มิชายหาดบรเิวณทา่เรอืไออารพ์ซีี	
จงัหวดัระยอง	เพือ่ลดขยะและสิง่ปฏกิลูในระบบนเิวศ
	 -		 กจิกรรม	“นทลนิอาสา	คนืพืน้ทีป่า่สูธ่รรมชาต”ิ	รว่มกบักลุม่ 
บริ ษั ทนทลิน 	 และกองพันทหารผืนใหญ ่ต ่อสู อ้ ากาศยาน	 
กรมทหารป นืใหญ ่	 กองพลนาวิกโยธิน	 จังหวัดระยอง	 ในวันที่	 
17	 ตุลาคม	 2558	 ซึ่งกรรมการ	 ผู บ้ริหารและพนักงานบริษัท	 
ไดร้ว่มท�ากิจกรรมปลูกปา่ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม	 เพื่อฟ ืน้ฟูปา่ไม ้ 
และแหลง่ธรรมชาตใินจงัหวดัระยอง	
	 -		 กิจกรรม	 “ป นัน�้าใจให น้อ้งผู ด้อ้ยโอกาส”	 รว่มกับกลุม่ 
บริษัทนทลนิ	 ในวนัที่	 18	ตลุาคม	2558	 	ซึง่บริษัท	ซอีอยล ์	 จ�ากดั 
(มหาชน)	 ได ร้ ่วมบริจาคอุปกรณก์ารเรียนให แ้ก ่เด็กนักเรียน	 
และเครือ่งกรองน�า้ใหแ้กส่ถานคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็	จงัหวดัระยอง	

	 -	 กจิกรรม	“ปล่อยพันธุส์ตัว์น�า้เฉลมิพระเกยีรต	ิ880,000	ตวั”	
ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน	 และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
ในวันที่	18	ธันวาคม	2558	ซึ่งบริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วม
บริจาคเงินสนับสนุนและท�ากิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า	เพื่อคืนความ
สมบูรณ์ให้กบัท้องทะเล	ณ	หาดยาว	อ�าเภอเหนอืคลอง	จงัหวดักระบ่ี

  การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
	 	 (1)		นโยบายการป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัช่ัน		
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมตริบัทราบ	การมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการคอร์รปัชัน่	และเห็นชอบด้วยกบัต่อต้านการทุจริตดงักล่าว	
ซึ่งสอดคล้องกับ	“นโยบายแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ	(Business	
Code	of	Conduct)”	ท่ีได้รบัอนมัุตจิากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ	
ครั้งที่	6/2555	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2555	โดยก�าหนดจริยธรรม
และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานอันเกี่ยว
กับแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตไว้	

	 	 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	3/2557	เมื่อ 
วันที่	30	กรกฎาคม	2557	มีมติอนุมัติร่างนโยบายการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่น	โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	จรรยาบรรณ	จริยธรรมใน
การด�าเนนิธุรกจิและมีความรบัผดิชอบต่อสงัคม	สิง่แวดล้อม	และผูม้ี
ส่วนได้เสียของทุกฝ่ายงาน	ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	
ตรวจสอบได้	และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม	โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่	1	สิงหาคม	2557

	 	 ส�าหรับแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร	ได้
ก�าหนดให้คณะกรรมการปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติโปร่งใส	
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมท้ังระมัดระวังรักษาผล
ประโยชน์ของบรษัิทฯและผูถ้อืหุ้นโดยรวม	ดแูลให้บรษัิทฯมีการปฏบัิติ
ต่อพนกังาน	ผูถ้อืหุ้น	และผูท่ี้เกีย่วข้องอย่างเท่าเทียมกนั	โปร่งใส	เป็น
ธรรม	และไม่ด�าเนินการใดๆทีอ่าจกอ่ให้เกดิความเสียหายต่อบรษิทัฯ	
และเปิดช่องทางให้พนักงานบริษัทฯ	 ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯแจ้ง
เบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนท้ังทางไปรษณย์ี	อีเมล์	หรอืกล่องรบัข้อเสนอ
แนะ/ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ
	 	 ส่วนแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อพนักงาน	 ซึ่งผู้บริหาร 
ได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเร่ืองการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย 
ของบรษัิทฯ	 โดยจดัให้มช่ีองทางการสือ่สารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพือ่ 
ให้บุคคลภายในบริษัทฯสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับ 
การฉ้อฉลหรือทุจรติภายในบรษัิทฯได้อย่างปลอดภยั	

  การด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
	 	 ในปัจจบัุนบรษัิทฯอยู่ระหว่างด�าเนนิการตามแผนงานการต่อต้าน
ทุจรติคอร์รปัช่ันอย่างเป็นรปูธรรม	โดยส่งเสรมิและก�าหนดแนวทางปฏบัิตใิห้
แก่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	รวมถงึผูมี้ส่วนได้เสยี	ร่วมกนัยดึถอืปฏบัิติ
การต่อต้านทุจรติคอร์รปัช่ันอย่างยัง่ยืน	ท้ังนีบ้รษัิทฯได้มีการด�าเนนิการเรือ่ง
การประเมินความเสีย่งของธรุกจิและข้ันตอนการปฏบัิตงิานท่ีจะก่อให้เกดิ
โอกาสในการทุจรติข้ึนในรปูแบบต่างๆ	และได้ก�าหนดบทลงโทษในกรณท่ีี
ฝ่าฝืนนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคบัของบรษัิทฯอย่างชัดเจน	 และได้
สือ่สารไปยังผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัให้รบัทราบถงึแนวปฏบัิตใินการ
ต่อต้านคอร์รปัช่ันของบรษัิทฯตามนโยบานการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน
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	 ในปี	 2558	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
ความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอใน
การแสดงความคดิเห็น	 เพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร	 และได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทอย่างครบถ้วน	 	 ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเห็นโดยรวมว่า	 บรษัิทฯมีระบบการก�ากบัดแูลกจิการ
และระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ	
ส่วนการจัดท�ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	
แสดงข้อเท็จจรงิในส่วนท่ีเป็นสาระส�าคญัอย่างครบถ้วน	 ถกูต้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย	(Thai	Financial	Reporting	
Standard	-	TFRS	)	 และมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	 มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อก�าหนด	 และข้อผูกพันต่างๆ 
ท่ีเกีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท	มกีารเปิดเผยรายการท่ีเกีย่ว
โยงกนัอย่างถกูต้อง	 รวมท้ังบรษัิทฯ	 มีการพัฒนาปรบัปรงุระบบการ
ปฏบัิตงิานให้มีคณุภาพท่ีดข้ึีนและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ
อย่างต่อเนือ่ง
	 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 ครั้งท่ี	1/2559	 เมื่อ 
วันท่ี	26	 กุมภาพันธ์	2559	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ�าปี
ของบริษัท	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล
และบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 โดยพิจารณาจากรายงานผล 
การตรวจสอบภายใน	 และความเห็นของผูส้อบบัญชี	 ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานและควบคุมระบบงานท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	 ซ่ึงไม่พบ 
จดุอ่อนหรอืข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญั
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	 2/2559	 เมื่อ 
วนัท่ี	26	 กมุภาพนัธ์	2559	 คณะกรรมการได้ประเมนิระบบการควบคมุ
ภายในที่ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย
สรุปได้ว่า	 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน 

ด้านต่างๆ	5	 องค์ประกอบ	 คือ	1)	 การควบคุมภายในองค์กร	2)	 
การประเมินความเสีย่ง	3)	 การควบคมุการปฏบัิตงิานของฝ่ายบรหิาร	4) 
ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล	 และ	5)	 ระบบการติดตาม	 
คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นว่า	 บรษัิทมีระบบการควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับ 
การด�าเนินธรุกจิในปัจจบัุน	และสามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมเีหตผุล
ต่อความเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษัิทของ 
บรษัิท	ซีออยล์	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษัิทย่อย	ส�าหรบัปี	2558	แสดงฐานะ 
การเงนิ	 ผลการด�าเนินงาน	 และกระแสเงนิสด	 โดยถกูต้องตามท่ีควรใน
สาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบการควบคมุภายในประจ�าปี	2558	น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท		เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพยีงพอในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท		โดยพจิารณาจากรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน	 ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักท่ีส�าคัญ 
ของบรษัิทฯ	การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง	ซ่ึงไม่พบจดุอ่อนหรอื 
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ

	 ด้านก�ากบัดแูลระบบการตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณา	 คดัเลอืก	 แต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท	 โดย
พจิารณาจากความเป็นอิสระในการปฏิบัตงิาน	 คณุภาพของงานตรวจ
สอบ	ความรูค้วามสามารถในวชิาชีพ	รวมท้ังพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในแผนการตรวจสอบภายใน	โดยใช้วธิกีารประเมนิความเสีย่งและระบบ
การควบคมุภายในตามมาตรฐานของ	COSO
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน	
ในแต่ละไตรมาส	 ตลอดจนก�ากับดูแลและติดตามการปรับปรุงแก้ไข
การปฏบัิตงิานตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในเป็นประจ�าทุก
ไตรมาส				

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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	 บรษัิทฯได้มีการก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจรติและคอร์รปัช่ัน
เพือ่เป็นกรอบแนวทางการปฏบัิตงิานให้กบักรรมการ	 ผูบ้ริหารตลอด
จนพนักงานของบริษัท	 เพื่อให้ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 เป็น
ธรรม	และสามารถตรวจสอบได้	และได้เปิดช่องทางการสือ่สารเพ่ือรบั 
ข้อร้องเรยีนหรอืข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกและพนกังาน	รวมท้ัง
บรษัิทฯได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน	ปัจจบัุนบรษัิทฯอยู่ระหว่างด�าเนนิการ
ประเมนิความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบัการทุจริต	 สร้างมาตรการและระบบ
ตรวจสอบเพือ่ส่งเสรมิความโปร่งใส	ซ่ือสตัย์สจุริตในการประกอบธรุกจิ
และการน�านโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนก�ากบัการปฏบัิตงิาน
ไปปฏบัิตอิย่างเป็นรปูธรรม

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 ครั้งท่ี	1/2558	 เม่ือ 
วนัที	่25	กมุภาพนัธ์	2558	ได้แต่งตัง้บรษัิท	เวล	แพลนนิง่	โซลชูัน่	จ�ากดั	
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายในประจ�าป ี
2558	 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาจากความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงาน	 คุณภาพของงานตรวจสอบ	 ความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพ	 รวมท้ังพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน	 ของบริษัท	 
เวล	แพลนนิง่	โซลช่ัูน	จ�ากดัแล้วเห็นว่า	มีความเหมาะสมเพียงพอกบั
การปฏบัิตงิานด้านตรวจสอบภายใน	

การบริหารความเสี่ยง
	 บรษัิทตระหนกัว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นกลไกหนึง่ท่ีส�าคญั
และจ�าเป็น	จงึได้ก�าหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่งขององค์กรข้ึนมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้รับรู ้ถึงความเสี่ยงและปัจจัยท่ี 
ก่อให้เกดิความเสีย่งท่ีมีผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของบรษัิท	โดย
จดัระดบัความเสีย่งขององค์กรไว้อย่างชัดเจน	พร้อมท้ังก�าหนดแนวทาง
ป้องกนัความเสีย่งและแก้ไขจากความเสีย่งท่ีเกดิข้ึน
	 บริษัทจะพิจารณาทบทวนความเสี่ยงท่ีระบุไว้ในกรอบการ
บรหิารความเสีย่งขององค์กรเป็นประจ�าทุกปี	 	 พร้อมท้ังก�าหนดให้มี
การจัดประชุมคณะท�างานบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาส	
เพ่ือประเมินและติดตามความเสี่ยงอันเกิดจากการด�าเนินงานอย่าง
สม�า่เสมอ	โดยมีคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง	ประกอบด้วย	ผูบ้รหิาร
ของทุกฝ่ายงาน	โดยมปีระธานกรรมการบรหิารเป็นหัวหน้าคณะท�างาน	
ซ่ึงคณะท�างานได้ทบทวนปัจจยัความเสีย่งต่างๆทุกไตรมาส	เพือ่ก�าหนด
กรอบแนวทางและมาตรการบรหิารความเสีย่ง	พจิารณาความเสีย่งท่ีอาจ
เกดิข้ึนในอนาคตและเตรยีมพร้อมเข้าแก้ไขความเสีย่งนัน้ได้ทันท่วงที	
ซ่ึงจะส่งผลให้บรษัิทมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท�างาน	ท้ังนี้	
ในปี	2558	บรษัิทให้ความส�าคญัในการบรหิารความเสีย่ง	โดยประเมิน
ความเสีย่งด้านต่างๆ	พร้อมก�าหนดแนวทางป้องกนัและแก้ไขความเสีย่ง 
จากปัจจัยภายในและภายนอก	 (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ	 
“ปัจจยัความเสีย่ง”)	
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รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

1.	บรษัิท	นทลนิ	จ�ากดั	
(“นทลนิ”)	
ประกอบธรุกิจขนส่ง
น�้ามันทางเรือ	

-		เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	 
			ของบริษัท	โดย 
			ถือหุ้นร้อยละ 
				47.22	ของทุนที่ 
			ออกและเรียก
			ช�าระแล้ว	
-		มีกรรมการร่วม
			กัน	4	ท่าน	ได้แก่
1)	นายสรุพล	มเีสถยีร
2)	นายพร้อมพงษ์
			ชัยศรีสวัสดิ์สุข
3)	นางสาวนีรชา
			ปานบุญห้อม
4)	ว่าที่เรือตรี
			ชาญวิทย์	อนัคกุล

รายได้จากการขายสินค้า
	-		บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
			น�้ามันหล่อลื่นให้แก่นทลิน	โดย
			ก�าหนดราคาขายตามวิธีต้นทุน
			บวกก�าไร	(Cost	Plus	Pricing
			Method)

12.96 -	การขายสินค้าดัง
		กล่าวเป็นการด�าเนิน
		การตามธุรกิจปกติของ
		บริษัท	โดยมีราคาขาย
		และเงื่อนไขการค้าเช่น
		เดียวกันกับการขาย
		สนิค้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืน
-	รายการดังกล่าวเป็น
		รายการที่สมเหตุสมผล
		เนื่องจากเป็นรายการ
		ค้าปกติ	และมีการ
		ก�าหนดราคาและ
		เงื่อนไขการค้าเป็นไป
		ตามเงื่อนไขการค้า
		ทั่วไป

ลูกหนี้การค้า
	-		เกิดขึ้นจากการขายน�้ามันเชื้อ
			เพลิงและน�้ามันหล่อลื่น	โดยมี
			เงื่อนไขการช�าระเงิน	
			(Credit	term)	เท่ากับ	30	วัน

2.17

ค่าเช่าและค่าบริการ
-		บริษัทเช่าพืน้ท่ีของอาคารนทลนิ	
			ช้ัน	6	อาคารบี	เนือ้ท่ีรวม	406.83
	 	 ตร.ม.	 เพื่อใช้เป็นส�านักงานขอ 
	 	 งบริษัท	 อายุสัญญาเช่า	3	 ปี	 
	 	 เริ่มตั้งแต่วันที่	1	 มิถุนายน	57	 
			ถึงวันที่	30	พฤษภาคม	60	โดย 
	 	 จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ	 เดือน 
			ละ	142,390.50	บาท	และเช่า
			พื้นที่ของอาคารนทลิน	ชั้น	6	
			เพิม่อีก	72.22	ตร.ม.	อายสุญัญา
			เช่า	1	ปี	8	เดือน	เริ่มตั้งแต่	
				1	ตุลาคม	58	ถึง	31	พฤษภาคม	
			60	โดยเป็นค่าเช่าและบริการ
			เดือนละ	14,444	บาท

1.91 -	บริษัทจ่ายค่าเช่าและ
		ค่าบริการให้กับนทลิน
		ในอัตราเช่าที่ตกลงกัน
		ในสัญญา	ซึ่งอัตราดัง
		กล่าวเป็นอัตราเดียว
		กับที่นทลินคิดกับ
		บริษัทในกลุ่มนทลิน
		และบุคคลภายนอกที่
		เช่าพื้นที่	และสามารถ
		เทียบเคียงได้กับอัตรา
		ค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้ 
		เคียงได้
-	รายการดังกล่าวมี
		ความสมเหตุสมผล
		โดยมีอัตราค่าเช่าและ
		เงื่อนไขตามที่ตกลงกัน
		ในอัตราที่เหมาะสม	

ในปี	2558	บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
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บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

บริษัท	 นทลิน	 จ�ากัด	
(ต่อ)

 ค่าบริหารงานสารสนเทศ
-		บริษัทจ่ายค่าบริหารงาน
			สารสนเทศ	ให้แก่นทลิน	โดย
			มีอัตราค่าจ้างในอัตราค่าจ้างใน
	 	 อัตราเดิม	 มีปรับราคาเพ่ิม 
	 	 เดือนละ	 36,400	 และเรียก 
			เก็บค่า	License	เดือนละ	
			15,400	บาท	สัญญาเริ่ม	
				1	มกราคม	58	ถงึ	31	ธนัวาคม	58	

0.62 -	บรษัิทว่าจ้างให้นทลนิ
		บริหารงานสารสนเทศ
		ให้	เนื่องจากบริษัทได้
		ใช้ระบบ	Ship	Manager
		เป็นระบบปฏิบัติงาน
		หลัก	โดยระบบดัง
		กล่าวถูกพัฒนาขึ้น
		โดยกลุ่มนทลิน	ซึ่งได้
		มีการเปรียบเทียบราคา
		กับระบบปฏิบัติงาน
		ของบริษัทอื่นแล้ว	ซึ่ง
		เห็นว่ารายการดังกล่าว
		มีราคาที่เหมาะสม

ค่าบริหารงานบุคคล
-	 บริษัทจ่ายค่าบริหารงานบุคคล 
	 	 ให้แก่นทลิน	 โดยมีอัตราค่าจ้าง 
	 	 ในอัตราราคาเดือนละ	27,720	 
			บาท	สัญญาเริ่ม	1	มกราคม	58	 
			ถึง	31	ธันวาคม	58

0.48 -	บริษัทว่าจ้างบริหาร 
		งานบุคคล	เนื่องจาก 
		บริษัทพิจารณาต้นทุน 
		การว่าจ้างพนักงาน 
		เพื่อดูแลงานบุคคลแล้ว 
		เห็นว่า	นทลินมีความ 
		เชี่ยวชาญในงาน 
		บริหารบุคคลมากกว่า 
		และมีอัตราค่าจ้างที่ 
		ต�่ากว่าหากบริษัทว่า 
		จ้างบุคลากรเพื่อมา 
		ดูแลงานด้านนี้เอง
-	รายการดังกล่าวมีความ 
		สมเหตุสมผล	โดยมี 
		อัตราค่าจ้างและ 
		เงื่อนไขการท�ารายการ 
		ที่เหมาะสม

ค่าภาษีโรงเรือน
-		บริษัทเช่าพืน้ท่ีของอาคารนทลนิ	
ชั้น	6	อาคารบี	เนื้อที่รวม	406.83	
ตร.ม.	 เพื่อใช้เป็นส�านักงานของ
บริษัท	 อายุสัญญาเช่า	3	 ปี	 เร่ิม
ตั้งแต่วันท่ี	1	 มิถุนายน	57	 ถึง
วันที่	30	พฤษภาคม	60	โดยจ่าย
ค่าเช่าและค่าบริการ	 เดือนละ	
142,390.50	 บาท	 และ	 บริษัท	
มหีน้าท่ีช�าระภาษีโรงเรอืนจากการ
ประเมนิจากส�านกังานเขตในแต่ละ
ปี	210/ตร.ม	*12.50%

0.13 -	บริษัทจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการให้กับนทลิน 
ในอัตราเช่าที่ตกลงกัน 
ในสัญญา	ซึ่งอัตรา 
ดงักล่าวเป็นอัตราเดยีวกบั 
ที่นทลินคิดกับบริษัท 
ในกลุ่มนทลิน	และ
บุคคลภายนอกที่เช่า
พื้นที่	และสามารถ
เทียบเคียงได้กับอัตรา
ค่าเช่าพื้นที่บริเวณ 
ใกล้เคียงได้
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บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

บริษัท	 นทลิน	 จ�ากัด	
(ต่อ)

-	รายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล	
โดยมีอัตราค่าเช่าและ
เงื่อนไขตามที่ตกลงกัน	
ในอัตราที่เหมาะสม

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-		บริษัทจ่ายค่าเงินประกัน
การเช่าอาคาร	ตามสัญญา
เช่าพื้นที่อาคาร	 โดยเงินประกัน
ดังกล่าว	 บริษัทจะได้รับเงินคืน
โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน	60	วัน
นับจากวันที่ครบก�าหนด
ในสัญญาเช่า	โดยผู้เช่าต้องไม่มี
ภาระ	และ/หรือหนี้สินใด
ค้างช�าระ	รวมถึงค่าเช่าจ่าย
ล่วงหน้า	1	เดอืนและค่าบรกิารอ่ืนๆ
ค่าบริหารค้างจ่าย

-		ค่าบริหารค้างจ่าย	ได้แก่	
ค่าไฟฟ้า	ค่าบรหิารงานสารสนเทศ	
และค่าบริหารงานบุคคล	
ที่บริษัทต้องจ่ายให้กับนทลิน

0.10

0.11

-	รายการดังกล่าวเป็น
เงนิประกนัการเช่าอาคาร
ท่ีเกดิข้ึนตามสญัญาเช่า	
ในกรณท่ีีบรษัิทไม่มภีาระ	
และ/หรือ	หนี้สินใด
ค้างช�าระ	บริษัท
จะได้รับเงินประกัน
การเช่าคืน	เมื่อหมด
อายุสัญญาเช่าแล้ว	ซึ่ง
รายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล

-	ค่าบริหารค้างจ่าย
เกิดขึ้นเนื่องจาก
ก�าหนดเวลาการช�าระ
เงนิตามสญัญาไม่ตรงกบั
วันสิ้นงวดบัญชี	
โดยบรษัิทต้องช�าระเงนิ
ภายในวันที่	10	ของ
ทุกเดอืน	ซ่ึงเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
ที่ตกลงกัน	

-	รายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล	
และมีเงื่อนไขตามที่
ตกลงกันตามสัญญา

2.บรษัิท	คณุนที	จ�ากดั
(“คุณนที”)
ประกอบธุรกิจ
ขนส่งน�า้มนัทางเรอื

มีผูถ้อืหุ้นใหญ่ร่วมกนั 
คือ	นทลิน	ซึ่งถือ
หุ้นในบรษัิท	ร้อยละ	
47.22	ของทุนท่ีออก
และเรียกช�าระแล้ว	
และถอืหุ้นในคณุนที	
ร้อยละ	43.78	ของ
ทุนที่ออกและ
เรียกช�าระแล้ว

เงินลงทุนระยะยาว
-	บรษัิทเข้าลงทุนในหุ้นของคณุนที
รวมทั้งสิ้น	133,335	หุ้น	หรือ
คิดเป็นร้อยละ	3.33	ของ
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว
ของคุณนที		

17.53 -	รายการดังกล่าว
เกิดขึ้นตั้งแต่ปี	2547	
และ	2548	โดยบริษัท
เข้าลงทุนในหุ้นของ
คุณนที	ซึ่ง	ณ	
31	ธันวาคม	2557	
หุ้นของคุณนทีมีมูลค่า
ตามบัญชี	เท่ากับ	
310.61	บาทต่อหุ้น	
ซึ่งสูงกว่าราคาต้นทุน
ของบริษัท
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บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

บริษัท	คุณนที	จ�ากัด	
(ต่อ)

-	บริษัทถือหุ้น
ในคุณนที	 ร้อยละ	
3.33	ของทุนท่ีออก
และเรียกช�าระแล้ว

-	มีกรรมการร่วมกัน	
2	ท่าน	ได้แก่	
1)	นายสรุพล	มเีสถยีร	
2)	ว่าที่เรือตรี			
			ชาญวทิย์	อนคักลุ

รายได้เงินปันผล
-	บริษัทได้รับเงินปันผลจาก
เงินลงทุนในคุณนที

รายได้จากการขายสินค้า
-	บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่นให้แก่บริษัท	
คุณนที	จ�ากดั	โดยก�าหนดราคาขาย
ตามวิธีต้นทุนบวกก�าไร	
(Cost	Plus	Pricing	Method)

30.86

2.33

-	บริษัท	คุณนที	จ�ากัด
ได้ประกาศจ่าย
เงินปันผล	2	ครั้ง	คือ
1.วันที่	31	มีนาคม	
2558	จ�านวน	
6.41	บาทต่อหุ้น
2.	วันท่ี	30	พฤศจกิายน	
2558	ในส่วนของ	BOI	
จ�านวน	216	บาทต่อหุ้น 
และ	NON	BOI	
จ�านวน	9	บาทต่อหุ้น

-	รายการดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผล	
ซึ่งเป็นผลตอบแทน
ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

-	การขายสินค้าดังกล่าว
เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติ
ของบรษัิท	โดยมีราคาขาย 
และเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับ 
การขายสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายอื่น

เงินปันผลค้างรับ
-		บริษัทได้รับเงินปันผล
จากเงินลงทุนในคุณนที	
แต่ยังไม่ได้รับการช�าระเงิน

30.00 -	บริษัทเข้าลงทุนในหุ้น
ของคุณนทีรวมทั้งสิ้น	
133,335	หุ้น	
แต่การประกาศ
จ่ายเงินปันผลรอบ	
2	วันท่ี	30	พฤศจกิายน	
2558	ในส่วนของ	BOI	
จ�านวน	216	บาทต่อหุ้น 
และ	NON	BOI	
จ�านวน	9	บาทต่อหุ้น	
ยังไม่ได้รับเงิน

ลูกหนี้การค้า
-		เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ
คุณภาพน�้า	 ส�าหรับการอุปโภค
บริโภค	ของพนักงานบนเรือ	
โดยมี เงื่ อนไขการช� าระ เงิน	
(Credit	term)	เท่ากับ	30	วัน

0.45
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บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

3.บริษัท	เอ็น.ที.แอล.
มารีน	จ�ากัด
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ
ขนส่งน�า้มนัทางเรอื	

-	มีผูถ้อืหุ้นใหญ่ร่วมกนั	
คอื	นทลนิ	ซ่ึงถอืหุ้น 
ในบริษัท	ร้อยละ	
47.22	ของทุนท่ีออก 
และเรียกช�าระแล้ว 
และถอืหุ้นในบรษิทั	
เอน็.ที.แอล.มารีน 
จ�ากดั	ร้อยละ	99.99 
ของทุนที่ออกและ
เรียกช�าระแล้ว

-	มีกรรมการร่วมกัน 
		ได้แก่	
1)	นายสรุพล	มเีสถยีร	
2)	ว่าที่เรือตรี			
			ชาญวิทย์	อนคักลุ

รายได้จากการขายสินค้า
-	บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่บริษัท	
เอ็น.ที.แอล.	มารีน	จ�ากัด	
โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร	 (Cost	Plus	
Pricing	Method)	

-	บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่บริษัท	
เอ็น.ที.แอล.	มารีน	จ�ากัด	
โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร	 (Cost	Plus	
Pricing	Method)	โดยบริษัท	
Sea	oil	Offshore	Ltd.

160.95

0.63

-	การขายสินค้าดังกล่าว
เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของ
บริษัท	โดยมีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับ
การขายสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า
-		เกิดขึ้นจากการขายน�้ามัน
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น	
โดยมีเงื่อนไขการช�าระเงิน
(Credit	term)	เท่ากับ	30	วัน

-		เกิดขึ้นจากการขายน�้ามัน
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น	
โดยมีเงื่อนไขการช�าระเงิน	
(Credit	 term)	 เท่ากับ	30	 วัน	
โดยบรษัิท	Sea	oil	Offshore	Ltd.

ค่าขนส่ง
-	บริษัทว่าจ้างบริษัท	เอ็น.ที.แอล.	
มารนี	จ�ากดั	ขนส่งน�า้มนัเบนซิน
เพื่อจ�าหน่ายในต่างประเทศ
  

เจ้าหนี้การค้า
-	เกิดขึ้นจากการว่าจ้างบริษัท	
เอ็น.ที.แอล.	มารีน	จ�ากัด	ขนส่ง
น�้ามันเบนซินเพื่อจ�าหน่าย
ในต่างประเทศ

27.42

0.63

14.11

1.08

-	รายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุ
สมผล	เนื่องจากเป็น
รายการค้าปกติ	และ
มีการคิดราคาและ
เงื่อนไขการค้า
เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป

-	บริษัทจ่ายค่าขนส่ง
น�้ามันในอัตราที่ใกล้
เคียงกับอัตราในตลาด

-	รายการดังกล่าว
มีความสมเหตสุมผล
มีอัตราค่าขนส่ง
ในราคาตลาด	และ
มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
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บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

4.บริษัท	 ถาวรมารีน		
จ�ากัด
ประกอบธุรกิจ
ขนส่งน�า้มนัทางเรอื

-	มผีูถ้อืหุ้นใหญ่ร่วมกนั
คอื	นทลนิ	ซ่ึงถอืหุ้น
ในบริษัท	ร้อยละ	
47.22	ของทุน
ที่ออกและ
เรียกช�าระแล้วและ
ถือหุ้นในบริษัท	
ถาวรมารีนจ�ากัด	
ร้อยละ	99.99	ของ
ทุนที่ออกและ
เรียกช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า
-	บริษัทขายสินค้าน�้ามัน
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น
ให้แก่บริษัท	ถาวรมารีน	จ�ากัด	
โดยก�าหนดราคาขายตาม
วิธีต้นทุนบวกก�าไร	(Cost	Plus	
Pricing	Method)	ลูกหนี้การค้า

-	เกิดขึ้นจากการขายน�้ามัน
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น	
โดยมีเงื่อนไขการช�าระเงิน	
(Credit	term)	เท่ากับ	30	วัน

16.30

2.45

-	รายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สม
เหตุสมผล	เนื่องจาก
เป็นการขายสินค้า
ตามธุรกิจปกติ	โดย
มีราคาขายและเงื่อนไข
การค้าท่ัวไปเช่นเดยีวกบั 
การขายสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายอื่น

5.บริษัท	 ไทยมารีน	
แทงเกอร์	จ�ากัด
ประกอบธุรกิจ
ขนส่งน�า้มนัทางเรอื

-	มีผู้ถือหุ้นใหญ่
ร่วมกัน	คือ	นทลิน	
ซึ่งถือหุ้นในบริษัท	
ร้อยละ	47.22
ของทุนที่ออกและ
เรียกช�าระแล้ว	
และถือหุ้น
ในบริษัท	ไทย
มารีน	แทงเกอร์	
จ�ากดั	ร้อยละ	99.99	
ของทุนที่ออกและ
เรียกช�าระแล้ว

-	มีกรรมการร่วมกัน
ได้แก่	ว่าที่เรือตรี	
ชาญวิทย์	อนัคกุล

รายได้จากการขายสินค้า
-	บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่บริษัท	
ไทยมารีน	แทงเกอร์	จ�ากัด	
โดยก�าหนดราคาขาย
ตามวิธีต้นทุนบวกก�าไร	
(Cost	Plus	Pricing	Method)
ลูกหนี้การค้า

-	เกิดขึ้นจากการขายน�้ามัน
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น	
โดยมีเงื่อนไขการช�าระเงิน
(Credit	term)	เท่ากับ	30	วัน

ค่าขนส่ง
-	บริษัท	Sea	Oil	Offshore	Ltd.	
ว่าจ้างบรษัิท	ไทยมารนี	แทงเกอร์	
จ�ากดั	ขนส่งน�า้มนั	เพือ่จ�าหน่าย
ในต่างประเทศ		

0.19

0.19

4.21

-	รายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สม
เหตุสมผล	เนื่องจาก
เป็นการขายสินค้า
ตามธุรกิจปกติ	โดย
มีราคาขายและเงื่อนไข
การค้าท่ัวไปเช่นเดยีวกบั 
การขายสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายอื่น

-	บริษัทจ่ายค่าขนส่ง
น�้ามันในอัตราที่ใกล้
เคียงกับอัตราในตลาด

-	รายการดังกล่าว
มีความสมเหตสุมผล 
มีอัตราค่าขนส่ง 
ในราคาตลาด	และ 
มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
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บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

6.บริษัท	พริมา	มารีน
จ�ากดั	(เดมิช่ือ	บรษัิท 
นทลินออฟชอร์	
จ�ากัด)	ประกอบ
ธุรกิจบริหาร
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์อื่น
ส�าหรับกิจการ
ขุดเจาะและ
ส�ารวจผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและ
กิจการอื่น

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
คอื	นทลนิ	ซ่ึงถอืหุ้น
ในบริษัท	ร้อยละ	
47.22	ของทุน
ที่ออกและเรียก
ช�าระแล้วและถอืหุ้น 
ในบริษัท	นทลิน	
ออฟชอร์	จ�ากัด	
ร้อยละ	99.99ของ
ทุนที่ออกและ
เรียกช�าระแล้ว

-	มีกรรมการร่วมกัน
ได้แก่
1)	นายสรุพล	มเีสถยีร	
2)	ว่าที่เรือตรี			
			ชาญวิทย์	อนคักลุ

รายได้จากการขายสินค้า
-		บริษัทขายน�า้มันเช้ือเพลงิและ
น�า้มนัหล่อลืน่ให้แก่บรษัิท	นทลนิ	
ออฟชอร์	จ�ากดั	โดยก�าหนด
ราคาขายตามวธิต้ีนทุนบวกก�าไร	
(Cost	Plus	Pricing	Method)

รายได้จากการให้บริการ
-	บรษัิทรบัจ้างจดัหาอาหาร
ท�าความสะอาด	และซักรดี		ให้แก่
พนกังานประจ�าแท่นขุดเจาะน�า้มนั	
บนเรอืพักอาศยั	(Catering	and	
Service)	โดยคดิอัตราค่าบรกิาร
ต่อคนต่อวนั	ตามอัตราท่ีตกลงกนั	

ลูกหนี้การค้า
-	ลกูหนีก้ารค้าจากการขายน�า้มนั
เช้ือเพลงิและน�า้มันหล่อลืน่	โดย 
มีเงือ่นไขการช�าระเงนิ	
(Credit	term)	เท่ากบั	30	วนั

-	ลกูหนีก้ารค้าจากการธรุกจิ
Catering	and	Service	โดย 
มีเงือ่นไขการช�าระเงนิ
(Credit	term)	เท่ากบั	60	วัน	
นบัจากวนัท่ีในใบแจ้งหนี้

0.18

57.31

3.83

-	รายการดังกล่าว
เป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล 
เนือ่งจากเป็นการขายสนิค้า 
ตามธุรกิจปกติ	โดย
มีราคาขายและเงื่อนไข
การค้าทั่วไปเช่นเดียว
กับการขายสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายอื่น

-	การให้บริการในธุรกิจ	
Catering	and	Service	
เป็นไปตามราคาและ
เงือ่นไขการค้าท่ีตกลงกนั

-	รายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุ
สมผล	โดยคิดอัตรา
ค่าบริการต่อคนต่อวัน 
ตามอัตราที่ตกลง
กันในสัญญา	ซึ่ง 
เมื่อหักต้นทุนจากการ
ให้บริการแล้ว

7.บริษัท	นทลิน	
แมนเนจเมนท์	จ�ากัด
ประกอบธุรกิจ
ตัวแทนจัดการ
บริหารเรือ

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
คอื	นทลนิ	ซ่ึงถอืหุ้น 
ในบรษัิท	ร้อยละ	
47.22	ของทุนที่
ออกและเรียกช�าระ
แล้ว	และถอืหุ้น 
ในบริษัท	นทลิน 
แมนเนจเมนท์	
จ�ากัด	ร้อยละ	
99.99	ของทุนท่ีออก 
และเรียกช�าระแล้ว

ค่าเช่า
-	บริษัทจ่ายค่าเช่าโกดังให้แก่
บริษัท	 นทลิน	 แมนเนจเมนท	์
จ�ากัด	 พื้นที่	3.75	 ตารางเมตร	
ในอัตราเดือนละ	750	บาท	โดย
สญัญาเริม่ตัง้แต่วนัท่ี	1	ธนัวาคม	
2555	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	
2558	และวนัท่ี	1	มถินุายน	2556	
บริษัทได้มีการเช่าพื้นท่ีโกดัง 
เพิม่เตมิจาก	3.75	 ตารางเมตร	
เป็น	16.70	 ตารางเมตร	 โดยมี
ค่าเช่าพืน้ท่ีรวมในอัตราเดอืนละ	
3,340	บาท	

0.04 -	บริษัทเช่าพื้นที่โกดัง
โฉนดเลขที่	22197	
เลขที่ดิน	641	ต�าบล
บางโฉลง	อ�าเภอ
บางพลี	จังหวัด
สมุทรปราการ	 
จากบริษัท	นทลิน	
แมนเนจเมนท์	จ�ากัด
เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บ
เอกสารและทรัพย์สิน
ของบริษัท	
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บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

บริษัท	นทลิน	
แมนเนจเมนท์	 จ�ากัด
(ต่อ)

-	ต่อสัญญาเพิ่มอีก	1	ปี	โดย
สญัญาเริม่ตัง้แต่วนัท่ี	1	ธนัวาคม	
2558	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	
2559	 เพื่อเช ่าพื้นท่ี	 19.18	
ตารางเมตร	 โดยมีค่าเช่าพื้นท่ี
รวมในอัตราเดอืนละ	3,836	บาท	

-	รายการดังกล่าว
เป็นรายการที่มีความ
จ�าเป็นต้องท�าเนื่องจาก	
บริษัทต้องการพื้นที่
ในการจัดเก็บเอกสาร
พื้นที่ไม่มาก	โดย
ผู้ให้เช่าพื้นที่รายอื่น
จะมีการก�าหนดพื้นที่
เช่าขั้นต�่า	ซึ่งเกินกว่า
ความต้องการของ
บริษัท	ซึ่งได้มีการ
เปรียบเทียบค่าเช่ากบั
ผูใ้ห้เช่ารายอ่ืนแล้ว	 
เห็นว่าเป็นราคา
ที่เหมาะสมในบริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียงกัน	
และเป็นรายการที่
สมเหตุสมผล

8.บริษัท	ซีเคม
ทรานสปอร์ต	จ�ากัด
ประกอบธุรกิจรับ
ขนส่งน�า้มนัทางเรอื

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	
คือ	นทลิน	ซึ่งถือ
หุ้นในบรษัิท	ร้อยละ 
47.22	ของทุนท่ีออก 
และเรียกช�าระแล้ว 
และถอืหุ้นในบรษิทั 
ซีเคม	ทรานสปอร์ต	
จ�ากดั	ร้อยละ	99.99	
ของทุนที่ออกและ
เรียกช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า
-	บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่	 บริษัท	
ซีเคม	ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	
โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร	
(Cost	Plus	Pricing	Method)

ลูกหนี้การค้า
-		เกดิข้ึนจากการขายน�า้มันเช้ือเพลงิ
และน�้ามันหล่อลื่น	โดย
มีเงื่อนไขการช�าระเงิน	
(Credit	term)	เท่ากับ	30	วัน

3.64

0.42

-	การขายสินค้าดังกล่าว
เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของ
บริษัท	โดยมีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับการ
ขายสินค้าให้กับลูกค้า
รายอื่น

-	รายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุ
สมผล	เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ	
และมีการคิดราคาและ
เงื่อนไขการค้า
เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป
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บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

9.บริษัท	 โกลเด้นชิพ	
ซัพพลาย	จ�ากัด
จ�าหน่ายอะไหล่และ
อุปกรณ์เรือ

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
และกรรมการร่วมกนั 
โดยมีคุณสุรพล 
มีเสถียร	ซึ่งเป็น
กรรมการ 
ผู้มีอ�านาจลงนาม
ของบริษัท	
เป็นกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนาม
และมีสัดส่วน
การถือหุ้นใน	
บริษัท	โกลเด้นชิพ	
ซัพพลาย	จ�ากัด	 
ที่ร้อยละ	10.0	ของ
ทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว

ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมและตรวจสอบ
การขนส่งน�้ามัน	
(Inspector	&	Auditor)
-	บริษัทมีค่าใช้จ่ายผู้ควบคุม
และตรวจสอบการขนส่งน�้ามัน	
(Inspector	&	Auditor)	กบับรษัิท	
โกลเด้นชิพ	ซัพพลาย	จ�ากัด	
ท่ี ให ้บริการตรวจสอบตลอด
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดย
คิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย

-	บริษัทมีค่าใช้จ่ายผู้ควบคุม
และตรวจสอบการขนส่งน�้ามัน	
(Inspector	&	Auditor)	กบับรษัิท	
โกลเด้นชิพ	ซัพพลาย	จ�ากัด	
ท่ี ให ้บริการตรวจสอบตลอด
ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดย
คิดค่าบริการแบบเหมาจ่าย	โดย
บริษัท	Sea	Oil	Offshore	Ltd.

เจ้าหนี้การค้า
-	เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายผู้ควบคุม
และตรวจสอบการขนส่งน�้ามัน	
(Inspector	&	Auditor)

-	เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายผู้ควบคุม
และตรวจสอบการขนส่งน�้ามัน	
(Inspector	&	Auditor)	 โดย
บริษัท	Sea	Oil	Offshore	Ltd.

1.81

0.02

0.09

0.02

-	เป็นบริษัทซึ่งให้
บริการผู้ควบคุมและ
ตรวจสอบการขนส่ง
น�้ามันแบบครบวงจร	
(Inspector	&	Auditor)	
เพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย	
ที่ให้บริการตรวจสอบ
ตลอดตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทางโดย
คิดค่าบริการแบบ
เหมาจ่าย	ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
ผู้ให้บริการรายอื่นๆ	
ท่ีจะท�าการตรวจสอบ	
ณ	จดุรบัน�า้มนัปลายทาง	
ซึ่งจะคิดค่าบริการ

-	 เป็นค่าตรวจสอบ
และค่าล่วงเวลาเป็น
รายชั่วโมง	ซึ่งจะมี
ต้นทุนการให้บริการ
ที่สูงกว่าหากต้องการ
ให้ผู้ให้บริการรายอื่นๆ	
ท�าการให้บรกิารตรวจสอบ 
ตลอดตั้งแต่ต้นทาง
ถึงปลายทาง

10.บรษัิท	บทด	จ�ากดั
ประกอบธุรกิจรับ
ขนส่งน�า้มนัทางเรอื

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
คอื	นทลนิ	ซ่ึงถอืหุ้น 
ในบริษัท	ร้อยละ	
47.22	ของทุนท่ีออก 
และเรยีกช�าระแล้ว	
และถือหุ้นในบริษัท	
บทด	จ�ากัด	ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
รวม	ร้อยละ	18.24	
ของทุนที่ออกและ 
เรียกช�าระแล้วและ 
มคีณุสรุพล	มเีสถยีร	
ซึ่งเป็นกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนาม
ของบริษัทเป็น
กรรมการ	1	ใน	9	ท่าน
ใน	บริษัท	บทด	จ�ากดั

รายได้จากการขายสินค้า
-	บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�า้มนัหล่อลืน่ให้แก่	บรษัิท	บทด	
จ�ากดั	โดยก�าหนดราคาขายตาม
วิธีต้นทุนบวกก�าไร	(Cost	Plus	
Pricing	Method)

-	บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�า้มนัหล่อลืน่ให้แก่	บรษัิท	บทด	
จ�ากดั	โดยก�าหนดราคาขายตาม
วิธีต้นทุนบวกก�าไร	(Cost	Plus	
Pricing	Method)	โดยบรษัิท	Sea	
Oil	Offshore	Ltd.

2.51

1.27

                  

-	การขายสินค้าดังกล่าว
เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของ
บริษัท	โดยมีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้าเช่น 
เดียวกันกับการขาย
สนิค้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืน

-	รายการดังกล่าว
เป็นรายการที่สมเหตุ
สมผล	เนื่องจากเป็น
รายการค้าปกติ	และ
มีการคิดราคาและ
เงือ่นไขการค้าเป็นไปตาม
เงือ่นไขการค้าท่ัวไป
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บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

บริษัท	บทด	จ�ากัด
(ต่อ)

ลูกหนี้การค้า
-	เกดิข้ึนจากการขายน�า้มันเช้ือเพลงิ
และน�า้มนัหล่อลืน่	โดยมเีงือ่นไข
การช�าระเงิน	 (Credit	 term)	
เท่ากับ	30	วัน

0.34

11.บรษัิท	เอ็น.เอ.ที.มาร์ท 
จ�ากัด
ประกอบธุรกิจ
ร้านสะดวกซื้อ

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
คอื	นทลนิ	ซ่ึงถอืหุ้น
ในบริษัท	ร้อยละ	
47.22	ของทุน
ที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว	และถือ
หุ้นในบริษัท	เอ็น.
เอ.ที.มาร์ท	ร้อยละ	
99.98	ของทุนท่ีออก
และเรียกช�าระแล้ว

ค่าสวัสดกิารอาหารกลางวันพนกังาน
-	เกิดจากค่าสวัสดิการ
อาหารกลางวันส�าหรับพนักงาน
ของบริษัท	ในอัตราคน
ละ	35	บาทต่อวัน	สัญญาเริ่ม	
1	มกราคม	58	ถงึ	31	ธนัวาคม	58

ค่าบรกิารสถานท่ีออกก�าลงักาย
-	บริษัทจ่ายค่าใช้บริการสถานที่
ออกก�าลังกายให้แก่บริษัท	
เอ็น.เอ.ที.มาร์ท	จ�ากัด	ในอัตรา
ค่าบริการเดือนละ	1,085	 บาท
ต่อคนต่อเดือน	 โดยสัญญาการ
ใช้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่	
1	มกราคม	58	จนถึงวันที่	
31	ธันวาคม	58

0.24

0.36

-	บรษัิทจ่ายค่าอาหารกลางวนั
ส�าหรับเป็นสวัสดิการ
พนักงานโดยจ่ายตาม
อัตราปกติตามราคาใน
ตลาด

-	รายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลเนื่องจาก
ไม่มีร้านอาหาร
ตั้งอยู่ในละแวกเดียว
กับส�านักงานของ
บริษัท	ซึ่งจะท�าให้
พนักงานไม่ต้อง
เดินทางไกลเพื่อ
รับประทานอาหาร
กลางวัน	โดยมีราคาที่
สมเหตุสมผล	

-	รายการดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อพนักงานของบริษัท	
โดยมีราคาค่าบริการ
ที่ใกล้เคียงกับสถาน
ออกก�าลังกายอื่นๆ	
ในบริเวณใกล้เคียง

12.บรษัิท	ท็อป	นอตคิอล	
สตาร์	จ�ากัด	
ประกอบธุรกิจ
รบับรกิารการขนส่ง
น�้ามันทางทะเล	

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
คอื	นทลนิ	ซ่ึงถอืหุ้น
ในบริษัท	ร้อยละ	
47.22	ของทุนท่ีออก
และเรียกช�าระแล้ว	
และถือหุ้นในบริษัท	
ท็อป	นอตคิอล	สตาร์	
จ�ากดั	ร้อยละ	34.99	 
ของทุนที่ออกและ
เรียกช�าระแล้ว
(นายพร้อมพงษ์	
ชัยศรีสวัสดิ์สุข	
ได้ลาออกจาก
กรรมการ	เมื่อ
เดอืนตลุาคม	2558)		

รายได้จากการขายสินค้า
-	บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่	 ท็อป	
นอติคอล	 สตาร์	 โดยก�าหนด
ราคาขายตามวธิต้ีนทุนบวกก�าไร	
(Cost	Plus	Pricing	Method)

ลูกหนี้การค้า
-	เกิดขึ้นจากการขายน�้ามัน
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น	
โดยมีเงื่อนไขการช�าระเงิน
(Credit	term)	เท่ากับ	30	วัน	

44.33

18.62

-	การขายสินค้าดังกล่าว
เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของ
บริษัท	โดยมีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้าเช่น
เดยีวกนักบัการขาย
สนิค้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืน

-	การขายสินค้าดังกล่าว
เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของ
บริษัท	โดยมีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้าเช่น
เดยีวกนักบัการขาย
สนิค้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืน
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บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

13.บรษัิท	กาญจนามารนี	
จ�ากัด	
ประกอบธุรกิจ
รับขนส่งน�้ามัน
ทางเรือ	

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	
คอื	นทลนิ	ซ่ึงถอืหุ้น 
ในบริษัท	ร้อยละ	
47.22	ของทุนท่ีออก 
และเรยีกช�าระแล้ว
และถือหุ้นในบรษิทั	
กาญจนามารนี	จ�ากัด	
ร้อยละ	99.99	ของ
ทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว

-	มีกรรมการร่วมกัน	
ได้แก่
ว่าที่เรือตรี	
ชาญวิทย์		อนัคกุล

รายได้จากการขายสินค้า
-	บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่	
บริษัท	กาญจนามารีน	จ�ากัด	
โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร	
(Cost	Plus	Pricing	Method)

14.68 -	การขายสินค้าดังกล่าว
เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของ
บริษัท	โดยมีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้าเช่น 
เดียวกันกับการขาย
สนิค้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืน

14.บริษัท	สปีด	
โปรดักชั่น	จ�ากัด	
ประกอบธุรกิจให ้
บริ การด ้ านงาน
บันเทิงทุกประเภท

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
คือ	นางวิไลศรี	
ปานบุญห้อม	และ
นางสาวปาลีรัฐ	
ปานบุญห้อม	
ถือหุ้นในบริษัท	
สปีด	โปรดักชั่น	
จ�ากัด	รวมร้อยละ	
60	ของทุนที่ออก
และเรียกช�าระแล้ว

ต้นทุนงานบริการว่าจ้าง
ออกแบบ,ผลิตสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

0.37 -	เป็นค่าบรกิาร
ในการจดัท�าจ้างออกแบบ
และผลติสือ่โฆษณา
ประชาสมัพันธ์	
มกีารเปรยีบเทียบราคา
กบัรายอ่ืน	ซ่ึงมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายท่ีต�า่กว่า	และมี
ส�านกังานอยู่พืน้ท่ีใกล้เคยีง	
และสะดวกในการตดิต่อ

15.บริษัท	 จัดหางาน 
บีเอสซี	 แมเนจเม้นท ์
จ�ากัด
ประกอบธุรกิจ	
ตัวแทนจัดหา
บุคลากรบนเรือ	
และขายตั๋วเครื่อง
บิน

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
คอื	นทลนิ	ซ่ึงถอืหุ้น
ในบริษัท	ร้อยละ	
47.22	ของทุนท่ีออก
และเรียกช�าระแล้ว	
และถือหุ้นในบริษัท 
จดัหางานบีเอสซี 
แมเนจเม้นท์	จ�ากดั 
ร้อยละ	74.99	ของ
ทุนที่ออกและ
เรียกช�าระแล้ว

ต้นทุนค่าตัว๋เครือ่งบินเดนิทางภายใน	
ประเทศ

เจ้าหนี้อื่นค้างจ่าย
-	เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการว่า
จ้างออกแบบ,ผลิตสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

0.28

0.03

-	เมือ่เปรยีบเทียบราคา
กบัตวัแทนจ�าหน่ายรายอ่ืน 
อยู่ในอัตราเดียวกัน	แต่
บรษัิทจดัหางานบีเอสซี 
แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	 
มีการให้เครดิตกับ
บรษัิท	7	วนั	ซ่ึงรายอ่ืน 
ต้องจ่ายเงินสด
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บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะรำยกำร
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

(ล้ำนบำท)
สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 2558

ควำมจ�ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำร

ระหว่ำงกัน

16.บริษัท	 ยูไนเต็ด	
ออฟชอร์	 เอวิเอช่ัน	
จ�ากัด
ประกอบธุรกิจ
ขนส่งผูโ้ดยสารทาง
อากาศ

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
และกรรมการร่วมกนั 
โดยมีคุณนีรชา	
ปานบุญห้อม	 
ซึ่งเป็นกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนาม
ของบริษัท	และ
บริษัท	นทลิน	 
มีสดัส่วนการถอืหุ้น 
ใน	บริษัท	ยูไนเต็ด	
ออฟชอร์	เอวิเอชั่น	
จ�ากัด	ที่ร้อยละ	30	
ของทุนที่ออกและ
เรียกช�าระแล้ว	 
(คุณนีรชา	
ปานบุญห้อม
ออกจากกรรมการ	
เดือนพฤษภาคม	
2558)

รายได้จากการขายสินค้า
-	 บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่น	ประเภท	
Jet	A1	ให้แก่	บริษัท	ยูไนเต็ด	
ออฟชอร์	เอวิเอชั่น	จ�ากัด	โดย
ก�าหนดราคาขายตามวิธีต้นทุน
บวกก�าไร	(Cost	Plus	Pricing	
Method)

ลูกหนี้การค้า
-	เกิดขึ้นจากการขายน�้ามัน
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น	
ประเภท	Jat	A1	โดยมีเงื่อนไข
การช�าระเงิน	(Credit	term)	
เท่ากับ	30	วัน

8.47

1.43

-	การขายสนิค้าดงักล่าว
เป็นการด�าเนนิการ
ตามธรุกจิปกตขิอง
บรษัิท	โดยมรีาคาขาย
และเงือ่นไขการค้าเช่น
เดยีวกนักบัการขายสนิค้า
ให้กบัลกูค้ารายอ่ืน

-	รายการดงักล่าว
มคีวามสมเหตสุมผล	
มอัีตราค่าขนส่ง
ในราคาตลาด	และ
มเีงือ่นไขการค้าท่ัวไป

17.	บรษัิท	ธนาว	ีมารนี	
จ�ากัด
ประกอบธุรกิจ
พาณิชยนาวี

-	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
คือ	นายเชิดชู	
ปานบุญห้อม	
ซึ่งเป็นกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนาม
ของบริษัท	และ
ถือหุ้นในบริษัท	
ธนาวี	มารีน	จ�ากัด	
ร้อยละ	10	ของทุน
ที่ออกและ
เรียกช�าระแล้ว

รายได้จากการขายสินค้า
-	บริษัทขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่บริษัท	
ธนาวี	มารีน	โดยก�าหนด
ราคาขายตามวธิต้ีนทุนบวกก�าไร	
(Cost	Plus	Pricing	Method)

0.74 -	การขายสินค้าดังกล่าว
เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของ
บริษัท	โดยมีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับการ
ขายสินค้าให้กับลูกค้า
รายอื่น
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	

	 คณะกรรมการบริษัท	เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ตลอดจนรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งได้จัดท�าขึ้นและมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย	 โดยได้มีการพิจารณา
นโยบายทางบัญชีท่ีเหมาะสมและถอืปฏบัิตอิย่างสม�า่เสมอ	รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมลูท่ีส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	
และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด	และแสดงความเห็นไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 	ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
สอบทานความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	 รวมท้ังประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีแล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม	 มีความเพียงพอและเหมาะสม	 สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558		แสดงฐานะการเงิน	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสด	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นำยอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�ำจร  
ประธานกรรมการ

นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้อม
ประธานกรรมการบริหาร	และ	กรรมการผู้จัดการ

ANNUAL REPORT 2015
รายงานประจำาปี 255874 75



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน		ท่านผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน	 ด้านกฎหมาย	 และด้านการบริหารจัดการ	 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด			คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้าท่ี
ตามขอบเขต	และความรบัผดิชอบตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ	ซ่ึงระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบ	และตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
	 ในปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมท้ังสิน้รวม		6	ครัง้	และได้รายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�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
	 ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง	 เป็นการประชุมร่วมกับ	 ผู้สอบบัญชี	 ผู้ตรวจสอบภายใน	 กรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารฝ่าย
บัญชีและการเงิน	และผู้บริหารฝ่ายอื่นๆ	ตามวาระที่เกี่ยวข้อง	และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม	1	
ครั้ง	เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระในประเด็นส�าคัญต่างๆ	รวมถึง	รับทราบผลการปฏิบัติงาน	ข้อสังเกตที่ตรวจพบ	ตลอด
จนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน		ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน	แสดงความเห็น	และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ	โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานข้อมูลท่ีส�าคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี	2558	
ตลอดจนรายงานทางการเงนิท่ีเกีย่วข้องของบรษัิทและบรษัิทย่อย	โดยได้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบัญชีเพ่ือพิจารณางบการเงนิขอ
งบรษัิทฯ		และได้สอบถามและรบัฟังค�าช้ีแจงจากผูบ้รหิารและผูส้อบบัญชี	จากการปฏบัิตหิน้าท่ีดงักล่าว	คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า	งบการเงินของบริษัทฯ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	ได้จัดท�าขึ้นโดย
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย(Thai	Financial	Reporting	Standard	–TFRS	)	
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	
 
กำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ�าปีของบริษัท	น�า
เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท	เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษัิทฯมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการด�าเนนิธรุกจิของ
บรษัิท	โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน	ในกระบวนการปฏิบัตงิานหลกัท่ีส�าคญัของบรษัิทฯ	การสอบถามจาก
ผู้สอบบัญชี	รวมถึง	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นประจ�าทุกปี	และรับ
ทราบรายงานการบรหิารความเสีย่งของคณะท�างานบรหิารความเสีย่งในทุกไตรมาส	เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงและอยู่ในระดับที่เหมาะสม
	 ด้านก�ากบัดแูลระบบการตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา	คดัเลอืก	แต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในของ
บรษัิท	โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบัิตงิาน	คณุภาพของงานตรวจสอบ	ความรูค้วามสามารถในวิชาชีพ	รวมท้ัง
พจิารณาให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	โดยใช้วิธกีารประเมินความเสีย่งและระบบการควบคมุภายใน
ตามมาตรฐานของ	COSO	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน	ตลอดจนก�ากบัดแูลและตดิตามการ
ปรบัปรงุแก้ไขการปฏบัิตงิานตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน	และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบในทุกไตรมาส
  
สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบัิตงิานของบรษัิทฯผ่านหน่วยงานก�ากบัดแูล	เพ่ือให้การปฏบัิตงิานของ
บริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและมีประสิทธิผล	

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)76 77



พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า	ฝ่ายจัดการได้เข้าท�า
รายการท่ีเกีย่วโยงกนั	ตามธุรกจิปกติท่ีมีเงือ่นไขทางการค้า	และราคาท่ีสมเหตสุมผลดงัเช่นท่ีท�ากบับุคคลภายนอกท่ัวไป	และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ทั้งนี้บริษัทฯได้ปฏิบัติตามนโยบายและเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ	คุณภาพของงานตรวจสอบ	ความเป็นอสิระในการปฏบัิตงิาน	ความรูค้วามสามารถในวิชาชีพ	และประสบการณ์
ในการตรวจสอบธรุกจิในลกัษณะเดยีวกนัหรอืคล้ายคลงึกนักบัธรุกจิของบรษัิท	ส�าหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีนัน้	ได้พจิารณา
ถงึขอบเขตความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญช	ีและความเหมาะสมโดยเทียบเคยีงกบัอัตราค่าตอบแทนจากผูส้อบบัญชีอืน่ท่ีเทียบ
ได้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท	 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	จ�ากัด	 เป็นผู้
สอบบญัชีของบริษทัในปี	2559		รวมทัง้พิจารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อน�าเสนอที่ประชมุ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

•	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอใน
การแสดงความคิดเห็น	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน		ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า	บริษัทฯ
มรีะบบการควบคมุภายใน	การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ	การจัดท�ารายงานข้อมลูทางการ
เงินอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อก�าหนด	และข้อผูกพันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 
รวมทั้งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						(	รศ.ดร.รุธิร์		พนมยงค์	)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 					ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ปร�มาณการจำหนายน้ำมันเช�้อเพลิงในประเทศ

หนวย : ลานลิตร

ดีเซล เบนซ�น อากาศยาน น้ำมันเตา น้ำมันกาด

การวิเคราะหแ์ละคำาอธบิายของฝ่ายจัดการ	(Management	
Discussion	and	Analysis:	MD&A)
บทสรุปผู้บริหำร
	 ปี	2558	ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อน
เลก็น้อย	จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั	ภาคการท่องเท่ียว
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง		แต่ภาคการส่งออกยัง
คงลดลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว	 สถานการณ์
ราคาน�้ามันโลกยังคงมีความผันผวนและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อ
เนื่อง	 	 เนื่องจากภาวะอุปทานน�้ามันดิบล้นตลาด	 	 ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยรวมค่อนข้างมาก		
จากสถานการณ์ราคาน�้ามันท่ีลดลง	 	 เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยาย
ตวัด้านขนส่งและการท่องเท่ียว	ท�าให้ความต้องการใช้พลงังานภายใน
ประเทศในปี	2558	สงูข้ึนจากปีก่อนเลก็น้อย	ซ่ึงจะเห็นได้จากปรมิาณ
การผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงโดยรวมของประเทศในปี	2558	

มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี		2557		ดังกราฟที่แสดง	(แหล่งข้อมูล	:	กรม
ธุรกิจพลังงาน	)	 	ภาวะราคาน�้ามันที่ปรับตัวลดลงอย่างมากส่งผลก
ระทบต่อการลดลงของรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิงของบ
ริษัทฯ	 ซึ่งเป็นรายได้หลักของกิจการ	 แต่ไม่กระทบต่อก�าไรจากการ
ด�าเนินงาน	 เนื่องจากบริษัทฯได้มีการก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน�้ามัน	 ด้วยการก�าหนด
ราคาขายจากการบวกก�าไรส่วนเพ่ิมจากราคาต้นทุน	(	Cost	Plus	
Pricing	Method)		รวมถึงบริษัทฯ	เป็นผู้ค้าน�้ามันตามมาตรา	10		จึง
ไม่มกีารเกบ็ส�ารองน�า้มนั	ท�าให้ไม่ได้รบัผลกระทบจากการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ		อย่างไรก็ดีปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันโดยรวม
ของบรษัิทฯ	ในปี	2558	ยังคงเพิม่ข้ึนจากปีก่อนถงึร้อยละ	23.73	จาก
การขยายตลาดต่างประเทศและขยายตลาดไปยังฝั่งอันดามัน	

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ YoY
+/-	(%)

งบการเงินรวม YoY
+/-		(%)ปี	2557 ปี	2558 ปี	2557 ปี	2558

รายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการ

3,071.59 2,617.94 -14.77 3,071.59 2,769.29 -9.84

ก�าไรขั้นต้น 218.94 241.03 10.09 218.94 254.09 16.06

EBITDA 114.16 177.30 55.31 111.84 79.00 -29.36

ก�าไรสุทธิ 87.75 105.28 19.97 85.44 6.50 -92.39

ก�าไรต่อหุ้น		(	บาท	) 0.37 0.29 -21.62 0.36 0.02 -94.44

กราฟแสดงปริมาณการผลิตและจ�าหน่ายน�้ามันโดยรวมของประเทศไทย	ในปี	2556-2558

ดีเซล เบนซ�น อากาศยาน น้ำมันเตา น้ำมันกาด
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หนวย : ลานลิตร

2556 2557 2558

ปร�มาณการผลิตน้ำมันเช�้อเพลิงในประเทศ
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	 	 บริษัท	 ซีออยล์	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ประกอบธุรกิจหลักอยู่	 
2	ประเภท	คอื	ธรุกจิจดัจ�าหน่ายน�า้มันเชือ้เพลงิและน�า้มนัหล่อลืน่ให้
แก่ลูกค้าทางทะเลและลูกค้าทางบก	และธุรกิจให้บริการในการจัดหา
อาหาร	วัตถุดิบ	และให้บริการอื่นๆ	ส�าหรับพนักงานประจ�าแหล่งขุด
เจาะน�้ามันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก	(Supply	Management)

ภาพรวมผลการด�าเนินงานในปี	2558	
	 				ส�าหรับปี	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรายได้จากการ
ขายสนิค้าและการให้บรกิารรวม	2,769.29	ล้านบาท	ม	ีEBITDA	รวม	
79	ล้านบาท		ก�าไรสุทธิรวมจ�านวน	6.50	ล้านบาท		และก�าไรต่อหุ้น	
เท่ากับ	0.02	บาท	

เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานปี	2558	กับปี	2557
	 	 	ในปี	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิรวม	6.50	
ล้านบาทลดลงจากปี	2557	ร้อยละ	92.39		โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมค้าในบริษัท	แพน	โอเรียนท์	
เอ็นเนอยี่(สยาม)	ลิมิเต็ด	(“POES	“)	จ�านวน	45.95	ล้านบาท	ซึ่ง
เป็นธุรกจิส�ารวจ	พฒันาและผลติน�า้มันปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศไทย	โดยบริษัทย่อย	(Sea	Oil	Energy	Ltd.)เข้าไปถือหุ้น

ในสัดส่วน	49.99%	 ผลขาดทุนดังกล่าว	 เกิดจากรายได้ของPOES	
ท่ีลดลงเนื่องจากภาวะราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงค่อน
ข้างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน	ซึ่งทางPOES	ได้มีมาตรการลดผลกระ
ทบจากสภาวะราคาน�้ามันที่ลดลง	โดยการปรับแผนการผลิต	เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตโดยรวมให้สอดคล้องกับราคาน�้ามันในปัจจุบัน
  
	 	 	 สืบเนื่องจากมาตรฐานมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่	3	เรื่อง	การรวมธุรกิจ	(Business	Combination)	ก�าหนดให้
บรษัิทฯต้องท�าการประเมินมลูค่ายุตธิรรม(	Purchase	Price	Allocation	)	
ของสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนภายในระยะเวลา	1	ปี	ซึ่ง	ณ	สิ้นปี	2558	
บริษัทฯ	 ได้ท�าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินท่ี
ได้มาจากการลงทุนในบริษัทร่วมค้า	POES	 และได้ปรับปรุงผลกระ
ทบที่เกิดขึ้น	ณ	วันที่มีส่วนได้เสียใน	POES	 เรียบร้อยแล้ว	 จาการ
ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	 พบว่าผลรวมมูลค่า
ปัจจุบันกระแสเงนิสดของโครงการมค่ีาสงูกว่ามลูค่าเงนิลงทุนท่ีบันทึก
บญัชไีว้	ดังนั้นในปี	2558	บริษัทฯ	จึงไม่มีการบันทึกการด้อยค่าของ
เงินลงทุน

	โครงสร้างรายได้

(หน่วย:ล้านบาท)

บริษัทฯ	และบริษัทย่อย

ปี	2557 ปี	2558

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า 2,811.75 91.17		 2,552.17 90.94

•		ทางทะเล 2,794.40 90.61 2,451.33 87.35

•		ทางบก 17.35 0.56 100.84 3.59

รายได้จากการให้บริการ 259.83 8.42 217.11 7.74

รายได้อื่น* 7.58 0.41 37.03 1.32

รวม 3,079.17 100.0 2,806.31 100.0

*	รายได้อื่น	ได้แก่	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	รายได้เงินปันผล						

		รายได้จากค่าปรับจากการช�าระหนี้ล่าช้ารายได้จากดอกเบี้ย	และรายได้อื่นๆ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในปี	2558
	 	 ในปี	2558	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีรายได้รวมจ�านวน	
2,806.31	ล้านบาท	ประกอบด้วย	รายได้จากการขาย	 เกิดจากการ
จ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น	 จ�านวน	2,552.17	 ล้าน
บาท	รายได้จากการให้บรกิารในธรุกจิ	Supply	Management		จ�านวน	
217.11		ล้านบาท	และรายได้อื่นๆ	ประกอบด้วย		เงินปันผลรับ	ก�าไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน	ดอกเบี้ยรับ	จ�านวน	37.03	ล้านบาท
	 	 บรษัิทฯ	และบริษัทย่อย		มรีายได้จากการจ�าหน่ายน�า้มนัขอ
งบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี	2558	จ�านวน	2,552.17	ล้านบาท	ลดลง
จากปี	2557	ร้อยละ9.23		โดยมสีาเหตหุลกัมาจากราคาน�า้มันในตลาด
ท่ีลดลงอย่างมากเมือ่เทียบกบัปีก่อน	อย่างไรกด็ปีรมิาณการจ�าหน่าย
น�้ามันโดยรวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยของปี	2558	ยังคงเพิ่มขึ้น
จากปี	2557	ร้อยละ	23.73			ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันที่เพิ่มขึ้นใน

ปี	2558	ส่วนใหญ่เกดิจากการจ�าหน่ายน�า้มันทางทะเลในประเทศเป็นหลกั			
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย		มีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจSupply	
Management	ในปี	2558	รวม	217.11	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2557	
ร้อยละ	16.44	 	 สืบเนื่องจากภาวะราคาน�้ามันในตลาดลดลงอย่าง
มาก	 ส่งผลกระทบต่อลูกค้าในกลุ่มธุรกิจผลิตและส�ารวจปิโตรเลียม
ในอ่าวไทย	 มีนโยบายการลดอัตราการผลิต	 เพ่ือลดต้นทุนการผลิต
โดยรวม	ส่งผลให้ธุรกิจการให้บริการต่างๆ	บนแท่นขุดเจาะมีปริมาณ
ลดลงเช่นกัน	
•	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีรายได้อ่ืนรวมเป็นจ�านวน	37.03		
ล้านบาท	ประกอบด้วย	เงนิปันผลรบั	ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น	และ
ดอกเบี้ยรับ	รายได้อื่นในปี	2558	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	จ�านวน	29.46	
ล้านบาท	รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น	ส่วนใหญ่เกิดจากเงินปันผลรับจากเงิน
ลงทุนในหุ้นบรษัิท	คณุนที	จ�ากดั	และดอกเบ้ียรบัจากเงนิฝากสถาบัน
การเงิน	เป็นหลัก
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รายได้จากการจ�าหน่าย
น�้ามัน

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี	2557 ปี	2558

มูลค่า % มูลค่า %

การจ�าหน่ายทางทะเล 2,794.40 99.38 2,451.33 96.05

•	 ในประเทศ 1,512.50 53.79 1,474.87 57.79

•	 ระหว่างประเทศ 440.87 15.68 215.15 8.43

การจ�าหน่ายทางบก 841.03 29.91 761.31 29.83

การจ�าหน่ายทางบก 17.35 0.62 100.84 3.95

รวม 2,811.75 100.00 2,552.17 100.00

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่นในปี	2558	รวม	2,552.17	ล้านบาท	ซึ่งแบ่งตาม
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย	ดังนี้	
•	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันทางทะเล	 ในปี	2558	 จ�านวน	
2,451.33		ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	96.05	ของรายได้จากการจ�าหน่าย
น�้ามันท้ังหมด	 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ	12.27	 จาก
ภาวะราคาน�้ามันในตลาดที่ลดลง	แต่ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันทาง
ทะเลในปี	2558	รวมเท่ากับ	132.31	ล้านลิตร	เพิ่มขึ้นร้อยละ	20.10	
เมือ่เทียบกบัปีก่อน	ซ่ึงส่วนใหญ่เกดิจากการจ�าหน่ายน�า้มันทางทะเล
ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเพิ่มข้ึน	 ส�าหรับการจ�าหน่ายน�้ามัน

ทางทะเลต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนั้น	เกิดจากการขยายฐานลูกค้าไปยัง
ต่างประเทศและกลุ่มลูกค้าเรือปลาที่เพิ่มขึ้นในปี	2558		ส่วนปริมาณ
การจ�าหน่ายน�า้มนัทางทะเลในประเทศท่ีเพิม่ข้ึนนัน้ส่วนใหญ่เกดิจาก
กลุ่มลูกค้าเรือบริวารแท่นขุดเจาะและกลุ่มลูกค้าในธุรกิจ	Oil	&	Gas	
ซึ่งมีการขยายฐานลูกค้ากลุ่มดังกล่าวยังฝั่งอันดามัน
•	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันทางบก	 ในปี	2558	 จ�านวน	
100.84	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	3.95	ของรายได้จากการจ�าหน่าย
น�้ามันทั้งหมด	เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นจ�านวน	83.49	ล้าน
บาท	ซึ่งเกิดจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

รายได้จากการขาย
(หน่วย:ล้านบาท)

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

น�้ามันเชื้อเพลิง 2,571.91 98.89 2,787.05 99.28 2,468.76 96.73

•	 น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว	(HSD) 1,133.02 43.57 1,220.94 43.49 1,623.83 63.63

•	 น�้ามันเตา 873.93 33.60 1,042.40 37.13 560.81 21.97

•	 น�้ามันเบนซิน 564.95 21.72 523.71 18.66 284.12 11.13

น�้ามันหล่อลื่น	และอื่นๆ 28.76 1.11 24.70 0.72 83.41 3.27

รวม 2,600.67 100.00 2,811.75 100.00 2,552.17 100.00

761.31
สัดสวน 29.83%

1,474.87
สัดสวน 57.79%

100.84
สัดสวน 3.95%

215.15
สัดสวน 84.3%

รายไดจากการจำหนายน้ำมันตามชองทางการจำหนาย ป 2558

(หนวย : ลานบาท)

ทางทะเลในประเทศ

ทางทะเลระหวางประเทศ

ทางทะเลตางประเทศ

ทางบก
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รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์
	 	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�า้มันของบรษัิทและบรษัิทย่อยแยก
ตามประเภทผลติภณัฑ์ท่ีจ�าหน่าย	ในปี	2558	บรษัิทฯมรีายได้จากการ
จ�าหน่ายน�า้มันดเีซลหมนุเรว็(High	Speed	Diesel)	จ�านวน	1,623.83	
ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	63.63	 ของรายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามัน
ท้ังหมด	 และมีปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลหมุนเร็วในปี	2558	
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	77.29	 ซึ่งเกิดจากการจ�าหน่ายน�้ามันทาง
ทะเลให้ลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน	 รวมถึงการขยายตลาดไปยัง
ลูกค้าในธุรกิจ	Oil	&	Gas	ฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้น
	 	 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันเตา(Fuel	Oil)ในปี	2558	
จ�านวน	560.81	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ	21.97	ของรายได้จากการ
จ�าหน่ายน�้ามันท้ังหมด	 และมีปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันเตาในป	ี
2558	ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	14.21	สบืเนือ่งจากภาวะราคาน�า้มันใน
ตลาดลดลงอย่างมาก	ส่งผลกระทบต่อธรุกจิส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม	
ท�าให้ยอดการจ�าหนา่ยน�้ามนัให้กบักลุม่ลูกคา้เรือบริวารแท่นขดุเจาะ	
และลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ	Oil	&	Gas	ฝั่งอ่าวไทยลดลงเช่นกัน
รายได้จากการจ�าหน่ายน�า้มนัเบนซิน	(Gasoline	)	ในปี	2558		จ�านวน	
284.12	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ	11.13	ของรายได้จากการจ�าหน่าย
น�้ามันท้ังหมด	 และมีปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซินในปี2558	
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ	22.60	 เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศสูงขึ้น	
	 	 ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันโดยรวมในปี	2558	 เท่ากับ	
137.13	ล้านลิตร	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	ร้อยละ	23.73	
	 	 นอกจากปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันแล้ว	 ราคาขายน�้ามัน
เช้ือเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นท่ีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้ยอดขาย
ของบริษัทเติบโตขึ้นหรือลดลง	บริษัทฯ	มีราคาขายเฉลี่ยของน�้ามัน
เชื้อเพลิงโดยรวมในปี	2558	เท่ากับ	19.34	บาทต่อลิตรซึ่งลดลงจาก
ราคาขายเฉลีย่ของน�า้มันเช้ือเพลงิของปี	2557	ร้อยละ	36.90	ซ่ึงเป็น
ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันลดลง	
	 รายได้จากธรุกจิบริการจดัหาอาหาร	วัตถดุบิ	และให้บรกิารอ่ืนๆ	
แก่	เรอืเดนิทะเล	และพนกังานประจ�าแหล่งขุดเจาะน�า้มนัและก๊าซท้ัง
ในทะเลและบนบก	(Supply	Management)
	 	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจด้านการจัดหา
อาหาร	วัตถุดิบ	และให้บริการอื่นๆ	ส�าหรับพนักงานประจ�าแหล่งขุด
เจาะน�้ามันและก๊าซท้ังในทะเลและบนบก	(Supply	Management)	
ประกอบด้วย	1)	 รายได้จากการให้บริการจัดหาอาหาร	 ท�าความ
สะอาด	 และซักรีดให้แก่พนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซ
ในอ่าวไทย	บนเรือพักอาศัย	และแหล่งขุดเจาะน�้ามันและก๊าซบนบก	
(Catering	and		Housekeeping	Service)	และ	2)	รายได้จากการให้
บริการจัดหาวัตถุดิบ	 เพื่อใช้ในการเตรียมอาหาร	 จัดหาเสบียงและ
บริการอื่นๆ	(General	Supply)	
 
	 	 ในปี	 2558	 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจ	 
Supply	Management	 จ�านวน	217.11	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	7.74	ของรายได้รวมของบริษัท	ซึ่งลดลงจากปี	2557	ร้อยละ	
16.44		เนื่องจากมี	1	โครงการที่ให้บริการด้าน	Offshore	Catering	
and	Housekeeping	 หมดสัญญาการให้บริการในช่วงไตรมาสแรก	
รวมท้ังสภาวะราคาน�้ามันในตลาดโลกปรับลดลงอย่างมาก	 ท�าให้

ลูกค้าซ่ึงอยู่ในธุรกิจผลิตและส�ารวจปิโตรเลียม	 ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะราคาน�้ามันโดยตรง	 ต้องปรับกลยุทธ์ในการลดต้นทุนการผลิต
โดยรวมทุกส่วน	 ส่งผลให้บริษัทฯซ่ึงเป็นผู้ให้บริการด้าน	Catering	
&	Housekeeping	แก่พนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะน�้ามันและก๊าซใน
ทะเล	 มีอัตราการให้บริการท่ีลดลง	 รวมถึงรายได้จากการให้บริการ
จดัหาวตัถดุบิ	และบรกิารอ่ืนๆ	(General	Supply)	กล็ดลงด้วยเช่นกนั

  ต้นทุนขายและบริการ	และก�าไรขั้นต้น
	 	 ต้นทุนขายและบริการของบริษัท	ประกอบด้วย	ต้นทุนขาย
น�า้มนัเช้ือเพลงิและน�า้มนัหล่อลืน่	และต้นทุนบรกิารของธรุกจิ	Supply	
Management	
	 	 โดยในปี	2558	 บริษัทฯและบริษัทย่อย	 มีต้นทุนการขาย
น�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น	เท่ากับ		2,310.78	ล้านบาท	คิด
เป็น	ร้อยละ	90.54	ของรายได้จากการขายน�า้มันเชือ้เพลงิและน�า้มัน
หล่อลืน่ท้ังหมด	ส่งผลให้บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมกี�าไรขัน้ต้นจากการ
จ�าหน่ายน�า้มนัเช้ือเพลงิและน�า้มนัหล่อลืน่ในปี	2558	เท่ากบั	241.39	
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2557	 จ�านวน	38.61	 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	19.04			ก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น	ส่วนใหญ่เกิดจากการจ�าหน่าย
น�้ามันทางทะเลให้กับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ	และลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ	
Oil&	Gas	โดยในปี	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อย	มีอัตราก�าไรขั้นต้น
ของการจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิงและน�้ามันหล่อลื่นโดยรวมเท่ากับ 
ร้อยละ	9.46	
	 	 บริษัทฯ	มีต้นทุนบริการของธุรกิจ	Supply	Management	
ในปี	2558	เท่ากับ	204.41	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	94.15ของราย
ได้จากการให้บริการรวม	 ส่งผลให้มีก�าไรข้ันต้นจากการให้บริการใน
ปี	2558	 เท่ากับ	12.70	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2557ร้อยละ	21.39	
เนื่องจากการลดลงของอัตราการให้บริการในธุรกิจ	Catering	& 
Housekeeping	Service	 และบริษัทฯมีอัตราก�าไรข้ันต้นจากการให้
บริการในธุรกิจ	Supply	Management	 ในปี	2558	 เท่ากับร้อยละ	
5.85	ลดลงจากปี	2557	ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ	6.23		สืบ
เนือ่งจากภาวะสถานการณ์ราคาน�า้มนัท่ีตกต�า่	ส่งผลให้ลกูค้าในธรุกจิ	
Supply	Management	ซ่ึงประกอบธรุกจิผลติและส�ารวจปิโตรเลยีมท้ัง
ในทะเลและบนบก	ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับแท่นขุดเจาะ	อาทิ
เช่น	เรอืบรวิารแท่นขุดเจาะต่างๆ	ต้องลดต้นทุนการผลติโดยรวม		ซ่ึง
บรษัิทฯ	ได้ให้ความร่วมมือและสนบัสนนุโครงการในการลดต้นทุนให้
กบัลกูค้า	โดยการยกระดบัมาตรฐาน	คณุภาพ	และเพิม่ความปลอดภยั
ในการให้บริการ	 	 เพื่อลดความเสียหายและความสูญเสียต่างๆให้ได้
มากท่ีสดุ	ส่งผลให้ลกูค้าสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
งานได้	เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
   
	 	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	
  ค่าใช้จ่ายในการขาย	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่าย
ขาย	ค่าขนส่ง	ค่าประกันภัยสินค้า	รวมทั้งค่าการตลาด	
ในปี	2558	บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยค่าใช้จ่ายในการขาย	เท่ากบั	83.62	
ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2557	 ร้อยละ34.93	 	 สืบเนื่องจากค่าขนส่ง
ออก	 ค่าประกันภัยและค่าการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายตลาด
ต่างประเทศในปี	2558	 รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานขายที่เพิ่มขึ้นจาก
การเพิ่มจ�านวนบุคลากรในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจท้ังใน
และต่างประเทศ
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558 ปี	2557 ปี	2558

รวมสินทรัพย์ 519.81 1,227.78 2,236.72 1,226.65 2,167.44

รวมหนี้สิน 48.17 148.3 1,056.96 148.3 1,088.75

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 471.64 1,079.48 1,179.76 1,078.35 1,078.69

ทุนจดทะเบียน 180.00 315.00 379.12 315.00 379.12

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 180.00 210.00 359.99 210.00 359.99

ฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์
	 	 ณ	 วันท่ี	31	 ธันวาคม	2558	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวมจ�านวน	2,167.44	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	ณ	สิ้นปี	2557	
ร้อยละ	76.69		สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในการ
ร่วมค้ากบับรษัิท	แพน	โอเรยีนท์	เอ็นเนอยี	่(สยาม)	ลมิิเตด็(“POES”)	
ในธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น	
	 	 ในปี	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมเฉลี่ยร้อยละ	0.38	ซึ่งลดลงจากปี	2557	เนื่องจากก�าไร
ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราการเพิ่มของสินทรัพย์รวม

เงินลงทุนในการร่วมค้า
	 	 ณ	 	31	 	 ธันวาคม	2558	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีเงิน
ลงทุนในการร่วมค้า	 จ�านวน	1,341.93	 ล้านบาท	 ซ่ึงเกิดจากการท่ี
บริษัทย่อย	Sea	Oil	Energy	Limited	ได้เข้าซื้อหุ้นของ	Pan	Orient	
Energy	(Siam)	Limited	(“POES”)	 	 เมื่อเดือน	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	
2558	 ซ่ึงประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการส�ารวจ	 พัฒนาและผลิตน�้ามัน
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย	จ�านวน	9,863	หุ้น	คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ	49.99	 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกและจ�าหน่ายแล้ว
ท้ังหมดของ	POES	ซ่ึงได้รบัรูส่้วนแบ่งผลขาดทุนในปี	2558	ไว้จ�านวน	
45.95	ล้านบาท	ซึ่ง	ณ	สิ้นปี	2558	บริษัทฯ	ได้ท�าการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีได้มาจากการลงทุนในบริษัทร่วม
ค้า	POES	และได้ปรับปรุงผลกระทบที่เกิดขึ้น	ณ	วันที่มีส่วนได้เสีย
ใน	POES	เรียบร้อยแล้ว	จาการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนใน

การร่วมค้า	พบว่าผลรวมมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดของโครงการมี
ค่าสูงกว่ามูลค่าเงินลงทุนที่บันทึกบัญชีไว้	ดังนั้นในปี	2558	บริษัทฯ	
จึงไม่มีการบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว

ลูกหนี้การค้า
	 	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558	บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยมีลกูหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิจ�านวน	409.59	ล้านบาท	ลดลงจาก	ณ	สิ้น
ปี	2557	ร้อยละ	34.69	ส�าหรับลูกหนี้การค้าลดลงเนื่องจากมูลค่าการ
ขายท่ีลดลง	และลกูหนีอ้ืน่ลดลงเนือ่งจากเงนิจ่ายล่วงหน้าตามสญัญา
ซ้ือหุ้นPOES	ท่ีลดลง	อย่างไรกด็ลีกูหนีก้ารค้า	ณ		31	ธนัวาคม	2558	
ส่วนใหญ่เป็นหนีท่ี้ยังไม่ครบก�าหนดช�าระและลกูหนีท่ี้ค้างช�าระไม่เกนิ
กว่า	3	เดือน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
	 	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558	บรษัิทฯมสีนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน	
จ�านวน	27.77	ล้านบาท	ซ่ึงเกดิจาก	ภาษีมลูค่าเพิม่ท่ีขอคนืไว้ตัง้แต่ปี	
2556	ถึง	2558	จ�านวน	26.18	ล้านบาท	ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
จากกรมสรรพากรและยังไม่ได้ข้อยุติ

หนี้สิน
	 	 ณ	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม	
จ�านวน		1,088.75	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2557	จ�านวน940.45	
ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาว	จาก

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	 	 ในปี	2558	บรษัิทฯ	และบรษัิทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
รวมเท่ากับ	84.93	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	ร้อยละ	55.87	โดย
มสีาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายท่ีเกดิจากการขยายธรุกจิท้ังในและต่าง
ประเทศ	อาทิ	 ค่าที่ปรึกษาในการวิเคราะห์และศึกษาโครงการลงทุน
ต่างๆ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ	ค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานและผู้บริหาร	 เนื่องจากการเพิ่มจ�านวนบุค
คลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เข้าไปลงทนุทัง้ในและต่าง
ประเทศ	และการปรบัโครงสร้างค่าตอบแทนพนกังานให้เหมาะสมตาม
โครงสร้างงานในปัจจุบันให้อยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน	
ต้นทุนทางการเงิน

	 	 ต้นทุนทางการเงิน	 ในปี	2558	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 
มีต้นทุนทางการเงินจ�านวน	51.48	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนจากปีก่อน
จ�านวน	48.17	ล้านบาท		ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการกู้
ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้	 เพ่ือใช้ในการลงทุนใน
ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 รวมถึงเพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจท้ัง
ในและต่างประเทศ	

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	
	 	 ในปี	2558	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้	 จ�านวน	
18.66	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2557	ร้อยละ	12.46		ซึ่งสอดคล้องกับ
ก�าไรสุทธิโดยรวมที่ลดลง	
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี	สิ้นสุด	31	ธันวาคม	2558

(หน่วย	:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม

2557 2558 2557 2558

เงนิสดสทุธไิด้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กจิกรรมด�าเนนิงาน (18.87) 169.26 (20.06) 184.32

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน (132.15) (1,283.33) (132.15) (1,259.99)

เงนิสดสทุธไิด้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กจิกรรมจดัหาเงนิ 598.75 861.74 598.75 870.73

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ข้ึน	(ลดลง)	สทุธิ 447.74 (252.33) 446.55 (204.93)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด	ณ	วันต้นงวด 101.62 548.92 101.62 548.92

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด	ณ	วันสิน้งวด 548.92		 297.89 548.92 341.78

สภำพคล่อง

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน
	 	 ในปี	2558	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาใน
กิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน	184.32	 ล้านบาท	 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากเงินสดรับของก�าไรจากการด�าเนินงาน	 และการลดลงของลูกหนี้
การค้า	 และการลดลงของลูกหนี้อ่ืน-เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาซ้ือ
ขายหุ้น	เนื่องจากการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท	แพน	โอเรียนท์	เอ็นเนอ
ร์ยี่	(สยาม)	ได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน	กุมภาพันธ์	2558	
และเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อน�้ามันในช่วงสิ้นปี

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 
	 	 ในปี	2558	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุน	 จ�านวน	1,259.99	 ล้านบาท	 โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
การจ่ายเงินเพื่อเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจ�านวน	
1,256.64	 ล้านบาท	 และการจ่ายซ้ืออุปกรณ์และเครื่องใช้ส�านักงาน	
การปรบัปรงุอาคารเช่าของบรษัิทย่อยในต่างประเทศเพือ่การขยายธรุกจิ	
เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	
	 	 ในปี	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน	870.73	 ล้านบาท	 เกิดจากการออกหุ้นกู้
จ�านวน	1,000	 ล้านบาท	 และน�าเงินจากการออกหุ้นกู้ไปช�าระเงินกู้
ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 และมีการจ่ายดอกเบ้ีย
ส�าหรบัเงนิกูยื้มดังกล่าวจ�านวน	48.76	ล้านบาท	และจ่ายเงนิสดปันผล
จ�านวน	5	ล้านบาท

	 	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�าให้	บรษิทัฯ	และบริษทัย่อยมเีงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	สิ้นปี	2558	เท่ากับ	341.78	ล้านบาท		
อัตราส่วนสภาพคล่อง
	 	 ณ	สิ้นปี	2558	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพ
คล่องเท่ากับ	8.59	เท่า	
ปัจจัยและอิทธิพลท่ีอาจมีผลต่อผลการด�าเนินงานหรือฐานะการเงิน
ในอนาคต
							 ความผันผวนของราคาน�้ามันและการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจภูมิภาคเอเซีย	
	 	 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน�้ามันยังมีควม
ผันผวนตามปัจจัยต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิต	ปริมาณความ
ต้องการใช้น�้ามัน	 ซ่ึงรายได้หลักของบริษัทมาจากการจัดจ�าหน่าย
น�้ามันเป็นหลัก	ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาน�้ามันอาจส่งผลต่อ
ผลประกอบการของบริษัทโดยรวมได้		หากราคาน�้ามันปรับตัวลดลง
อย่างมาก	 ส่งผลให้รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันของกิจการลดลง
ด้วยเช่นกัน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทมีนโยบายในการก�าหนดราคาขาย	
โดยใช้วิธีราคาต้นทุนบวกก�าไรขั้นต้น	(Cost	Plus	Pricing	Method)	
เพือ่รกัษาระดบัก�าไรไว้	ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของ
ราคาน�้ามันได้	 	รวมถึงปัจจัยภายนอก	ที่เกิดจากภาวะการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเซีย	 อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยในต่างประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	
ได้มีการติดตามสถานการณ์	 และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้การ
ด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	และเพื่อสามารถปรับ
เปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน	

การออกหุ้นกู้	 เมื่อเดือน	กันยายน	2558	 จ�านวน	1,000	 ล้านบาท	 
ให้แก่ผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่		หุ้นกูด้งักล่าวครบก�าหนด
ไถ่ถอนปี	2560	 โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากับร้อยละ	5.35	 ต่อปี		
ซึ่งบริษัทฯ	 ได้น�าเงินจากการออกหุ้นกู้	 ไปช�าระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน	 รวมถึงเพื่อใช้ใน
การขยายธุรกิจต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 	 ณ	31	 ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบ
ริษัทฯและบริษัทย่อย	เท่ากับ	1,078.69	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี2557		
0.34	 ล้านบาท	 โดยมีสาเหตุของการเพิ่มข้ึน	 มาจากก�าไรสุทธิรวม

ส�าหรับปี	2558	จ�านวน	6.50	ล้านบาท	มีการจ่ายปันผลส�าหรับผล
การด�าเนินงานปี	2557	เมื่อเดือน	เมษายน	2558	จ�านวน	50	ล้าน
บาท		โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	45	ล้านบาท	และการ
ปรับปรุงผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

	 	 อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 และบริษัท
ย่อย	ณ	31	ธันวาคม	2558	เท่ากับร้อยละ	0.60	อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย	ณ	31	 ธันวาคม	2558	
เท่ากับ	1.01	เท่า	โดยอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีการปรับตัว
สูงขึ้น	 เป็นผลมาจาก	 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
ใช้ในการลงทุน	และขยายกิจการต่างๆ
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ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม

ปี	2556 ปี	2557 ปี	2558 ปี	2557 ปี	2558

	อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 10.34 8.22 13.82 8.21 8.59

	อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า) 10.31 8.22 13.81 8.21 8.56

	อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า) (0.27) 0.02 2.01 0.01	 1.87

	อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า) 8.07 7.13 6.18 7.13	 6.39

	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 44.60 50.48 58.22 50.48	 56.33

	อัตราก�าไรขั้นต้น	(ร้อยละ) 7.46 7.13 				9.21 7.13 9.18

	อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน	(ร้อยละ) 3.91 3.66 6.69 3.58 2.77

	อัตราก�าไรอื่น	(ร้อยละ) 	0.20	 0.28 3.16 0.25 1.32

	อัตราก�าไรสุทธิ	(ร้อยละ) 2.96 2.85 3.89 2.77 0.23

	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 23.11 11.32 9.32 11.02 0.60

	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ) 17.44 10.04 6.08 9.78 0.38

	อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า) 5.89 3.52 1.56 	3.53 1.65

	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.10 0.14 0.90 0.14 1.01

	อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย	(เท่า) 14.40 33.99 3.40 33.29 1.49

	อัตราจ่ายเงินปันผล	(ร้อยละ) 	108.16 41.41 56.97* 41.41 58.52

	อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.02 0.09 0.86 0.09 0.95

หมำยเหตุ		*	ค�านวณจากการจ่ายปันผล	เป็นหุ้นสามัญ	จ�านวน	44.999	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	ในอัตรา	7	หุ้น

เดิมต่อ	1	หุ้นปันผล	คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ	0.142857	บาท	และจ่ายปันผลเป็นเงินสด	5	ล้านบาท	ในอัตราหุ้นละ	0.015873	บาท	

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลเท่ากับหุ้นสามัญเท่ากับอัตราหุ้นละ	0.158730	บาท	เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น	49.998	ล้านบาท
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และผลการด�าเนินงาน



รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะบริษทัของ บริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั 
ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2558 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะบริษทั งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ
รับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือให้ได้
ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
 
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลใน 
งบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว 
ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร 
เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผล
ของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 
 
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)86 87



 

 

ความเห็น 
 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทัของบริษทั  
ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 และผลกำร
ด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
 
 
 
 
สุขมุำภรณ์  วงศอ์ริยำพร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4843 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
 
กรุงเทพมหำนคร 
26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 341,781,287 548,925,221 297,892,000 548,925,188
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10 409,594,553 627,195,301 483,913,060 497,067,854
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 28.4 - - - 131,251,200
สินคา้ระหว่างทาง 2,910,737 - 574,000 -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,604,843 23,404,508 14,604,843 23,404,508

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 768,891,420 1,199,525,030 796,983,903 1,200,648,750

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.1 - - 1,332,229 32
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11.2 1,341,929,834 - - -
เงินลงทุนทัว่ไป - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 17,533,500 17,533,500 17,533,500 17,533,500
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 28.4 - - 1,387,880,000 -
อุปกรณ์ - สุทธิ 13 5,786,826 2,769,621 2,353,733 2,769,621
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 3,111,277 2,645,219 2,032,714 2,645,219
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 2,419,326 4,182,042 2,419,326 4,182,042
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 27,766,057 - 26,183,220 -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,398,546,820 27,130,382 1,439,734,722 27,130,414

รวมสินทรัพย์ 2,167,438,240 1,226,655,412 2,236,718,625 1,227,779,164

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท

3

บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 - 80,331,827 - 80,331,827
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 75,071,930 56,119,407 52,443,813 56,119,407
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 167,302 6,521,821 - 6,521,821
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,231,571 3,059,947 5,239,071 3,059,947

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 89,470,803 146,033,002 57,682,884 146,033,002

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุ้นกู้ 17 996,434,038 - 996,434,038 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 2,845,429 2,268,879 2,845,429 2,268,879
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 999,279,467 2,268,879 999,279,467 2,268,879
รวมหนีสิ้น 1,088,750,270 148,301,881 1,056,962,351 148,301,881

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั จ านวน  379,124,282 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้
  หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2557: หุ้นสามญั จ านวน
  314,997,078 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 20 379,124,282 314,997,078 379,124,282 314,997,078
ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั จ านวน  359,993,848 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้
  หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2557: หุ้นสามญั จ านวน
  209,998,052 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 20 359,993,848 209,998,052 359,993,848 209,998,052
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 581,868,371 161,873,151 581,868,371 161,873,151
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - 524,994,025 - 524,994,025
ก าไรสะสม
  จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 21 23,295,000 17,990,000 23,295,000 17,990,000
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 113,502,740 162,305,894 214,599,055 164,622,055
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 28,011 1,192,409 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,078,687,970 1,078,353,531 1,179,756,274 1,079,477,283
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,167,438,240 1,226,655,412 2,236,718,625 1,227,779,164

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 341,781,287 548,925,221 297,892,000 548,925,188
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 10 409,594,553 627,195,301 483,913,060 497,067,854
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 28.4 - - - 131,251,200
สินคา้ระหว่างทาง 2,910,737 - 574,000 -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,604,843 23,404,508 14,604,843 23,404,508

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 768,891,420 1,199,525,030 796,983,903 1,200,648,750

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.1 - - 1,332,229 32
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11.2 1,341,929,834 - - -
เงินลงทุนทัว่ไป - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 17,533,500 17,533,500 17,533,500 17,533,500
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 28.4 - - 1,387,880,000 -
อุปกรณ์ - สุทธิ 13 5,786,826 2,769,621 2,353,733 2,769,621
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 3,111,277 2,645,219 2,032,714 2,645,219
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 2,419,326 4,182,042 2,419,326 4,182,042
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 27,766,057 - 26,183,220 -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,398,546,820 27,130,382 1,439,734,722 27,130,414

รวมสินทรัพย์ 2,167,438,240 1,226,655,412 2,236,718,625 1,227,779,164

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท

3

บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 - 80,331,827 - 80,331,827
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 75,071,930 56,119,407 52,443,813 56,119,407
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 167,302 6,521,821 - 6,521,821
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,231,571 3,059,947 5,239,071 3,059,947

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 89,470,803 146,033,002 57,682,884 146,033,002

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุ้นกู้ 17 996,434,038 - 996,434,038 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 2,845,429 2,268,879 2,845,429 2,268,879
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 999,279,467 2,268,879 999,279,467 2,268,879
รวมหนีสิ้น 1,088,750,270 148,301,881 1,056,962,351 148,301,881

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั จ านวน  379,124,282 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้
  หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2557: หุ้นสามญั จ านวน
  314,997,078 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 20 379,124,282 314,997,078 379,124,282 314,997,078
ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั จ านวน  359,993,848 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้
  หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2557: หุ้นสามญั จ านวน
  209,998,052 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 20 359,993,848 209,998,052 359,993,848 209,998,052
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 581,868,371 161,873,151 581,868,371 161,873,151
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น - 524,994,025 - 524,994,025
ก าไรสะสม
  จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 21 23,295,000 17,990,000 23,295,000 17,990,000
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 113,502,740 162,305,894 214,599,055 164,622,055
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 28,011 1,192,409 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,078,687,970 1,078,353,531 1,179,756,274 1,079,477,283
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,167,438,240 1,226,655,412 2,236,718,625 1,227,779,164

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขาย 2,552,174,287 2,811,755,513 2,400,833,265 2,811,755,513
รายไดจ้ากการให้บริการ 217,111,829 259,834,198 217,111,829 259,834,198
ตน้ทุนขาย (2,310,785,944) (2,608,979,979) (2,172,502,550) (2,608,979,979)
ตน้ทุนบริการ (204,407,179) (243,672,610) (204,407,179) (243,672,610)

ก ำไรขั้นต้น 254,092,993 218,937,122 241,035,365 218,937,122

รายไดอ่ื้น 23 32,895,527 4,395,373 82,591,126 5,323,779
ค่าใชจ่้ายในการขาย (83,617,415) (61,970,034) (77,853,030) (61,970,034)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (84,929,222) (54,486,141) (73,281,718) (53,098,386)
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 4,144,672 3,185,862 2,766,032 3,185,862
ตน้ทุนทางการเงิน 24 (51,475,056) (3,306,467) (51,475,056) (3,306,467)

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรร่วมค้ำ
และภำษีเงนิได้ 71,111,499 106,755,715 123,782,719 109,071,876

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการร่วมคา้ 11.2 (45,950,166) - - -

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 25,161,333 106,755,715 123,782,719 109,071,876
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (18,660,623) (21,315,613) (18,501,855) (21,315,613)

ก ำไรส ำหรับปี 6,500,710 85,440,102 105,280,864 87,756,263

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท

5

บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน - สุทธิจากภาษี 19 - (1,565,136) - (1,565,136)

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (1,565,136) - (1,565,136)

รายการท่ีจะจดัประเภทใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน (1,164,398) 1,192,409 - -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,164,398) 1,192,409 - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (1,164,398) (372,727) - (1,565,136)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 5,336,312 85,067,375 105,280,864 86,191,127

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 27 0.02 0.36 0.29 0.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขาย 2,552,174,287 2,811,755,513 2,400,833,265 2,811,755,513
รายไดจ้ากการให้บริการ 217,111,829 259,834,198 217,111,829 259,834,198
ตน้ทุนขาย (2,310,785,944) (2,608,979,979) (2,172,502,550) (2,608,979,979)
ตน้ทุนบริการ (204,407,179) (243,672,610) (204,407,179) (243,672,610)

ก ำไรขั้นต้น 254,092,993 218,937,122 241,035,365 218,937,122

รายไดอ่ื้น 23 32,895,527 4,395,373 82,591,126 5,323,779
ค่าใชจ่้ายในการขาย (83,617,415) (61,970,034) (77,853,030) (61,970,034)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (84,929,222) (54,486,141) (73,281,718) (53,098,386)
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 4,144,672 3,185,862 2,766,032 3,185,862
ตน้ทุนทางการเงิน 24 (51,475,056) (3,306,467) (51,475,056) (3,306,467)

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรร่วมค้ำ
และภำษีเงนิได้ 71,111,499 106,755,715 123,782,719 109,071,876

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากการร่วมคา้ 11.2 (45,950,166) - - -

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 25,161,333 106,755,715 123,782,719 109,071,876
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (18,660,623) (21,315,613) (18,501,855) (21,315,613)

ก ำไรส ำหรับปี 6,500,710 85,440,102 105,280,864 87,756,263

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท

5

บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน - สุทธิจากภาษี 19 - (1,565,136) - (1,565,136)

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่
ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (1,565,136) - (1,565,136)

รายการท่ีจะจดัประเภทใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
งบการเงิน (1,164,398) 1,192,409 - -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,164,398) 1,192,409 - -

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (1,164,398) (372,727) - (1,565,136)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 5,336,312 85,067,375 105,280,864 86,191,127

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 27 0.02 0.36 0.29 0.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ข้อมูลทำงกำรเงนิรวม ข้อมูลทำงกำรเงนิเฉพำะบริษัท
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 25,161,333 106,755,715 123,782,719 109,071,877
รำยกำรปรับปรุง
   ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 13, 14 2,365,288 1,780,357 2,040,552 1,780,357
   กลบัรำยกำรหน้ีสงสยัจะสูญ (5,824,164) (4,299,083) (5,824,164) (4,299,083)
   ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปล่ียน
      ท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,249,063) 1,392,391 (870,423) 1,381,191
   ก ำไรจำกกำรขำยอุปกรณ์ (3,602) - (3,602)
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 19 576,550 149,455 576,550 149,455
   ดอกเบ้ียรับ (1,416,442) (353,006) (50,427,014) (1,281,410)
   ดอกเบ้ียจ่ำย 51,475,057 3,306,467 51,475,057 3,306,467
   รำยไดเ้งินปันผล 23 (30,855,052) (666,675) (30,855,052) (666,675)
   ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้ 11.2 45,950,166 - - -

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 85,183,673 108,062,019 89,898,225 109,438,577

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์และหน้ีสินด ำเนินงำน
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 122,968,970 (110,571,124) 124,442,872 (110,755,272)
   สินคำ้ระหว่ำงทำง (2,791,539) 1,384,800 (574,000) 1,384,800
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,449,487 (117,721) 21,449,487 (117,721)
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (27,685,316) (15,971,188) (26,183,220) (15,971,188)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 18,929,577 17,365,075 (6,040,286) 17,365,075
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,179,123 764,379 2,179,123 764,379

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 220,233,975 916,240 205,172,201 2,108,650

   จ่ำยภำษีเงินได้ (35,910,783) (20,972,794) (35,910,783) (20,972,794)

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปไหน)กิจกรรมด ำเนินงำน 184,323,192 (20,056,554) 169,261,418 (18,864,144)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในหนำ้ 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

9

บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (4,593,146) (1,986,294)          (1,012,158) (1,986,294)          
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,025,262) - - -
เงินสดจ่ำยเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ 11 (1,256,640,000) - (1,332,197) (32)
เงินสดจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้น 10 - (131,240,000) (26,617,800) -
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ - 57,068 - 57,068
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 28 - - (1,256,640,000) (131,240,000)
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 1,416,442 353,006 1,415,126 353,006
เงินสดรับจำกเงินปันผล 854,677 666,675 854,677 666,675

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,259,987,289) (132,149,545) (1,283,332,352) (132,149,577)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำก(จ่ำยช ำระ)เงินกูย้ืมระยะสั้น
   จำกสถำบนักำรเงิน 17.1 (80,331,827) 80,331,827 (80,331,827) 80,331,827
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 17.2 547,000,000 - 547,000,000 -
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -
ตน้ทุนในกำรออกหุ้นกู้ (4,170,000) - (4,170,000) -
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน - 524,994,025 - 524,994,025
เงินสดรับช ำระล่วงหนำ้ค่ำหุ้น 8,992,500 - - -
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 17.2 (547,000,000) - (547,000,000) -
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (48,757,151) (3,221,706)          (48,757,151) (3,221,706)          
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (5,001,873) (3,349,022)          (5,001,873) (3,349,022)          

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 870,731,649 598,755,124 861,739,149 598,755,124

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (204,932,448) 446,549,025 (252,331,785) 447,741,403
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 548,925,221 101,616,356 548,925,188 101,616,356
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสด
   และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (2,211,486) 759,840 1,298,597 (432,571)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำปี 9 341,781,287 548,925,221 297,892,000 548,925,188

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รำยกำรท่ีไม่ไช่เงินสด
จ่ำยหุ้นปันผล 44,996,991 29,998,052 44,996,991 29,998,052
เจำ้หน้ีค่ำซ้ืออุปกรณ์ - 57,780 - 57,780

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในหนำ้ 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 25,161,333 106,755,715 123,782,719 109,071,877
รำยกำรปรับปรุง
   ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 13, 14 2,365,288 1,780,357 2,040,552 1,780,357
   กลบัรำยกำรหน้ีสงสยัจะสูญ (5,824,164) (4,299,083) (5,824,164) (4,299,083)
   ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปล่ียน
      ท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,249,063) 1,392,391 (870,423) 1,381,191
   ก ำไรจำกกำรขำยอุปกรณ์ (3,602) - (3,602)
   ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน 19 576,550 149,455 576,550 149,455
   ดอกเบ้ียรับ (1,416,442) (353,006) (50,427,014) (1,281,410)
   ดอกเบ้ียจ่ำย 51,475,057 3,306,467 51,475,057 3,306,467
   รำยไดเ้งินปันผล 23 (30,855,052) (666,675) (30,855,052) (666,675)
   ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้ 11.2 45,950,166 - - -

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 85,183,673 108,062,019 89,898,225 109,438,577

กำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย ์และหน้ีสินด ำเนินงำน
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 122,968,970 (110,571,124) 124,442,872 (110,755,272)
   สินคำ้ระหว่ำงทำง (2,791,539) 1,384,800 (574,000) 1,384,800
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,449,487 (117,721) 21,449,487 (117,721)
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (27,685,316) (15,971,188) (26,183,220) (15,971,188)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 18,929,577 17,365,075 (6,040,286) 17,365,075
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,179,123 764,379 2,179,123 764,379

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 220,233,975 916,240 205,172,201 2,108,650

   จ่ำยภำษีเงินได้ (35,910,783) (20,972,794) (35,910,783) (20,972,794)

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปไหน)กิจกรรมด ำเนินงำน 184,323,192 (20,056,554) 169,261,418 (18,864,144)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในหนำ้ 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

9

บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (4,593,146) (1,986,294)          (1,012,158) (1,986,294)          
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,025,262) - - -
เงินสดจ่ำยเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ 11 (1,256,640,000) - (1,332,197) (32)
เงินสดจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้น 10 - (131,240,000) (26,617,800) -
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ - 57,068 - 57,068
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 28 - - (1,256,640,000) (131,240,000)
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 1,416,442 353,006 1,415,126 353,006
เงินสดรับจำกเงินปันผล 854,677 666,675 854,677 666,675

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,259,987,289) (132,149,545) (1,283,332,352) (132,149,577)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำก(จ่ำยช ำระ)เงินกูย้ืมระยะสั้น
   จำกสถำบนักำรเงิน 17.1 (80,331,827) 80,331,827 (80,331,827) 80,331,827
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 17.2 547,000,000 - 547,000,000 -
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้ 1,000,000,000 - 1,000,000,000 -
ตน้ทุนในกำรออกหุ้นกู้ (4,170,000) - (4,170,000) -
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน - 524,994,025 - 524,994,025
เงินสดรับช ำระล่วงหนำ้ค่ำหุ้น 8,992,500 - - -
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 17.2 (547,000,000) - (547,000,000) -
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (48,757,151) (3,221,706)          (48,757,151) (3,221,706)          
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (5,001,873) (3,349,022)          (5,001,873) (3,349,022)          

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 870,731,649 598,755,124 861,739,149 598,755,124

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (204,932,448) 446,549,025 (252,331,785) 447,741,403
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 548,925,221 101,616,356 548,925,188 101,616,356
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสด
   และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (2,211,486) 759,840 1,298,597 (432,571)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำปี 9 341,781,287 548,925,221 297,892,000 548,925,188

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รำยกำรท่ีไม่ไช่เงินสด
จ่ำยหุ้นปันผล 44,996,991 29,998,052 44,996,991 29,998,052
เจำ้หน้ีค่ำซ้ืออุปกรณ์ - 57,780 - 57,780

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในหนำ้ 11 ถึง 64  เป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

10ANNUAL REPORT 2015
รายงานประจำาปี 255894 95



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนและจดัตั้ งเป็นนิติบุคคลเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บริษัท 
ไดจ้ดทะเบียนเขำ้เป็นบริษทัในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสำมญัของบริษทั
ไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ี 
ไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 88 ซอยบำงนำ - ตรำด 30 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  
 
บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ ำมนัหล่อล่ืน และกำรให้บริกำรอำหำรและท ำควำมสะอำด
ส ำหรับบุคลำกรทั้งบนบกและในทะเล 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบริษทั” 
 
รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี  
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ี 
จดทะเบียน ประเภทธุรกจิ 

อตัรำร้อยละของ
กำรถือหุ้น 

    

บริษัทย่อย    
Sea Oil Energy Limited  
   (จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม พ.ศ. 2557) 

หมู่เกำะ 
เบอร์มิวดำ้ 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 

Sea Oil Offshore Limited 
   (จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2558) 

มำเลเซีย ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำมนัและ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

100.00 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
   (จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2558) 

สิงคโปร์ ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำมนัและ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

100.00 

    

กำรร่วมค้ำ    
Pan Orient Energy (Siam) Ltd. (ถือหุน้โดย Sea Oil  
   Energy Limited)    
 

หมู่เกำะ 
เบอร์มิวดำ้ 

ธุรกิจเก่ียวกบักำรส ำรวจ 
พฒันำและผลิตน ้ำมนั
ปิโตรเลียมและก๊ำซ

ธรรมชำติ 

49.99 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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2 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของ
งบกำรเงิน  
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ี
ส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฏิบติั
และต้องเปิดเผยเร่ืองกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือ ควำมซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำร 
ท่ีมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินรวมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 6 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ี
มีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั  ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11      เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12      เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13      เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

 

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)96 97



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
 

11 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท ซีออยล์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนและจดัตั้ งเป็นนิติบุคคลเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2540 บริษัท 
ไดจ้ดทะเบียนเขำ้เป็นบริษทัในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสำมญัของบริษทั
ไดรั้บอนุมติัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ (MAI : Market for Alternative Investment) บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ี 
ไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 88 ซอยบำงนำ - ตรำด 30 ถนนบำงนำ-ตรำด แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  
 
บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ ำมนัหล่อล่ืน และกำรให้บริกำรอำหำรและท ำควำมสะอำด
ส ำหรับบุคลำกรทั้งบนบกและในทะเล 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบริษทั” 
 
รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี  
 

ช่ือบริษทั 
ประเทศท่ี 
จดทะเบียน ประเภทธุรกจิ 

อตัรำร้อยละของ
กำรถือหุ้น 

    

บริษัทย่อย    
Sea Oil Energy Limited  
   (จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 ตุลำคม พ.ศ. 2557) 

หมู่เกำะ 
เบอร์มิวดำ้ 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน 100.00 

Sea Oil Offshore Limited 
   (จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2558) 

มำเลเซีย ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำมนัและ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

100.00 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 
   (จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2558) 

สิงคโปร์ ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำมนัและ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

100.00 

    

กำรร่วมค้ำ    
Pan Orient Energy (Siam) Ltd. (ถือหุน้โดย Sea Oil  
   Energy Limited)    
 

หมู่เกำะ 
เบอร์มิวดำ้ 

ธุรกิจเก่ียวกบักำรส ำรวจ 
พฒันำและผลิตน ้ำมนั
ปิโตรเลียมและก๊ำซ

ธรรมชำติ 

49.99 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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2 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงนิ 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์่ำดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของ
งบกำรเงิน  
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ี
ส ำคญัและกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฏิบติั
และต้องเปิดเผยเร่ืองกำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือ ควำมซับซ้อน หรือเก่ียวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำร 
ท่ีมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินรวมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 6 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ี
มีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั  ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง 
 

2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11      เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12      เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13      เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดแ้ก่กำรเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดให้กิจกำร 
จดักลุ่มรำยกำรท่ีแสดงอยูใ่น “ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์ำ่รำยกำรนั้นสำมำรถจดัประเภทรำยกำร
ใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงัไดห้รือไม่ ดงันั้น ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจึงมีกำรระบไุวส้ ำหรับ
รำยกำรท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรขำดทุน และรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เขำ้ไปไวใ้น
ก ำไรขำดทุน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรบญัชีใหม่เก่ียวกบักำร
รวมธุรกิจ ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดให้บนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจโดยปฏิบติั
ตำมวิธีซ้ือ รำยกำรจ่ำยเพ่ือซ้ือธุรกิจตอ้งบนัทึกดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีคำด
ว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินซ่ึงตอ้งวดัมูลค่ำภำยหลงักำรรวมธุรกิจ โดยผลต่ำงจะรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน นโยบำยกำรบญัชีน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.3 (ภำษำองักฤษตดัช่วงหลงัออก) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 ไดก้ ำหนดค ำนิยำมของสัญญำร่วมกำรงำนวำ่เป็นสัญญำท่ีผูร่้วมทุน
ตั้งแต่สองรำยข้ึนไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมท่ีจดัตั้งข้ึน กำรตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บ
ควำมเห็นชอบโดยผูค้วบคุมร่วมอยำ่งเป็นเอกฉนัทจึ์งจะถือวำ่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของค ำนิยำมวำ่กำรควบคุมร่วม 
กำรร่วมกำรงำนสำมำรถอยูใ่นรูปแบบของกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรือกำรร่วมคำ้ กำรจดัประเภทข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ี
แสดงออกมำซ่ึงสัมพันธ์กับข้อตกลงท่ีจัดท ำข้ึน  หำกในข้อก ำหนดผูร่้วมทุนได้รับเพียงสินทรัพย์สุทธิ  
3 กำรร่วมงำนดงักลำ่วถือเป็นกำรร่วมคำ้ ส่วนกำรด ำเนินงำนร่วมกนัจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภำระในหน้ีสิน 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัจะบนัทึกบญัชีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภำระในหน้ีสิน กำรร่วมคำ้จะบนัทึกส่วนไดเ้สียโดย
ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัมีรำยกำรใหม่ซ่ึงเป็นกำรร่วมกำรงำนซ่ึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
นโยบำยกำรบญัชีน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.3 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 12 ก ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผูใ้ช้งบกำรเงินสำมำรถ
ประเมินควำมเส่ียงและผลกระทบทำงดำ้นกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียท่ีกิจกำรมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
กำรร่วมกำรงำน และกิจกำรซ่ึงมีโครงสร้ำงเฉพำะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบกำรเงินรวม มำตรฐำนฉบบัน้ีมี
ผลกระทบเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ตำมท่ีเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไวใ้นหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุง และลดควำมซ ้ ำซอ้นของค ำนิยำมของ
มูลค่ำยติุธรรม โดยกำรก ำหนดค ำนิยำม และแหล่งขอ้มูลในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับ
ใชใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบกบังบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้
เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยำว และสัญญำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัยงั
ไม่ไดน้ ำมำใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองผลประโยชน์พนักงำน ไดมี้กำรอธิบำยเก่ียวกบัวิธีกำร
ปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับเงินสมทบจำกพนักงำนหรือบุคคลท่ีสำมแก่โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวใ้ห้
ชดัเจนข้ึน กำรปรับปรุงดงักล่ำวให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเงินสมทบนั้ นเกิดข้ึนเท่ำนั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีมำกกว่ำหน่ึงรอบ
ระยะเวลำบญัชี 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดแ้ก่กำรเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดให้กิจกำร 
จดักลุ่มรำยกำรท่ีแสดงอยูใ่น “ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์ำ่รำยกำรนั้นสำมำรถจดัประเภทรำยกำร
ใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงัไดห้รือไม่ ดงันั้น ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจึงมีกำรระบไุวส้ ำหรับ
รำยกำรท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรขำดทุน และรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เขำ้ไปไวใ้น
ก ำไรขำดทุน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรบญัชีใหม่เก่ียวกบักำร
รวมธุรกิจ ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดให้บนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจโดยปฏิบติั
ตำมวิธีซ้ือ รำยกำรจ่ำยเพ่ือซ้ือธุรกิจตอ้งบนัทึกดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัรวมธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีคำด
ว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินซ่ึงตอ้งวดัมูลค่ำภำยหลงักำรรวมธุรกิจ โดยผลต่ำงจะรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน นโยบำยกำรบญัชีน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.3 (ภำษำองักฤษตดัช่วงหลงัออก) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 ไดก้ ำหนดค ำนิยำมของสัญญำร่วมกำรงำนวำ่เป็นสัญญำท่ีผูร่้วมทุน
ตั้งแต่สองรำยข้ึนไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมท่ีจดัตั้งข้ึน กำรตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บ
ควำมเห็นชอบโดยผูค้วบคุมร่วมอยำ่งเป็นเอกฉนัทจึ์งจะถือวำ่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของค ำนิยำมวำ่กำรควบคุมร่วม 
กำรร่วมกำรงำนสำมำรถอยูใ่นรูปแบบของกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรือกำรร่วมคำ้ กำรจดัประเภทข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ี
แสดงออกมำซ่ึงสัมพันธ์กับข้อตกลงท่ีจัดท ำข้ึน  หำกในข้อก ำหนดผูร่้วมทุนได้รับเพียงสินทรัพย์สุทธิ  
3 กำรร่วมงำนดงักลำ่วถือเป็นกำรร่วมคำ้ ส่วนกำรด ำเนินงำนร่วมกนัจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภำระในหน้ีสิน 
กำรด ำเนินงำนร่วมกนัจะบนัทึกบญัชีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภำระในหน้ีสิน กำรร่วมคำ้จะบนัทึกส่วนไดเ้สียโดย
ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัมีรำยกำรใหม่ซ่ึงเป็นกำรร่วมกำรงำนซ่ึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 
นโยบำยกำรบญัชีน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.3 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 12 ก ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผูใ้ช้งบกำรเงินสำมำรถ
ประเมินควำมเส่ียงและผลกระทบทำงดำ้นกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียท่ีกิจกำรมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
กำรร่วมกำรงำน และกิจกำรซ่ึงมีโครงสร้ำงเฉพำะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบกำรเงินรวม มำตรฐำนฉบบัน้ีมี
ผลกระทบเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ตำมท่ีเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไวใ้นหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12  

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุง และลดควำมซ ้ ำซอ้นของค ำนิยำมของ
มูลค่ำยติุธรรม โดยกำรก ำหนดค ำนิยำม และแหล่งขอ้มูลในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับ
ใชใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบกบังบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้
เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยำว และสัญญำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัยงั
ไม่ไดน้ ำมำใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองผลประโยชน์พนักงำน ไดมี้กำรอธิบำยเก่ียวกบัวิธีกำร
ปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับเงินสมทบจำกพนักงำนหรือบุคคลท่ีสำมแก่โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวใ้ห้
ชดัเจนข้ึน กำรปรับปรุงดงักล่ำวให้ควำมแตกต่ำงระหว่ำง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเงินสมทบนั้ นเกิดข้ึนเท่ำนั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีมำกกว่ำหน่ึงรอบ
ระยะเวลำบญัชี 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั
และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้ ำมำใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ไดร้วมกิจกำรท่ีให้บริกำรดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญัแก่กิจกำรท่ีรำยงำน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจกำรท่ีรำยงำน  
ซ่ึงกิจกำรตอ้งเปิดเผยจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดจ่้ำยใหแ้ก่กิจกำรท่ีใหบ้ริกำรดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ไดมี้กำรก ำหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
กำรเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่ำโดยใชว้ิธีมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุน
ในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรเปิดเผยดงักล่ำวรวมถึง 1) ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 2) กรณีท่ีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
อยูใ่นล ำดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีกำรเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม และขอ้สมมติฐำนส ำคญัท่ีใช ้

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงำนด ำเนินงำน ไดก้ ำหนดให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับดุลยพินิจของผู ้บริหำรในกำรรวมส่วนงำนเข้ำด้วยกัน  และก ำหนดให้น ำเสนอกำรกระทบ 
ยอดสินทรัพยข์องส่วนงำนกบัสินทรัพยข์องกิจกำรเม่ือกิจกำรรำยงำนขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงำนให้กบัผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

 
ผูบ้ริหำรของกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั 

 
2.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 

(ก) บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยหมำยถึงกิจกำร(ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มบริษทัมี
กำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ย
ไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจะไม่น ำงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

(ก) บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยหมำยถึงกิจกำร(ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่ม
บริษทัมีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำ
ให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบกำรเงินของบริษทั
ยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุม่บริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคมุบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น ำงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ ำนำจควบคุม 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้ ำหรับกำรซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้ง
วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ
และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระ  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์
ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนในกำรรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวม
ธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยติุธรรม หรือ มูลค่ำ
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุน้ท่ีถือ ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอย
ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนำ้กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี
ซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้นในก ำไรหรือขำดทุน 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ 
ผลก ำไรขำดทุนท่ีเกิดข้ึนในก ำไรหรือขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดั
ประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

กรณีท่ีมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ มำกกวำ่มูลค่ำยติุธรรมสุทธิ ณ 
วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำ ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทน 
ท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียใน
ส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ นอ้ยกว่ำมูลค่ำรำคำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ 
บริษทัยอ่ยเน่ืองจำกมีกำรต่อรองรำคำซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 

 

กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่ง
กลุ่มบริษทั นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะมีกำร
ปรับเพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วน
แบ่งตน้ทุนทำงตรง 

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)100 101



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญั
และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดน้ ำมำใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ไดร้วมกิจกำรท่ีให้บริกำรดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญัแก่กิจกำรท่ีรำยงำน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจกำรท่ีรำยงำน  
ซ่ึงกิจกำรตอ้งเปิดเผยจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดจ่้ำยใหแ้ก่กิจกำรท่ีใหบ้ริกำรดำ้นผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ไดมี้กำรก ำหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
กำรเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่ำโดยใชว้ิธีมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุน
ในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรเปิดเผยดงักล่ำวรวมถึง 1) ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 2) กรณีท่ีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
อยูใ่นล ำดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีกำรเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม และขอ้สมมติฐำนส ำคญัท่ีใช ้

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงำนด ำเนินงำน ไดก้ ำหนดให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับดุลยพินิจของผู ้บริหำรในกำรรวมส่วนงำนเข้ำด้วยกัน  และก ำหนดให้น ำเสนอกำรกระทบ 
ยอดสินทรัพยข์องส่วนงำนกบัสินทรัพยข์องกิจกำรเม่ือกิจกำรรำยงำนขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงำนให้กบัผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 

 
ผูบ้ริหำรของกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั 

 
2.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ 
 

(ก) บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยหมำยถึงกิจกำร(ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มบริษทัมี
กำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ย
ไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจะไม่น ำงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ ำนำจควบคุม 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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2.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

(ก) บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยหมำยถึงกิจกำร(ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่ม
บริษทัมีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำ
ให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบกำรเงินของบริษทั
ยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุม่บริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคมุบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น ำงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยมำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ ำนำจควบคุม 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหส้ ำหรับกำรซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้ง
วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ
และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระ  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์
ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนในกำรรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวม
ธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยติุธรรม หรือ มูลค่ำ
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุน้ท่ีถือ ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอย
ซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนำ้กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ี
ซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้นในก ำไรหรือขำดทุน 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ 
ผลก ำไรขำดทุนท่ีเกิดข้ึนในก ำไรหรือขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยซ่ึงจดั
ประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีกำรวดัมูลค่ำใหม่ และใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

กรณีท่ีมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ มำกกวำ่มูลค่ำยติุธรรมสุทธิ ณ 
วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำ ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่ำควำมนิยม หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทน 
ท่ีโอนให้ มูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียใน
ส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนกำรรวมธุรกิจ นอ้ยกว่ำมูลค่ำรำคำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ 
บริษทัยอ่ยเน่ืองจำกมีกำรต่อรองรำคำซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงัก ำไรขำดทุน 

 

กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่ง
กลุ่มบริษทั นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 

ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะมีกำร
ปรับเพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วน
แบ่งตน้ทุนทำงตรง 

ANNUAL REPORT 2015
รายงานประจำาปี 2558100 101
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

(ข) รำยกำรและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั 
ส ำหรับกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมำในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้  และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยใน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(ค) กำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 
 

เม่ือกลุ่มบริษัทสูญเสียกำรควบคุม ส่วนได้เสียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่ำใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม กำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ มูลค่ำยติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของ
เงินลงทุนท่ีเหลือของ บริษทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยตรง 

 
(ง) กำรร่วมกำรงำน 
 

เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั หรือกำรร่วมคำ้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและ
ภำระผกูพนัตำมสัญญำของผูล้งทนุแต่ละรำย กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนท่ีมีและพิจำรณำวำ่
เป็น กำรร่วมคำ้ ซ่ึงกำรร่วมคำ้รับรู้เงินลงทุนโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนและปรับปรุงมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
เพ่ือรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและกำรเปล่ียนแปลงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำม
สัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สีย หำกส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้มีจ ำนวนเท่ำกบัหรือสูงกว่ำ
ส่วนไดเ้สียของกลุม่บริษทัในกำรร่วมคำ้นั้น(ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใดๆซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุม่บริษทัในกำรร่วมคำ้นั้น) กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขำดทุนท่ีเกินกวำ่ส่วนไดเ้สีย
ของตนในกำรร่วมคำ้นั้น นอกจำกว่ำกลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนั หรือไดจ่้ำยเงินเพ่ือช ำระภำระผกูพนัแทนกำรร่วมคำ้
ไปแลว้ 

 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่งกลุ่มบริษทักบักำรร่วมคำ้จะตดับญัชีเท่ำท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกำร
ร่วมคำ้นั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั  เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำ
สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ กำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ  ำเป็น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 

รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำง
เศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
แสดงในสกลุเงินบำท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือ
จ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทนุของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำร
รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มบริษทั 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกลุเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงิน
เฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำเป็น 
สกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินดงัน้ี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบ

แสดงฐำนะกำรเงินนั้น 
 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 
 

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)102 103
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

(ข) รำยกำรและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรำยกำรกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั 
ส ำหรับกำรซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมำในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้  และก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยใน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(ค) กำรจ ำหน่ำยบริษทัยอ่ย 
 

เม่ือกลุ่มบริษัทสูญเสียกำรควบคุม ส่วนได้เสียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่ำใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม กำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ มูลค่ำยติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่ำตำมบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่ำของ
เงินลงทุนท่ีเหลือของ บริษทัร่วม กิจกำรร่วมคำ้ หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ส ำหรับทุกจ ำนวนท่ีเคยรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เสมือนว่ำกลุ่มกิจกำรมีกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยตรง 

 
(ง) กำรร่วมกำรงำน 
 

เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั หรือกำรร่วมคำ้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและ
ภำระผกูพนัตำมสัญญำของผูล้งทนุแต่ละรำย กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนท่ีมีและพิจำรณำวำ่
เป็น กำรร่วมคำ้ ซ่ึงกำรร่วมคำ้รับรู้เงินลงทุนโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนและปรับปรุงมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
เพ่ือรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและกำรเปล่ียนแปลงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำม
สัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สีย หำกส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้มีจ  ำนวนเท่ำกบัหรือสูงกว่ำ
ส่วนไดเ้สียของกลุม่บริษทัในกำรร่วมคำ้นั้น(ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใดๆซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุม่บริษทัในกำรร่วมคำ้นั้น) กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขำดทุนท่ีเกินกวำ่ส่วนไดเ้สีย
ของตนในกำรร่วมคำ้นั้น นอกจำกว่ำกลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนั หรือไดจ่้ำยเงินเพ่ือช ำระภำระผกูพนัแทนกำรร่วมคำ้
ไปแลว้ 

 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่งกลุ่มบริษทักบักำรร่วมคำ้จะตดับญัชีเท่ำท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกำร
ร่วมคำ้นั้น รำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกนั  เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลกัฐำนว่ำ
สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ กำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ  ำเป็น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 
 

รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดลอ้มทำง
เศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั
แสดงในสกลุเงินบำท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 
 

(ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รำยกำรท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับหรือ
จ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทนุของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำร
รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มบริษทั 
 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกลุเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงิน
เฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำเป็น 
สกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินดงัน้ี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบ

แสดงฐำนะกำรเงินนั้น 
 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 
 

ANNUAL REPORT 2015
รายงานประจำาปี 2558102 103
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2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  เงินลงทุนระยะสั้น
อ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ  

 

2.6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำง
รำคำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้น
ก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

 

2.7 สินค้ำระหว่ำงทำง 
 

สินคำ้ระหวำ่งทำง ไดแ้ก่ น ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรขนส่งไปให้ลูกคำ้ ซ่ึงแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณโดยวิธีเฉพำะเจำะจง บญัชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ 
ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพมีกำรบนัทึกเท่ำท่ีจ  ำเป็น 

 

2.8 เงินลงทุนท่ัวไป 
 

เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ  
 
เงินลงทุนทัว่ไป รับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึง 
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 
บริษทัจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำรวมไว้
ในก ำไรขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบ
กบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำร
หน้ีหรือตรำสำรทุนชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2.9 อปุกรณ์ 
 
อุปกรณ์วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
กำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำม
เหมำะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดวำ่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถ
วดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำอ่ืนๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือลดรำคำทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพยต์ำมท่ีประมำณกำรไวด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 - 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลำรำยงำน ไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ใหเ้หมำะสม 

 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนทนัที (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.11) 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในก ำไรหรือขำดทุน 

 
2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิกำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมำจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและ
กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใช้งำนไดต้ำมประสงค์ และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุ
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี 
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2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม  เงินลงทุนระยะสั้น
อ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยไุม่เกินสำมเดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ  

 

2.6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำง
รำคำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้เปรียบเทียบกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้น
ก ำไรหรือขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

 

2.7 สินค้ำระหว่ำงทำง 
 

สินคำ้ระหวำ่งทำง ไดแ้ก่ น ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรขนส่งไปให้ลูกคำ้ ซ่ึงแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณโดยวิธีเฉพำะเจำะจง บญัชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ 
ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพมีกำรบนัทึกเท่ำท่ีจ  ำเป็น 

 

2.8 เงินลงทุนท่ัวไป 
 

เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ  
 
เงินลงทุนทัว่ไป รับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุน ซ่ึงหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึง 
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำรำยกำร 
 
เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
 
บริษทัจะทดสอบค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำรวมไว้
ในก ำไรขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบ
กบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำร
หน้ีหรือตรำสำรทุนชนิดเดียวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2.9 อปุกรณ์ 
 
อุปกรณ์วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
กำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำม
เหมำะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดวำ่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถ
วดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ มูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรำยกำรออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำอ่ืนๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือลดรำคำทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพยต์ำมท่ีประมำณกำรไวด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 - 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลำรำยงำน ไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ใหเ้หมำะสม 

 
ในกรณีท่ีมูลค่ำตำมบญัชีสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน มูลค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนทนัที (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.11) 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในก ำไรหรือขำดทุน 

 
2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิกำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมำจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและ
กำรด ำเนินกำรให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใช้งำนไดต้ำมประสงค์ และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุ
ประมำณกำรใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี 
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2.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบญัชี 
อำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำ
มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำ
จำกกำรใชสิ้นทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ 
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูก
ประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
2.12 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 

 
สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ 
สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บ
จำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมด 
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำง
หน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ได้อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไร
ขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำเพ่ือท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินทรัพยท่ี์
เหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุอง
สัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
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2.13 เงินกู้ยืม 
 

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำ
รำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือใหไ้ดเ้งินกูม้ำหรือออกหุน้กู ้จะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปได้
ท่ีจะใชว้งเงินกูบ้ำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ี
มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงินบำงส่วนหรือทั้ งหมดค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำร
ใหบ้ริกำรสภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็น
เวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขตอ้งน ำมำรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำร
เตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขำย กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นรำคำทุน
ของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ท่ีจ  ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภำพ
พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกูย้ืมท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ ท่ียงัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข
ไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีสำมำรถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

 
ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ชดั ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำทุกปี 
สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบญัชี 
อำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำ
มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยเทียบกบัมูลค่ำ
จำกกำรใชสิ้นทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำได ้เพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ 
สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไปแลว้ จะถูก
ประเมินควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
2.12 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 

 
สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ 
สัญญำเช่ำนั้นถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บ
จำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น 

 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเกือบทั้งหมด 
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำง
หน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ได้อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ  
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในก ำไร
ขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำเพ่ือท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินทรัพยท่ี์
เหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุอง
สัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
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2.13 เงินกู้ยืม 
 

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่ำ
ในเวลำต่อมำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำ
รำยกำรท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพ่ือช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 
 
ค่ำธรรมเนียมท่ีจ่ำยไปเพ่ือใหไ้ดเ้งินกูม้ำหรือออกหุน้กู ้จะรับรู้เป็นตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรเงินกูใ้นกรณีท่ีมีควำมเป็นไปได้
ท่ีจะใชว้งเงินกูบ้ำงส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่ำธรรมเนียมจะรอกำรรับรู้จนกระทัง่มีกำรถอนเงิน หำกไม่มีหลกัฐำนท่ี
มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะใช้วงเงินบำงส่วนหรือทั้ งหมดค่ำธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำร
ใหบ้ริกำรสภำพคล่องและจะตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็น
เวลำไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขตอ้งน ำมำรวมเป็น
ส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ ำเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำร
เตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขำย กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้ืมเป็นรำคำทุน
ของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ ท่ีจ  ำเป็นในกำรเตรียมสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไขให้อยูใ่นสภำพ
พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยไดเ้สร็จส้ินลง 
 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนท่ีเกิดจำกกำรน ำเงินกูย้ืมท่ีกูม้ำโดยเฉพำะ ท่ียงัไม่ไดน้ ำไปเป็นรำยจ่ำยของสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข
ไปลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวก่อน ตอ้งน ำมำหกัจำกตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีสำมำรถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์

 
ตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดที่เกิดข้ึน 
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2.14 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะ
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรำยกำรท่ี
รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุน้ตำมล ำดบั 

 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้ง ด ำเนินงำนอยูแ่ละเกิดรำยไดเ้พ่ือ
เสียภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ท่ีสำมำรถน ำ
กฎหมำยภำษี ไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษี หำกคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่
หน่วยงำนจดัเก็บ 

 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ
รำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้
เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำ
ภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำ
ท่ีรำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือ
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะ
น ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ครำว
ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีตอ้งเสียภำษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสำมำรถควบคุมจงัหวะ
เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่
เกิดข้ึนไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีหน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซ่ึงตั้ งใจจะจ่ำยหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.15 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโบนัส กำรแบ่งก ำไร และหน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้ นอ่ืนของ
พนกังำนเม่ือมีภำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรือตำมประเพณีปฏิบติัในอดีตซ่ึงก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำน 

 
(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 

บริษทัไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์ 
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษทัจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภำระผูกพนัทำง
กฎหมำยหรือภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยให้
พนักงำนทั้งหมดส ำหรับกำรให้บริกำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ  
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับหลำยปัจจยั เช่น อำยุ จ ำนวนปีท่ี
ให้บริกำร และ ค่ำตอบแทน หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนหักดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระ
ผกูพนัน้ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนั
ของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนใน
ตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดใกลเ้คียงกบั
ระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนั 
 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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2.14 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุันและภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะ
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือรำยกำรท่ี
รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุน้ตำมล ำดบั 

 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมี
ผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้ง ด ำเนินงำนอยูแ่ละเกิดรำยไดเ้พ่ือ
เสียภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ท่ีสำมำรถน ำ
กฎหมำยภำษี ไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยภำษี หำกคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่
หน่วยงำนจดัเก็บ 

 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ
รำคำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้
เร่ิมแรกของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
รำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำ
ภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำ
ท่ีรำยงำน และคำดวำ่อตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือ
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะ
น ำจ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชัว่ครำว
ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม และส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีตอ้งเสียภำษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสำมำรถควบคุมจงัหวะ
เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่
เกิดข้ึนไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีหน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซ่ึงตั้ งใจจะจ่ำยหน้ีสินและ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.15 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้หน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโบนัส กำรแบ่งก ำไร และหน้ีสินผลประโยชน์ระยะสั้ นอ่ืนของ
พนกังำนเม่ือมีภำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรือตำมประเพณีปฏิบติัในอดีตซ่ึงก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำน 

 
(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
 

บริษทัไดก้ ำหนดโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและโครงกำรผลประโยชน์ 
 
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษทัจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภำระผูกพนัทำง
กฎหมำยหรือภำระผูกพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำยให้
พนักงำนทั้งหมดส ำหรับกำรให้บริกำรจำกพนักงำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ  
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะไดรั้บเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับหลำยปัจจยั เช่น อำยุ จ ำนวนปีท่ี
ให้บริกำร และ คำ่ตอบแทน หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ปัจจุบนัของภำระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนหักดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระ
ผกูพนัน้ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระ ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนั
ของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนใน
ตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดใกลเ้คียงกบั
ระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระผกูพนั 
 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
 

25 

2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้ 
อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้
บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
 
ในกรณีท่ีมีภำระผูกพนัท่ีคลำ้ยคลึงกนัหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกร 
เพ่ือจ่ำยช ำระภำระผูกพนัเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่ำควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพ่ือช ำระภำระผูกพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกัน 
จะมีระดบัต ่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดวำ่จะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผูกพนั โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำ
และควำมเส่ียงเฉพำะของหน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่กำรเพ่ิมข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ 
จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 

 
2.17 กำรบัญชีส ำหรับอนุพันธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

บริษทัเป็นคู่สัญญำในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงประกอบดว้ยสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ เคร่ืองมือ
ดงักล่ำวไม่รับรู้ในงบกำรเงินในวนัเร่ิมแรก โดยจะรับรู้เป็นก ำไรขำดทุนเม่ือมีกำรจ่ำยช ำระ 

 
2.18 กำรรับรู้รำยได้ 
 

(ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 
 

รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกิจกรรมตำมปกติของ 
กลุ่มบริษทั รำยไดจ้ะแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยใน 
กลุ่มบริษทัส ำหรับงบกำรเงินรวม  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้โดยอำ้งอิงตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน 
 

(ข) รำยไดอ่ื้น 
 

 รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
  รำยไดอ่ื้นๆ รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.19 กำรจ่ำยเงนิปันผล 

 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดำ้นหน้ีสินในงบกำรเงินในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 

 
2.20 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัท่ีท ำกำรตดัสินใจ
เชิงกลยทุธ์ 
 

3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
 กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำก

อตัรำแลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยติุธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงิน
สดอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียง
ดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและ
แสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ี
เป็นไปได ้
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 

ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้ 
อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้นมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลให้
บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
 
ในกรณีท่ีมีภำระผูกพนัท่ีคลำ้ยคลึงกนัหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรก ำหนดควำมน่ำจะเป็นท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกร 
เพ่ือจ่ำยช ำระภำระผูกพนัเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพนัทั้งประเภท แมว้่ำควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพ่ือช ำระภำระผูกพนับำงรำยกำรท่ีจดัอยู่ในประเภทเดียวกัน 
จะมีระดบัต ่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่ำปัจจุบนัของรำยจ่ำยท่ีคำดวำ่จะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระ
ภำระผูกพนั โดยใชอ้ตัรำก่อนภำษีซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบนัของมูลค่ำของเงินตำมเวลำ
และควำมเส่ียงเฉพำะของหน้ีสินท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่กำรเพ่ิมข้ึนของประมำณกำรหน้ีสินเน่ืองจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำ 
จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ำย 

 
2.17 กำรบัญชีส ำหรับอนุพันธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

บริษทัเป็นคู่สัญญำในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินซ่ึงประกอบดว้ยสัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ เคร่ืองมือ
ดงักล่ำวไม่รับรู้ในงบกำรเงินในวนัเร่ิมแรก โดยจะรับรู้เป็นก ำไรขำดทุนเม่ือมีกำรจ่ำยช ำระ 

 
2.18 กำรรับรู้รำยได้ 
 

(ก) รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 
 

รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยติุธรรมท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกิจกรรมตำมปกติของ 
กลุ่มบริษทั รำยไดจ้ะแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยใน 
กลุ่มบริษทัส ำหรับงบกำรเงินรวม  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้โดยอำ้งอิงตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน 
 

(ข) รำยไดอ่ื้น 
 

 รำยไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑอ์ตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
  รำยไดอ่ื้นๆ รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.19 กำรจ่ำยเงนิปันผล 

 
เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะรับรู้ในดำ้นหน้ีสินในงบกำรเงินในรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 

 
2.20 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

ส่วนงำนด ำเนินงำนไดถู้กรำยงำนในลกัษณะเดียวกบัรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจัดสรรทรัพยำกรและ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัท่ีท ำกำรตดัสินใจ
เชิงกลยทุธ์ 
 

3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
 กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำก

อตัรำแลกเปล่ียน ควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยติุธรรมอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงดำ้นกระแสเงิน
สดอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียง
ดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและ
แสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ี
เป็นไปได ้
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

(ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัด ำเนินงำนระหวำ่งประเทศจึงยอ่มมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงเกิด
จำกสกุลเงินท่ีหลำกหลำย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำรรับรู้รำยกำร
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

 
(ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 

รำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียใน
ตลำด กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกเงินกูย้ืมและหุ้นกูซ่ึ้งมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี รำยไดแ้ละ
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด
ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 
กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียอยำ่งมีนยัส ำคญั นโยบำยของกลุ่มบริษทัคือตอ้งกำรคงจ ำนวน
เงินกูย้ืมโดยใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีให้อยูป่ระมำณร้อยละ 90 ของเงินกูย้ืมและหุ้นกู้
ทั้งหมด ทั้งน้ี ณ วนัส้ินปีบญัชี อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 5.35 

 
(ค) ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพ่ือ
ท ำใหเ้ช่ือมัน่ไดว้ำ่ไดข้ำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมคู่สัญญำในอนุพนัธ์
ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีระดบัควำมน่ำเช่ือถือสูง กลุ่มบริษทัมี
นโยบำยจ ำกดัวงเงินธุรกรรมกำรใหสิ้นเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 
 

(ง) ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคลอ่ง 
 

 จ ำนวนเงินสดท่ีมีอยำ่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับยอ่มแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของ
สภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรกูย้ืมท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่งเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มบริษทัไดต้ั้งเป้ำหมำยว่ำจะใช้
ควำมยืดหยุน่ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหำมำไดเ้น่ืองจำกลกัษณะ
ธรรมชำติของธุรกิจท่ีเป็นฐำนของกลุ่มบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้ 
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4 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำหรือเปิดเผยขอ้มูลดว้ยมูลค่ำยติุธรรม กลุ่มบริษทัใชว้ิธีจ  ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ 
ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลดงัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบั 1: รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2: ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำ หรือโดยออ้ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำ ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
• ขอ้มูลระดบั 3: ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถ

สังเกตได)้ 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดรั้บรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558  
 

 
บำท 

สินทรัพย์  
   สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 104,484 
หนีสิ้น  
   สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 39,441 

 
สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนลว่งหนำ้ช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจำกควำมเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนดว้ยกำรก ำหนดอตัรำท่ีจะใช้
รับรู้สินทรัพยท่ี์เป็นสกลุเงินต่ำงประเทศซ่ึงจะไดรั้บจริง หรือท่ีจะใชรั้บรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศซ่ึงจะตอ้งจ่ำยช ำระ 
มูลค่ำยุติธรรมก ำหนดโดยขอ้มูลระดบั 2 อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเทียบบำท ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมูลค่ำท่ีไดก้ลบัมำเป็นมูลค่ำปัจจุบนัดว้ยเส้นอตัรำผลตอบแทนสกุลเงินบำท ทั้งน้ีขอ้มูลตลำดท่ี
ใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำว และเงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ท่ี 17 และ 28.4 ตำมล ำดบั 
 

Sea Oil Public Company Limited
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 

(ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัด ำเนินงำนระหวำ่งประเทศจึงยอ่มมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงเกิด
จำกสกุลเงินท่ีหลำกหลำย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเกิดข้ึนจำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต กำรรับรู้รำยกำร
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

 
(ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
 

รำยไดแ้ละกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบักำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียใน
ตลำด กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกเงินกูย้ืมและหุ้นกูซ่ึ้งมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี รำยไดแ้ละ
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด
ธุรกรรมทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 
กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท่ี์ตอ้งอำ้งอิงอตัรำดอกเบ้ียอยำ่งมีนยัส ำคญั นโยบำยของกลุ่มบริษทัคือตอ้งกำรคงจ ำนวน
เงินกูย้ืมโดยใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีให้อยูป่ระมำณร้อยละ 90 ของเงินกูย้ืมและหุ้นกู้
ทั้งหมด ทั้งน้ี ณ วนัส้ินปีบญัชี อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 5.35 

 
(ค) ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพ่ือ
ท ำใหเ้ช่ือมัน่ไดว้ำ่ไดข้ำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมคู่สัญญำในอนุพนัธ์
ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงินท่ีมีระดบัควำมน่ำเช่ือถือสูง กลุ่มบริษทัมี
นโยบำยจ ำกดัวงเงินธุรกรรมกำรใหสิ้นเช่ือกบัสถำบนักำรเงินแต่ละแห่งอยำ่งเหมำะสม 
 

(ง) ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคลอ่ง 
 

 จ ำนวนเงินสดท่ีมีอยำ่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลำดรองรับยอ่มแสดงถึงกำรจดักำรควำมเส่ียงของ
สภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรกูย้ืมท่ีไดมี้กำรตกลงไวแ้ลว้อยำ่งเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มบริษทัไดต้ั้งเป้ำหมำยว่ำจะใช้
ควำมยืดหยุน่ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหำมำไดเ้น่ืองจำกลกัษณะ
ธรรมชำติของธุรกิจท่ีเป็นฐำนของกลุ่มบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้ 
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4 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 
 
ส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำหรือเปิดเผยขอ้มูลดว้ยมูลค่ำยติุธรรม กลุ่มบริษทัใชว้ิธีจ  ำแนกตำมวิธีกำรประมำณมูลค่ำ 
ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลดงัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบั 1: รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2: ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำ หรือโดยออ้ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำ ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
• ขอ้มูลระดบั 3: ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดจ้ำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถ

สังเกตได)้ 
 
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดรั้บรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558  
 

 
บำท 

สินทรัพย์  
   สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 104,484 
หนีสิ้น  
   สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 39,441 

 
สัญญำอตัรำแลกเปล่ียนลว่งหนำ้ช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจำกควำมเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนดว้ยกำรก ำหนดอตัรำท่ีจะใช้
รับรู้สินทรัพยท่ี์เป็นสกลุเงินต่ำงประเทศซ่ึงจะไดรั้บจริง หรือท่ีจะใชรั้บรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศซ่ึงจะตอ้งจ่ำยช ำระ 
มูลค่ำยุติธรรมก ำหนดโดยขอ้มูลระดบั 2 อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเทียบบำท ณ วนัท่ีในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมูลค่ำท่ีไดก้ลบัมำเป็นมูลค่ำปัจจุบนัดว้ยเส้นอตัรำผลตอบแทนสกุลเงินบำท ทั้งน้ีขอ้มูลตลำดท่ี
ใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดจ้ำกตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำว และเงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ท่ี 17 และ 28.4 ตำมล ำดบั 
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5  กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ตวัเลขเปรียบเทียบจึงมีกำรปรับใหม่
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับตวัเลขในปีปัจจุบนั กำรจดัประเภทดงักล่ำวมีผลกระทบกบังบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเท่ำนั้น โดยไม่มี
ผลกระทบกบังบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรท่ีถูกจดัประเภทใหม่แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 
 ก่อนจัดประเภท จัดประเภทใหม่ หลงัจัดประเภท 
 รำยกำรใหม่ เพิ่มขึน้(ลดลง) รำยกำรใหม่ 
 บำท บำท บำท 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ตน้ทุนบริกำร 241,451,794 2,220,816 243,672,610 
รำยไดอ่ื้น 11,412,417 (7,017,044) 4,395,373 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 60,517,310 (6,031,169) 54,486,141 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ - 3,185,862 3,185,862 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 3,327,296 (20,829) 3,306,467 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 
 ก่อนจัดประเภท จัดประเภทใหม่ หลงัจัดประเภท 
 รำยกำรใหม่ เพิ่มขึน้(ลดลง) รำยกำรใหม่ 
 บำท บำท บำท 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ตน้ทุนบริกำร 241,451,794 2,220,816 243,672,610 
รำยไดอ่ื้น 12,340,823 (7,017,044) 5,323,779 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 59,129,555 (6,031,169) 53,098,386 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ - 3,185,862 3,185,862 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 3,327,296 (20,829) 3,306,467 
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6 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 

กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐำนของ
ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 

 
กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 

 
(ก) ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 
กลุ่มบริษัทก ำหนดค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยใช้สมมติฐำนและดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรประมำณกำร 
โดยผูบ้ริหำร ซ่ึงรวมถึงกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณจ ำนวนหน้ีท่ีคำดวำ่จะเก็บเงินไม่ได ้กำรประมำณดงักล่ำวอำศยั
ประสบกำรณ์ของกลุ่มบริษัทในกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีประกอบกับกำรพิจำรณำฐำนะกำรเงินของลูกหน้ีด้วย  
ฝ่ำยบริหำรมีกำรทบทวนประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

(ข) กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ 
 

กลุ่มบริษทัทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดพิจำรณำจำกมูลคำ่ยติุธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำยหรือกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชข้องหน่วยสินทรัพย์
ดงักล่ำว กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมดงักลำ่วพิจำรณำจำกกำรประเมินโดยผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั ในกำรค ำนวณมูลค่ำ
จำกกำรใช ้กลุ่มบริษทัอำศยักำรประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบนัจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำก
กำรใชห้น่วยสินทรัพย ์ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใชไ้ดแ้ก่ รำคำและปริมำณผลผลิตท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ
ก ำไรของหน่วยสินทรัพย ์และอตัรำคิดลดซ่ึงสะทอ้นถึงควำมเส่ียงของหน่วยสินทรัพยน์ั้น 

 

(ค) ผลประโยชน์พนกังำน 
 

มูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์ ข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีใช้ในกำรค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  
โดยประกอบดว้ยสมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงสมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำเงินเฟ้อ และอตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน รำยละเอียดสมมติฐำน 
ท่ีส ำคญัเปิดเผยอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ท่ี 19 
 

7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทัเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ี
เหมำะสมเพ่ือลดตน้ทุนของเงินทุน 

 

ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ กำรคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ีสิน 
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5  กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

กลุ่มบริษทัไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ตวัเลขเปรียบเทียบจึงมีกำรปรับใหม่
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับตวัเลขในปีปัจจุบนั กำรจดัประเภทดงักล่ำวมีผลกระทบกบังบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเท่ำนั้น โดยไม่มี
ผลกระทบกบังบแสดงฐำนะกำรเงิน รำยกำรท่ีถูกจดัประเภทใหม่แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 
 ก่อนจัดประเภท จัดประเภทใหม่ หลงัจัดประเภท 
 รำยกำรใหม่ เพิ่มขึน้(ลดลง) รำยกำรใหม่ 
 บำท บำท บำท 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ตน้ทุนบริกำร 241,451,794 2,220,816 243,672,610 
รำยไดอ่ื้น 11,412,417 (7,017,044) 4,395,373 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 60,517,310 (6,031,169) 54,486,141 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ - 3,185,862 3,185,862 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 3,327,296 (20,829) 3,306,467 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 
 ก่อนจัดประเภท จัดประเภทใหม่ หลงัจัดประเภท 
 รำยกำรใหม่ เพิ่มขึน้(ลดลง) รำยกำรใหม่ 
 บำท บำท บำท 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ตน้ทุนบริกำร 241,451,794 2,220,816 243,672,610 
รำยไดอ่ื้น 12,340,823 (7,017,044) 5,323,779 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 59,129,555 (6,031,169) 53,098,386 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ - 3,185,862 3,185,862 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 3,327,296 (20,829) 3,306,467 
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6 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 

กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐำนของ
ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีเช่ือวำ่มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น 

 
กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญัและขอ้สมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัท่ีอำจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 

 
(ก) ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 
กลุ่มบริษัทก ำหนดค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยใช้สมมติฐำนและดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรประมำณกำร 
โดยผูบ้ริหำร ซ่ึงรวมถึงกำรใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณจ ำนวนหน้ีท่ีคำดวำ่จะเก็บเงินไม่ได ้กำรประมำณดงักล่ำวอำศยั
ประสบกำรณ์ของกลุ่มบริษัทในกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีประกอบกับกำรพิจำรณำฐำนะกำรเงินของลูกหน้ีด้วย  
ฝ่ำยบริหำรมีกำรทบทวนประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

(ข) กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ 
 

กลุ่มบริษทัทดสอบกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดพิจำรณำจำกมูลคำ่ยติุธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำยหรือกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชข้องหน่วยสินทรัพย์
ดงักล่ำว กำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมดงักลำ่วพิจำรณำจำกกำรประเมินโดยผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั ในกำรค ำนวณมูลค่ำ
จำกกำรใช ้กลุ่มบริษทัอำศยักำรประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบนัจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำก
กำรใชห้น่วยสินทรัพย ์ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใชไ้ดแ้ก่ รำคำและปริมำณผลผลิตท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ
ก ำไรของหน่วยสินทรัพย ์และอตัรำคิดลดซ่ึงสะทอ้นถึงควำมเส่ียงของหน่วยสินทรัพยน์ั้น 

 

(ค) ผลประโยชน์พนกังำน 
 

มูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์ ข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีใช้ในกำรค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  
โดยประกอบดว้ยสมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงสมมติฐำนเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำเงินเฟ้อ และอตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนเหล่ำน้ีจะส่งผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน รำยละเอียดสมมติฐำน 
ท่ีส ำคญัเปิดเผยอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ท่ี 19 
 

7 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทัเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ี
เหมำะสมเพ่ือลดตน้ทุนของเงินทุน 

 

ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ กำรคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ีสิน 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยพิจำรณำจำกก ำไรของส่วนงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์ตำมส่วนงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถปันส่วนให ้
ส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล รำยกำรหลกัท่ีไม่ไดปั้นส่วนประกอบดว้ย ตน้ทุนทำงกำรเงินและค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้วมถึง
สินทรัพยส่์วนกลำง 
 
บริษทัด ำเนินธุรกิจภำยใตส่้วนงำนด ำเนินงำนจ ำนวน 4 ส่วนงำน ดงัน้ี  
ก) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงเรือและน ้ำมนัหลอ่ล่ืนทำงทะเลใหก้บักลุม่ลูกคำ้ประเภทเรือขนส่ง 
ข) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงเรือและน ้ำมนัหลอ่ล่ืนทำงทะเลใหก้บักลุม่ลูกคำ้ท่ีเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ้ำมนั 
ค) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหลอ่ล่ืนทำงบกใหก้บัธุรกิจขนส่งและโรงงำนอุตสำหกรรม 
ง) กำรใหบ้ริกำรอำหำรและท ำควำมสะอำด (Catering service) ส ำหรับบุคลำกรทั้งบนบกและในทะเล (บนเรือท่ีพกั) 
 
รำยละเอียดขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม      
   พ.ศ. 2558      
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 1,437,392,570 1,013,703,339 100,421,751     217,768,456  2,769,286,116 
ก ำไรของส่วนงำน      104,984,089 47,412,057     (513,427) 7,947,387     159,830,106 
      
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558      
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 291,114,685 36,745,451 15,511,160 30,975,889     374,347,185 
สินทรัพยอ่ื์น (สินทรัพยส่์วนกลำง)     1,793,091,055 
สินทรัพยร์วม      2,167,438,240                  
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม      
   พ.ศ. 2557      
รำยไดใ้หก้บัลูกคำ้ภำยนอก 1,310,669,528 1,483,734,818 17,351,168 259,834,197 3,071,589,711 
ก ำไร(ขำดทุน)ของส่วนงำน       89,894,557     52,982,171 (1,837,082) 11,020,713 152,060,359 
      

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557      
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 298,587,162  106,197,064 8,046,345    57,668,449     470,499,020 
สินทรัพยอ่ื์น (สินทรัพยส่์วนกลำง)     756,156,392 
สินทรัพยร์วม      1,226,655,412 
 

ก ำไรขำดทุนของส่วนงำนสำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

ก ำไรของส่วนงำน  159,830,106           152,060,359 
รำยกำรกระทบยอด    
รำยไดอ่ื้น - ส่วนกลำง            32,267,027 2,131,013 
ค่ำใชจ่้ำยบริหำร - ส่วนกลำง (76,243,973) (45,945,300) 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียน- ส่วนกลำง 1,257,318 (1,189,941) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน - ส่วนกลำง (45,998,979) (300,416) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (45,950,166) - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (18,660,623) (21,315,613) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 6,500,710 85,440,102 
 

รำยไดข้องกลุ่มบริษทัจำกลูกคำ้รำยใหญ่ 5 รำย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 มีจ ำนวน 1,267.26 ลำ้นบำท เป็นรำยได้
จำกส่วนงำน ก จ ำนวน 723.77 ลำ้นบำท และส่วนงำน ข จ ำนวน 543.49 ลำ้นบำท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.76 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยและบริกำรรวม 
 

รำยไดข้องกลุ่มบริษทัจำกลูกคำ้รำยใหญ่ 5 รำย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 มีจ ำนวน 2,038.78 ลำ้นบำท เป็นรำยได้
จำกส่วนงำน ก จ ำนวน 1,022.38 ล้ำนบำท ส่วนงำน ข จ ำนวน 893.62 ลำ้นบำท และส่วนงำน ง จ ำนวน 122.78 ลำ้นบำท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.38 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวม 
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริกำรประเภทต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยพิจำรณำจำกก ำไรของส่วนงำน 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและสินทรัพย์ตำมส่วนงำนเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถปันส่วนให ้
ส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล รำยกำรหลกัท่ีไม่ไดปั้นส่วนประกอบดว้ย ตน้ทุนทำงกำรเงินและค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดร้วมถึง
สินทรัพยส่์วนกลำง 
 
บริษทัด ำเนินธุรกิจภำยใตส่้วนงำนด ำเนินงำนจ ำนวน 4 ส่วนงำน ดงัน้ี  
ก) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงเรือและน ้ำมนัหลอ่ล่ืนทำงทะเลใหก้บักลุม่ลูกคำ้ประเภทเรือขนส่ง 
ข) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงเรือและน ้ำมนัหลอ่ล่ืนทำงทะเลใหก้บักลุม่ลูกคำ้ท่ีเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ้ำมนั 
ค) กำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงและน ้ำมนัหลอ่ล่ืนทำงบกใหก้บัธุรกิจขนส่งและโรงงำนอุตสำหกรรม 
ง) กำรใหบ้ริกำรอำหำรและท ำควำมสะอำด (Catering service) ส ำหรับบุคลำกรทั้งบนบกและในทะเล (บนเรือท่ีพกั) 
 
รำยละเอียดขอ้มูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำนมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม      
   พ.ศ. 2558      
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก 1,437,392,570 1,013,703,339 100,421,751     217,768,456  2,769,286,116 
ก ำไรของส่วนงำน      104,984,089 47,412,057     (513,427) 7,947,387     159,830,106 
      
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558      
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 291,114,685 36,745,451 15,511,160 30,975,889     374,347,185 
สินทรัพยอ่ื์น (สินทรัพยส่์วนกลำง)     1,793,091,055 
สินทรัพยร์วม      2,167,438,240                  
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8 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ส่วนงำน ก ส่วนงำน ข ส่วนงำน ค ส่วนงำน ง รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม      
   พ.ศ. 2557      
รำยไดใ้หก้บัลูกคำ้ภำยนอก 1,310,669,528 1,483,734,818 17,351,168 259,834,197 3,071,589,711 
ก ำไร(ขำดทุน)ของส่วนงำน       89,894,557     52,982,171 (1,837,082) 11,020,713 152,060,359 
      

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557      
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 298,587,162  106,197,064 8,046,345    57,668,449     470,499,020 
สินทรัพยอ่ื์น (สินทรัพยส่์วนกลำง)     756,156,392 
สินทรัพยร์วม      1,226,655,412 
 

ก ำไรขำดทุนของส่วนงำนสำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

ก ำไรของส่วนงำน  159,830,106           152,060,359 
รำยกำรกระทบยอด    
รำยไดอ่ื้น - ส่วนกลำง            32,267,027 2,131,013 
ค่ำใชจ่้ำยบริหำร - ส่วนกลำง (76,243,973) (45,945,300) 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปล่ียน- ส่วนกลำง 1,257,318 (1,189,941) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน - ส่วนกลำง (45,998,979) (300,416) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (45,950,166) - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (18,660,623) (21,315,613) 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 6,500,710 85,440,102 
 

รำยไดข้องกลุ่มบริษทัจำกลูกคำ้รำยใหญ่ 5 รำย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 มีจ ำนวน 1,267.26 ลำ้นบำท เป็นรำยได้
จำกส่วนงำน ก จ ำนวน 723.77 ลำ้นบำท และส่วนงำน ข จ ำนวน 543.49 ลำ้นบำท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.76 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยและบริกำรรวม 
 

รำยไดข้องกลุ่มบริษทัจำกลูกคำ้รำยใหญ่ 5 รำย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 มีจ ำนวน 2,038.78 ลำ้นบำท เป็นรำยได้
จำกส่วนงำน ก จ ำนวน 1,022.38 ล้ำนบำท ส่วนงำน ข จ ำนวน 893.62 ลำ้นบำท และส่วนงำน ง จ ำนวน 122.78 ลำ้นบำท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.38 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวม 
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9 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 36 30,033 - 30,000 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 339,380,297 545,910,998 295,491,046 545,910,998 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 2,400,954 2,984,190 2,400,954 2,984,190 
 341,781,287 548,925,221 297,892,000 548,925,188 
 

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 0.01 ถึง 3.25 ต่อปี)  
 

10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้     
   - กิจกำรอ่ืน 313,450,607 301,654,782 294,270,239 301,654,782 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 57,953,956 157,088,768 57,326,014 157,088,768 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,817,165) (9,082,958) (12,817,165) (9,082,958) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 358,587,398 449,660,592 338,779,088 449,660,592 
     
รำยไดค้ำ้งรับ     
   - กิจกำรอ่ืน 15,814,511 14,747,949 15,814,511 14,747,949 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) - 6,090,479 686,469 6,090,479 
 374,401,909 470,499,020 355,280,068 470,499,020 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 95,810 4,549,295 16,977,283 4,732,661 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) - - 49,941,075 929,187 
เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 30,000,375 - 30,000,375 - 
ลูกหน้ีจำกกำรยกเลิกสั่งซ้ือสินคำ้ - 9,558,370 - 9,558,370 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (9,558,370) - (9,558,370) 
     

ลูกหน้ีจำกกำรยกเลิกสั่งซ้ือสินคำ้ - สุทธิ - - - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร 4,422,859 20,000,304 4,422,859 20,000,304 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้กำรซ้ือหุน้ - 131,240,000 26,617,800 - 
อ่ืนๆ 673,600 906,682 673,600 906,682 
 409,594,553 627,195,301 483,913,060 497,067,854 

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)118 119
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9 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินสดในมือ 36 30,033 - 30,000 
เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวนั 339,380,297 545,910,998 295,491,046 545,910,998 
เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ 2,400,954 2,984,190 2,400,954 2,984,190 
 341,781,287 548,925,221 297,892,000 548,925,188 
 

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 0.01 ถึง 3.25 ต่อปี)  
 

10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรคำ้     
   - กิจกำรอ่ืน 313,450,607 301,654,782 294,270,239 301,654,782 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 57,953,956 157,088,768 57,326,014 157,088,768 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,817,165) (9,082,958) (12,817,165) (9,082,958) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 358,587,398 449,660,592 338,779,088 449,660,592 
     
รำยไดค้ำ้งรับ     
   - กิจกำรอ่ืน 15,814,511 14,747,949 15,814,511 14,747,949 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) - 6,090,479 686,469 6,090,479 
 374,401,909 470,499,020 355,280,068 470,499,020 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 95,810 4,549,295 16,977,283 4,732,661 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) - - 49,941,075 929,187 
เงินปันผลคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 30,000,375 - 30,000,375 - 
ลูกหน้ีจำกกำรยกเลิกสั่งซ้ือสินคำ้ - 9,558,370 - 9,558,370 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (9,558,370) - (9,558,370) 
     

ลูกหน้ีจำกกำรยกเลิกสั่งซ้ือสินคำ้ - สุทธิ - - - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้และบริกำร 4,422,859 20,000,304 4,422,859 20,000,304 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้กำรซ้ือหุน้ - 131,240,000 26,617,800 - 
อ่ืนๆ 673,600 906,682 673,600 906,682 
 409,594,553 627,195,301 483,913,060 497,067,854 
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 210,604,366 265,196,576 190,796,056 265,196,576 
เกินก ำหนดช ำระ:     
   ไม่เกิน 3 เดือน 136,099,772 112,954,838 136,099,772 112,954,838 
   3 - 6 เดือน 11,788,380 71,264,378 11,788,380 71,264,378 
   6 - 12 เดือน 3,014,648 - 3,014,648 - 
   เกินกวำ่ 12 เดือน 9,897,397 9,327,758 9,897,397 9,327,758 
     

 371,404,563 458,743,550 351,596,253 458,743,550 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,817,165) (9,082,958) (12,817,165) (9,082,958) 
 358,587,398 449,660,592 338,779,088 449,660,592 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 
 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
 

   สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญ 
 ประเทศ  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ช่ือบริษทั ท่ีจดทะเบียน ประเภทธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ 
     
Sea Oil Energy Limited เบอมิวดำ้ ธุรกิจโฮลด้ิง 100 100 
Sea Oil Offshore Limited มำเลเซีย ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำมนัและ 100 - 
    ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง   
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. สิงคโปร์ ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำมนัและ 100 - 
    ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง   

 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัตำมวิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 วิธีรำคำทุน 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

Sea Oil Energy Limited 32 32 
Sea Oil Offshore Limited 977,400 - 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 354,797 - 
 1,332,229 32 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
แสดงไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี  32 - 
กำรลงทนุเพ่ิมข้ึน  1,332,197 32 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี  1,332,229 32 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ ง Sea Oil Offshore Limited ตำมกฎหมำยในเกำะลำบวน 
ประเทศมำเลเซีย โดยมีวตัถุประสงค์ในกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 30,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 
เหรียญสหรัฐ บริษทัไดช้ ำระเงินลงทุนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้เป็นเงิน 977,400 บำท 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ตำมกฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 10,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐ และไดช้ ำระค่ำหุ้น
ดงักล่ำวจ ำนวน 1 หุน้ เป็นเงิน 32 บำท 

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)120 121



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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10 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 210,604,366 265,196,576 190,796,056 265,196,576 
เกินก ำหนดช ำระ:     
   ไม่เกิน 3 เดือน 136,099,772 112,954,838 136,099,772 112,954,838 
   3 - 6 เดือน 11,788,380 71,264,378 11,788,380 71,264,378 
   6 - 12 เดือน 3,014,648 - 3,014,648 - 
   เกินกวำ่ 12 เดือน 9,897,397 9,327,758 9,897,397 9,327,758 
     

 371,404,563 458,743,550 351,596,253 458,743,550 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,817,165) (9,082,958) (12,817,165) (9,082,958) 
 358,587,398 449,660,592 338,779,088 449,660,592 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 
 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัต่อไปน้ี 
 

   สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญ 
 ประเทศ  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ช่ือบริษทั ท่ีจดทะเบียน ประเภทธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ 
     
Sea Oil Energy Limited เบอมิวดำ้ ธุรกิจโฮลด้ิง 100 100 
Sea Oil Offshore Limited มำเลเซีย ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำมนัและ 100 - 
    ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง   
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. สิงคโปร์ ธุรกิจจ ำหน่ำยน ้ำมนัและ 100 - 
    ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง   

 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัตำมวิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 วิธีรำคำทุน 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

Sea Oil Energy Limited 32 32 
Sea Oil Offshore Limited 977,400 - 
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 354,797 - 
 1,332,229 32 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
แสดงไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี  32 - 
กำรลงทนุเพ่ิมข้ึน  1,332,197 32 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี  1,332,229 32 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ ง Sea Oil Offshore Limited ตำมกฎหมำยในเกำะลำบวน 
ประเทศมำเลเซีย โดยมีวตัถุประสงค์ในกำรจ ำหน่ำยน ้ ำมนัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนจ ำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นสำมญัจ ำนวน 30,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 
เหรียญสหรัฐ บริษทัไดช้ ำระเงินลงทุนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้เป็นเงิน 977,400 บำท 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้ง Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ตำมกฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรจ ำหน่ำยน ้ำมนัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 10,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐ และไดช้ ำระค่ำหุ้น
ดงักล่ำวจ ำนวน 1 หุน้ เป็นเงิน 32 บำท 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดช้ ำระเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. เพ่ิมเติมจ ำนวน 
9,999 หุน้ รวมเป็น 10,000 หุน้ คิดเป็นมูลค่ำ 354,797 บำท 
 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดช้ ำระค่ำหุ้นล่วงหนำ้จ ำนวน 26,617,800 บำท ส ำหรับหุ้น 740,000 หุ้น มูลค่ำ
หุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐ จำกกำรท่ี Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.  จะท ำกำรเพ่ิมทุนในปี พ.ศ. 2559 (หมำยเหตุ 10)  

 
11.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
เงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ มีดงัต่อไปน้ี 
 
   สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
 ประเทศท่ี  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ช่ือบริษทั จดทะเบียน ประเภทธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ 
Pan Orient Energy  
   (Siam) Ltd.  

หมู่เกำะเบอ
มิวดำ้ 

ธุรกิจเก่ียวกบักำรส ำรวจ พฒันำและผลิต
น ้ำมนัปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 49.99 - 

 
รำยละเอียดเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย และวิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. 1,341,929,834 - 1,387,880,000 - 
 1,341,929,834 - 1,387,880,000 - 

 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - - 
กำรลงทนุเพ่ิมข้ึน 1,387,880,000 - 
ส่วนแบ่งผลขำดทุน (45,950,166) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,341,929,834 - 
 
เม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 Sea Oil Energy Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้ำซ้ือหุ้นของ Pan Orient 
Energy Ltd. (“POES”) จ ำนวน 9,863 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของ 
POES ในมูลค่ำสุทธิ 42.50 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เทียบเท่ำ 1,387.88 ลำ้นบำท บริษทัยอ่ยไดจ่้ำยช ำระเงินค่ำหุ้นล่วงหนำ้จ ำนวน 
131.24 ลำ้นบำท ในปี พ.ศ. 2557 และช ำระเงินเพ่ิมเติมอีกจ ำนวน 1,256.64 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 
 
ปัจจุบนั POES ไดรั้บสัมปทำนปิโตรเลียมหลุม L53/48 ณ อ ำเภอก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)122 123



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดช้ ำระเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. เพ่ิมเติมจ ำนวน 
9,999 หุน้ รวมเป็น 10,000 หุน้ คิดเป็นมูลค่ำ 354,797 บำท 
 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดช้ ำระค่ำหุ้นล่วงหนำ้จ ำนวน 26,617,800 บำท ส ำหรับหุ้น 740,000 หุ้น มูลค่ำ
หุน้ละ 1 เหรียญสหรัฐ จำกกำรท่ี Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.  จะท ำกำรเพ่ิมทุนในปี พ.ศ. 2559 (หมำยเหตุ 10)  

 
11.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 
เงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ มีดงัต่อไปน้ี 
 
   สัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของ 
 ประเทศท่ี  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ช่ือบริษทั จดทะเบียน ประเภทธุรกจิ ร้อยละ ร้อยละ 
Pan Orient Energy  
   (Siam) Ltd.  

หมู่เกำะเบอ
มิวดำ้ 

ธุรกิจเก่ียวกบักำรส ำรวจ พฒันำและผลิต
น ้ำมนัปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติ 49.99 - 

 
รำยละเอียดเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย และวิธีรำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. 1,341,929,834 - 1,387,880,000 - 
 1,341,929,834 - 1,387,880,000 - 

 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

รำคำตำมบญัชีตน้ปี - - 
กำรลงทนุเพ่ิมข้ึน 1,387,880,000 - 
ส่วนแบ่งผลขำดทุน (45,950,166) - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 1,341,929,834 - 
 
เม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 Sea Oil Energy Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้ำซ้ือหุ้นของ Pan Orient 
Energy Ltd. (“POES”) จ ำนวน 9,863 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของ 
POES ในมูลค่ำสุทธิ 42.50 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เทียบเท่ำ 1,387.88 ลำ้นบำท บริษทัยอ่ยไดจ่้ำยช ำระเงินค่ำหุ้นล่วงหนำ้จ ำนวน 
131.24 ลำ้นบำท ในปี พ.ศ. 2557 และช ำระเงินเพ่ิมเติมอีกจ ำนวน 1,256.64 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 
 
ปัจจุบนั POES ไดรั้บสมัปทำนปิโตรเลียมหลุม L53/48 ณ อ ำเภอก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

ANNUAL REPORT 2015
รายงานประจำาปี 2558122 123



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ตำรำงต่อไปน้ีเป็น สรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให ้POES และจ ำนวนของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีไดรั้บมำซ่ึงรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของส่วนไดเ้สียของผูมี้อ  ำนำจควบคุมร่วมใน POES ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
 

 พันบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  130,182 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน  22,978 
สินคำ้คงเหลือ 808 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,174 
อะไหล ่ 132,544 
ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ และสินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม - สุทธิ 3,304,000 
เงินฝำกประจ ำท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 20,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (29,233) 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,699) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (25) 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย (30,923) 
หน้ีสินในกำรร้ือถอน (67,753) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (2,697) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,259,777) 
สินทรัพยสุ์ทธิก่อนหกัส่วนไดเ้สียของผูมี้อ  ำนำจควบคุมร่วม 2,234,579 
หกั  ส่วนไดเ้สียของผูมี้อ  ำนำจควบคุมร่วม (ร้อยละ 50.01) (1,117,403) 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 49.99) 1,117,176 
ส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีใชใ้นกำรซ้ือ 1,387,880 
ค่ำควำมนิยม  270,704 
 

ค่ำควำมนิยมจ ำนวน 270.70 ลำ้นบำทไดแ้สดงเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีน ำเสนออยูใ่นงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ค่ำควำมนิยมดงักล่ำวเกิดข้ึนเน่ืองจำก บริษทัคำดวำ่จะไดป้ระโยชน์จำกกำรท ำรำยกำรน้ีจำกปริมำณส ำรอง
และทรัพยำกรปิโตรเลียม รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงผลประโยชน์ร่วมกนั (Synergies) ระหวำ่งกลุ่มบริษทัและ POES 
 

บริษทัไดท้  ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรซ้ือหุ้นดงักล่ำวตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เสร็จส้ิน ณ วนัส้ินปี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้  ำกำรปรับปรุงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ในวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน POES  
 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
บริษทัไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ วนัส้ินปี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในกำร
ร่วมคำ้พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
ตลอดอำยสุัมปทำนปิโตรเลียมซ่ึงอำ้งอิงจำกประมำณกำรปริมำณส ำรองและทรัพยำกรปิโตรเลียม ส ำหรับกำรคำดกำรณ์
รำคำน ้ ำมนัในอนำคตอำ้งอิงจำกกำรประมำณกำรของ Sproule International Limited ซ่ึงเป็นบริษทัผูเ้ช่ียวชำญอิสระ บริษทัใช้
อตัรำตน้ทุนของเงินลงทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัก่อนภำษีร้อยละ 12.3 ต่อปี ในกำรคิดลดกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บดงักล่ำว 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษทั Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ซ่ึงปฏิบติัตำมวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

 พ.ศ. 2558 
 พันบำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  
  

สินทรัพย์  
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 70,004 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,665 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,293,814 
สินทรัพยร์วม 3,402,483 
หนีสิ้น  
   หน้ีสินหมุนเวยีน 23,244 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,236,571 
หน้ีสินรวม 1,259,815 
สินทรัพย์สุทธิ 2,142,668 
  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 2 กมุภำพันธ์ (วันซ้ือธุรกจิ)   
    ถงึวันท่ี 31 ธันวำคม  
  

รำยได ้ 296,983 
ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (106,660) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (368,700) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน (178,377) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 86,466 
ขำดทุนสุทธิ (91,911) 

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)124 125



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ตำรำงต่อไปน้ีเป็น สรุปส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให ้POES และจ ำนวนของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีไดรั้บมำซ่ึงรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
รวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของส่วนไดเ้สียของผูมี้อ  ำนำจควบคุมร่วมใน POES ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
 

 พันบำท 
  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  130,182 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน  22,978 
สินคำ้คงเหลือ 808 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,174 
อะไหล ่ 132,544 
ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ และสินทรัพยเ์พ่ือกำรส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม - สุทธิ 3,304,000 
เงินฝำกประจ ำท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 20,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (29,233) 
เจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,699) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (25) 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย (30,923) 
หน้ีสินในกำรร้ือถอน (67,753) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (2,697) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,259,777) 
สินทรัพยสุ์ทธิก่อนหกัส่วนไดเ้สียของผูมี้อ  ำนำจควบคุมร่วม 2,234,579 
หกั  ส่วนไดเ้สียของผูมี้อ  ำนำจควบคุมร่วม (ร้อยละ 50.01) (1,117,403) 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 49.99) 1,117,176 
ส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีใชใ้นกำรซ้ือ 1,387,880 
ค่ำควำมนิยม  270,704 
 

ค่ำควำมนิยมจ ำนวน 270.70 ลำ้นบำทไดแ้สดงเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีน ำเสนออยูใ่นงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ค่ำควำมนิยมดงักล่ำวเกิดข้ึนเน่ืองจำก บริษทัคำดวำ่จะไดป้ระโยชน์จำกกำรท ำรำยกำรน้ีจำกปริมำณส ำรอง
และทรัพยำกรปิโตรเลียม รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงผลประโยชน์ร่วมกนั (Synergies) ระหวำ่งกลุ่มบริษทัและ POES 
 

บริษทัไดท้  ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรซ้ือหุ้นดงักล่ำวตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เสร็จส้ิน ณ วนัส้ินปี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้  ำกำรปรับปรุงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ในวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน POES  
 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

11.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
บริษทัไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ณ วนัส้ินปี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในกำร
ร่วมคำ้พิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใช ้กำรค ำนวณดงักล่ำวใชป้ระมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
ตลอดอำยสุัมปทำนปิโตรเลียมซ่ึงอำ้งอิงจำกประมำณกำรปริมำณส ำรองและทรัพยำกรปิโตรเลียม ส ำหรับกำรคำดกำรณ์
รำคำน ้ ำมนัในอนำคตอำ้งอิงจำกกำรประมำณกำรของ Sproule International Limited ซ่ึงเป็นบริษทัผูเ้ช่ียวชำญอิสระ บริษทัใช้
อตัรำตน้ทุนของเงินลงทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัก่อนภำษีร้อยละ 12.3 ต่อปี ในกำรคิดลดกระแสเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บดงักล่ำว 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับบริษทั Pan Orient Energy (Siam) Ltd. ซ่ึงปฏิบติัตำมวิธีส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

 พ.ศ. 2558 
 พันบำท 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  
  

สินทรัพย์  
   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 70,004 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,665 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,293,814 
สินทรัพยร์วม 3,402,483 
หนีสิ้น  
   หน้ีสินหมุนเวยีน 23,244 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,236,571 
หน้ีสินรวม 1,259,815 
สินทรัพย์สุทธิ 2,142,668 
  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดต้ังแต่วันท่ี 2 กมุภำพันธ์ (วันซ้ือธุรกจิ)   
    ถงึวันท่ี 31 ธันวำคม  
  

รำยได ้ 296,983 
ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (106,660) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (368,700) 
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน (178,377) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 86,466 
ขำดทุนสุทธิ (91,911) 

ANNUAL REPORT 2015
รายงานประจำาปี 2558124 125



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
 

41 

11 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
11.2 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ขอ้มูลขำ้งตน้เป็นจ ำนวนท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ และปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงรำยกำรปรับปรุงท่ีได้
จดัท ำข้ึนเพ่ือกำรบนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย เช่น กำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และกำรปรับปรุงเก่ียวกบั
ควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทัและกำรร่วมคำ้ 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหว่ำงขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทั Pan Orient Energy (Siam) Ltd. กบัมูลค่ำตำม
บญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทั 
 
 พ.ศ. 2558 
 พันบำท 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 2 กมุภำพันธ์ (วันซ้ือธุรกจิ) 2,234,579 
ขำดทุนในระหวำ่งงวด (91,911) 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2,142,668 
ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ (ร้อยละ 49.99) 1,071,226 
ค่ำควำมนิยม 270,704 
มูลค่ำตำมบญัชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 1,341,930 

 
12 เงินลงทุนท่ัวไป - กจิกำรท่ีเกีย่วของกนั 

 
เงินลงทุนทัว่ไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 จ ำนวน 17,533,500 บำท เป็นเงินลงทุนในหุน้สำมญั
ร้อยละ 3.33 ของ บริษทั คุณนที จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั จดทะเบียนในประเทศไทย และประกอบธุรกิจ
รับจำ้งขนส่งน ้ำมนัทำงเรือ  
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 บริษทั คุณนที จ ำกดั ไดอ้นุมติัประกำศจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 30.86 ลำ้นบำท โดยบริษทัไดรั้บเงินสด
แลว้จ ำนวน 854,677 บำท (หมำยเหตุขอ้ 28.1) 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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13 อปุกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ส่วนปรับปรุง 

อำคำรเช่ำ 
อุปกรณ์และ 

เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 
สินทรัพย์ 

ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 3,698,727 2,838,825 - 6,537,552 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,521,218) (1,623,748) - (3,144,966) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,177,509 1,215,077 - 3,392,586 
     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,177,509 1,215,077 - 3,392,586 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 890,300 - 890,300 
จ ำหน่ำย - สุทธิ - (53,465) - (53,465) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุขอ้ 25) (739,745) (720,055) - (1,459,800) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 3,698,727 3,159,651 - 6,858,378 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,260,963) (1,827,794) - (4,088,757) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,712,964 2,168,822 711,360 4,593,146 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุขอ้ 25) (893,677) (857,388) - (1,751,065) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 83,802 91,322 - 175,124 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 2,340,853 2,734,613 711,360 5,786,826 
     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน 5,503,767 5,428,884 711,360 11,644,011 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3,162,914) (2,694,271) - (5,857,185) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,340,853 2,734,613 711,360 5,786,826 

 

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)126 127



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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รำคำทุน 3,698,727 2,838,825 - 6,537,552 
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ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุขอ้ 25) (739,745) (720,055) - (1,459,800) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 3,698,727 3,159,651 - 6,858,378 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,260,963) (1,827,794) - (4,088,757) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,712,964 2,168,822 711,360 4,593,146 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุขอ้ 25) (893,677) (857,388) - (1,751,065) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 83,802 91,322 - 175,124 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 2,340,853 2,734,613 711,360 5,786,826 
     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน 5,503,767 5,428,884 711,360 11,644,011 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3,162,914) (2,694,271) - (5,857,185) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,340,853 2,734,613 711,360 5,786,826 
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13 อปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะบริษทั 
 ส่วนปรับปรุง 

อำคำรเช่ำ 
อุปกรณ์และ 

เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 
สินทรัพย์ 

ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 3,698,727 2,838,825 - 6,537,552 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,521,218) (1,623,748) - (3,144,966) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,177,509 1,215,077 - 3,392,586 
     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,177,509 1,215,077 - 3,392,586 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 890,300 - 890,300 
จ ำหน่ำย – สุทธิ - (53,465) - (53,465) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุขอ้ 25) (739,745) (720,055) - (1,459,800) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด – สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 3,698,727 3,159,651 - 6,858,378 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,260,963) (1,827,794) - (4,088,757) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 300,798 711,360 1,012,158 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุขอ้ 25) (739,745) (688,301) - (1,428,046) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 698,019 944,354 711,360 2,353,733 
     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน 3,698,727 3,460,449 711,360 7,870,536 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3,000,708) (2,516,095) - (5,516,803) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 698,019 944,354 711,360 2,353,733 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษทั 
 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 บำท บำท 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557   
รำคำทุน 2,587,119 2,587,119 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (717,337) (717,337) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,869,782 1,869,782 
   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,869,782 1,869,782 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,095,994 1,095,994 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุขอ้ 25) (320,557) (320,557) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 2,645,219 2,645,219 
   
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557   
รำคำทุน 3,683,113 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,037,894) (1,037,894) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,645,219 2,645,219 
   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,645,219 2,645,219 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,025,262 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุขอ้ 25) (614,223) (612,505) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 55,019 - 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 3,111,277 2,032,714 
   
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558   
รำคำทุน 4,763,486 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,652,209) (1,650,399) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 3,111,277 2,032,714 
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13 อปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะบริษทั 
 ส่วนปรับปรุง 

อำคำรเช่ำ 
อุปกรณ์และ 

เคร่ืองใช้ส ำนักงำน 
สินทรัพย์ 

ระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 3,698,727 2,838,825 - 6,537,552 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,521,218) (1,623,748) - (3,144,966) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,177,509 1,215,077 - 3,392,586 
     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,177,509 1,215,077 - 3,392,586 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 890,300 - 890,300 
จ ำหน่ำย – สุทธิ - (53,465) - (53,465) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุขอ้ 25) (739,745) (720,055) - (1,459,800) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด – สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 3,698,727 3,159,651 - 6,858,378 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,260,963) (1,827,794) - (4,088,757) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,437,764 1,331,857 - 2,769,621 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน - 300,798 711,360 1,012,158 
ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุขอ้ 25) (739,745) (688,301) - (1,428,046) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 698,019 944,354 711,360 2,353,733 
     
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน 3,698,727 3,460,449 711,360 7,870,536 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (3,000,708) (2,516,095) - (5,516,803) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 698,019 944,354 711,360 2,353,733 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษทั 
 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 บำท บำท 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557   
รำคำทุน 2,587,119 2,587,119 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (717,337) (717,337) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 1,869,782 1,869,782 
   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 1,869,782 1,869,782 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,095,994 1,095,994 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุขอ้ 25) (320,557) (320,557) 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 2,645,219 2,645,219 
   
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557   
รำคำทุน 3,683,113 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,037,894) (1,037,894) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 2,645,219 2,645,219 
   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558   
รำคำตำมบญัชีตน้งวด - สุทธิ 2,645,219 2,645,219 
กำรซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,025,262 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุขอ้ 25) (614,223) (612,505) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 55,019 - 
รำคำตำมบัญชีปลำยงวด - สุทธิ 3,111,277 2,032,714 
   
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558   
รำคำทุน 4,763,486 3,683,113 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,652,209) (1,650,399) 
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ 3,111,277 2,032,714 
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15 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี 
   จะใชป้ระโยชนภ์ำยใน 12 เดือน - 1,911,674 - 1,911,674 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี 
   จะใชป้ระโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 3,132,518 2,270,368 3,132,518 2,270,368 
 3,132,518 4,182,042 3,132,518 4,182,042 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี 
   จะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน (371,249) - (371,249) - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี 
   จะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน (341,943) - (341,943) - 
 (713,192) - (713,192) - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2,419,326 4,182,042 2,419,326 4,182,042 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 4,182,042 4,698,940 4,182,042 4,698,940 
เพ่ิม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทนุ  (1,762,716) (516,898) (1,762,716) (516,898) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,419,326 4,182,042 2,419,326 4,182,042 
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15 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  ภำระผูกพนั  
 ค่ำเผ่ือหนี ้ ผลประโยชน์  
 สงสัยจะสูญ พนักงำน รวม 
 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 4,588,082 110,858 4,698,940 
เพิ่ม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (859,816) 342,918 (516,898) 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 3,728,266 453,776 4,182,042 
เพ่ิม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทนุ (1,164,833) 115,309 (1,049,524) 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 2,563,433 569,085 3,132,518 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ส่วนลดหุ้นกู้ รวม 
 บำท บำท 
   

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 - - 
เพ่ิม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทนุ - - 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 - - 
เพ่ิม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทนุ 713,192 713,192 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 713,192 713,192 
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15 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี 
   จะใชป้ระโยชนภ์ำยใน 12 เดือน - 1,911,674 - 1,911,674 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี 
   จะใชป้ระโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 3,132,518 2,270,368 3,132,518 2,270,368 
 3,132,518 4,182,042 3,132,518 4,182,042 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี 
   จะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน (371,249) - (371,249) - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ี 
   จะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน (341,943) - (341,943) - 
 (713,192) - (713,192) - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2,419,326 4,182,042 2,419,326 4,182,042 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 4,182,042 4,698,940 4,182,042 4,698,940 
เพ่ิม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทนุ  (1,762,716) (516,898) (1,762,716) (516,898) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,419,326 4,182,042 2,419,326 4,182,042 

 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
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15 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  ภำระผูกพนั  
 ค่ำเผ่ือหนี ้ ผลประโยชน์  
 สงสัยจะสูญ พนักงำน รวม 
 บำท บำท บำท 
    

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 4,588,082 110,858 4,698,940 
เพิ่ม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทุน (859,816) 342,918 (516,898) 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 3,728,266 453,776 4,182,042 
เพ่ิม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทนุ (1,164,833) 115,309 (1,049,524) 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 2,563,433 569,085 3,132,518 
 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ส่วนลดหุ้นกู้ รวม 
 บำท บำท 
   

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 - - 
เพ่ิม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทนุ - - 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 - - 
เพ่ิม(ลด) ในก ำไรหรือขำดทนุ 713,192 713,192 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 713,192 713,192 
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16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืน 26,183,220 - 26,183,220 - 
เงินมดัจ ำ 1,582,837 - - - 
 27,766,057 - 26,183,220 - 
 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืนจ ำนวน  26.18 ล้ำนบำท  เป็นภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีขอคืนไว้ตั้ งแต่ปี  พ .ศ . 2556 ถึง พ .ศ . 2558 ซ่ึง
กรมสรรพำกรแจง้ชะลอกำรคืนเงิน ปัจจุบนักรมสรรพำกรอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำประเดน็ดงักล่ำวและยงัไม่ไดข้อ้ยติุ 

 
17 เงินกู้ยืม 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน - 25,000,000 - 25,000,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 55,331,827 - 55,331,827 
เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม - 80,331,827 - 80,331,827 
     

รำยกำรไม่หมุนเวยีน     
หุน้กู ้ 996,434,038 - 996,434,038 - 
เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 996,434,038 - 996,434,038 - 
เงินกู้ยืมรวม 996,434,038 80,331,827 996,434,038 80,331,827 

 
17.1 ตั๋วสัญญำใช้เงินและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัมีตัว๋สัญญำใชเ้งินกบัธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 25.00 ลำ้นบำท และเงินกูย้ืมระยะสั้ นกบั
ธนำคำรพำณิชย์สองแห่งจ ำนวน 55.33 ล้ำนบำท ซ่ึงเกิดจำกกำรซ้ือสินค้ำตำมสัญญำสินเช่ือเงินกู้หมุนเวียนทำง
อิเล็กทรอนิกส์ภำยใตโ้ปรแกรมสินเช่ือเพ่ือผูซ้ื้อท่ีผูกไวก้ับผูข้ำยหลกัของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 บริษัท 
ไดช้ ำระเงินกูย้มืดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนแลว้ 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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17 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

17.2 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้  ำสัญญำกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง จ ำนวน 547.00 ลำ้นบำท 
เพ่ือใหบ้ริษทั Sea Oil Energy Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยกูย้มืเพ่ือใชล้งทุนซ้ือหุน้ใน บริษทั แพน โอเรียนท ์เอน็เนอยี ่(สยำม) 
ลิมิเต็ด (POES) เงินกูย้มืดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ตำมสัญญำทุก  ๆ3 เดือน จ ำนวน 15 งวด เร่ิมวนัท่ี 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 
โดยมีอตัรำดอกเบ้ียต่อปีร้อยละ MLR ตำมท่ีสถำบันกำรเงินประกำศใช้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไดช้ ำระคืนเงินกู้ยืม
ดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนแลว้ รวมมูลค่ำ 547.00 ลำ้นบำท โดยเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุน้กู ้

 
17.3 หุ้นกู้ 
 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้สนอขำยหุ้นกูบ้ริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2560 รวมมูลค่ำเสนอขำย 1,000 ลำ้นบำท เฉพำะแก่ผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
เท่ำกบัร้อยละ 5.35 ต่อปี ก ำหนดจ่ำยดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน เร่ิมวนัท่ี 17 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกูย้มื     
   - อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 996,434,038 - 996,434,038 - 
   - อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั - 80,331,827 - 80,331,827 
รวมเงินกูย้มื 996,434,038 80,331,827 996,434,038 80,331,827 
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16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืน 26,183,220 - 26,183,220 - 
เงินมดัจ ำ 1,582,837 - - - 
 27,766,057 - 26,183,220 - 
 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอขอคืนจ ำนวน  26.18 ล้ำนบำท  เป็นภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีขอคืนไว้ตั้ งแต่ปี  พ .ศ . 2556 ถึง พ .ศ . 2558 ซ่ึง
กรมสรรพำกรแจง้ชะลอกำรคืนเงิน ปัจจุบนักรมสรรพำกรอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำประเดน็ดงักล่ำวและยงัไม่ไดข้อ้ยติุ 

 
17 เงินกู้ยืม 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยกำรหมุนเวียน     
ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน - 25,000,000 - 25,000,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - 55,331,827 - 55,331,827 
เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม - 80,331,827 - 80,331,827 
     

รำยกำรไม่หมุนเวยีน     
หุน้กู ้ 996,434,038 - 996,434,038 - 
เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 996,434,038 - 996,434,038 - 
เงินกู้ยืมรวม 996,434,038 80,331,827 996,434,038 80,331,827 

 
17.1 ตั๋วสัญญำใช้เงินและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัมีตัว๋สัญญำใชเ้งินกบัธนำคำรพำณิชย ์จ ำนวน 25.00 ลำ้นบำท และเงินกูย้ืมระยะสั้ นกบั
ธนำคำรพำณิชย์สองแห่งจ ำนวน 55.33 ล้ำนบำท ซ่ึงเกิดจำกกำรซ้ือสินค้ำตำมสัญญำสินเช่ือเงินกู้หมุนเวียนทำง
อิเล็กทรอนิกส์ภำยใตโ้ปรแกรมสินเช่ือเพ่ือผูซ้ื้อท่ีผูกไวก้ับผูข้ำยหลกัของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 บริษัท 
ไดช้ ำระเงินกูย้มืดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนแลว้ 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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17 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

17.2 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
 

เม่ือวนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้  ำสัญญำกูย้ืมเงินจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง จ ำนวน 547.00 ลำ้นบำท 
เพ่ือใหบ้ริษทั Sea Oil Energy Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยกูย้มืเพ่ือใชล้งทุนซ้ือหุน้ใน บริษทั แพน โอเรียนท ์เอน็เนอยี ่(สยำม) 
ลิมิเต็ด (POES) เงินกูย้มืดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ตำมสัญญำทุก  ๆ3 เดือน จ ำนวน 15 งวด เร่ิมวนัท่ี 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 
โดยมีอตัรำดอกเบ้ียต่อปีร้อยละ MLR ตำมท่ีสถำบันกำรเงินประกำศใช้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไดช้ ำระคืนเงินกู้ยืม
ดงักล่ำวทั้งจ  ำนวนแลว้ รวมมูลค่ำ 547.00 ลำ้นบำท โดยเงินท่ีไดรั้บจำกกำรออกหุน้กู ้

 
17.3 หุ้นกู้ 
 

เม่ือวนัท่ี 17 กนัยำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้สนอขำยหุ้นกูบ้ริษทั ซีออยล ์จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1/2558 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2560 รวมมูลค่ำเสนอขำย 1,000 ลำ้นบำท เฉพำะแก่ผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่ โดยมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
เท่ำกบัร้อยละ 5.35 ต่อปี ก ำหนดจ่ำยดอกเบ้ียทุกๆ 3 เดือน เร่ิมวนัท่ี 17 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินกูย้มื     
   - อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 996,434,038 - 996,434,038 - 
   - อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั - 80,331,827 - 80,331,827 
รวมเงินกูย้มื 996,434,038 80,331,827 996,434,038 80,331,827 
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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17 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

รำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หุน้กู ้ 996,434,038 1,030,800,918 996,434,038 1,030,800,918 

 

อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 เท่ำกบัร้อยละ 5.57 
 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 

มูลค่ำยติุธรรมค ำนวณจำกขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม (หมำยเหตุ 4) โดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดตำมสัญญำ
ดว้ยอตัรำผลตอบแทนตลอดอำยสุัญญำของตรำสำรหน้ีรุ่นนั้นๆท่ีเผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย อตัรำผลตอบแทน
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 3.54 
 

วงเงินกู้ยืม 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมำใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั     
  ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี      
    - เงินเบิกเกินบญัชี 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
    - ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 220,000,000 145,000,000 220,000,000 145,000,000 
    - เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 270,000,000 139,668,173 270,000,000 139,668,173 
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  ครบก ำหนดเกิน 1 ปี     
    - หุน้กู ้ 1,000,000,000 - 1,000,000,000 - 
 1,590,000,000 384,668,173 1,590,000,000 384,668,173 

 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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18 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     
   - กิจกำรอ่ืน 63,037,330 48,193,715 43,982,603 48,193,715 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 1,188,791 2,027,295 1,168,726 2,027,295 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย      
   - กิจกำรอ่ืน 10,700,266 5,176,976 7,146,941 5,176,976 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 145,543 721,421 145,543 721,421 
 75,071,930 56,119,407 52,443,813 56,119,407 

 
19 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
   หน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,845,429 2,268,879 2,845,429 2,268,876 
     

ก ำไรหรือขำดทนุ     
   โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 576,550 149,455 576,550 149,455 
     

กำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับ:     
   โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - 1,565,136 - 1,565,136 
 

Sea Oil Public Company Limited
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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17 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

รำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม รำคำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท บำท บำท 
     
หุน้กู ้ 996,434,038 1,030,800,918 996,434,038 1,030,800,918 

 

อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 เท่ำกบัร้อยละ 5.57 
 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัชี เน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคิดลดไม่มีสำระส ำคญั 
 

มูลค่ำยติุธรรมค ำนวณจำกขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม (หมำยเหตุ 4) โดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสดตำมสัญญำ
ดว้ยอตัรำผลตอบแทนตลอดอำยสุัญญำของตรำสำรหน้ีรุ่นนั้นๆท่ีเผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย อตัรำผลตอบแทน
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 3.54 
 

วงเงินกู้ยืม 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมำใชด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

อตัรำดอกเบ้ียลอยตวั     
  ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี      
    - เงินเบิกเกินบญัชี 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
    - ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 220,000,000 145,000,000 220,000,000 145,000,000 
    - เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 270,000,000 139,668,173 270,000,000 139,668,173 
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  ครบก ำหนดเกิน 1 ปี     
    - หุน้กู ้ 1,000,000,000 - 1,000,000,000 - 
 1,590,000,000 384,668,173 1,590,000,000 384,668,173 

 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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18 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้     
   - กิจกำรอ่ืน 63,037,330 48,193,715 43,982,603 48,193,715 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 1,188,791 2,027,295 1,168,726 2,027,295 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย      
   - กิจกำรอ่ืน 10,700,266 5,176,976 7,146,941 5,176,976 
   - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28.3) 145,543 721,421 145,543 721,421 
 75,071,930 56,119,407 52,443,813 56,119,407 

 
19 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
   หน้ีสินโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 2,845,429 2,268,879 2,845,429 2,268,876 
     

ก ำไรหรือขำดทนุ     
   โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 576,550 149,455 576,550 149,455 
     

กำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับ:     
   โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน - 1,565,136 - 1,565,136 
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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19 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,268,879 554,288 2,268,879 554,288 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 492,602 128,626 492,602 128,626 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 83,948 20,829 83,948 20,829 
 2,845,429 703,743 2,845,429 703,743 
กำรวดัมูลค่ำใหม่     
   ผลก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดข้ึนจำกกำร     
      เปล่ียนแปลงขอ้สมมุติดำ้นประชำกรศำสตร์ - 168,272 - 168,272 
   ผลก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดข้ึนจำกกำร      
      เปล่ียนแปลงขอ้สมมุติทำงกำรเงิน - 1,216,226 - 1,216,226 
   ผลก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ - 180,638 - 180,638 
 - 1,565,136 - 1,565,136 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,845,429 2,268,879 2,845,429 2,268,879 
 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

อตัรำคิดลด ร้อยละ 3.7 ร้อยละ 3.7 
อตัรำเงินเฟ้อ ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 3.0 - 15.0 ร้อยละ 3.0 - 15.0 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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19 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเพิ่มขึน้ 

ของภำระผูกพัน 
กำรลดลงของ 
ภำระผูกพนั 

    

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1.0 595,757 480,830 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1.0 590,362 486,372 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นน้ีอ้ำงอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติ ขณะท่ีให้ข้อสมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบัติ
สถำนกำรณ์ดงักลำ่วยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำม
อ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบักำรค ำนวณมูลค่ำ
ปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงค ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected 
Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 26 ปี 
 

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
 

 
จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ 

ส่วนเกนิ 
มูลค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 180,000,000 180,000,000 161,873,151 341,873,151 
จ่ำยหุน้ปันผล 29,998,052 29,998,052 - 29,998,052 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 209,998,052 209,998,052 161,873,151 371,871,203 
กำรออกหุน้ 104,998,805 104,998,805 419,995,220 524,994,025 
จ่ำยหุน้ปันผล 44,996,991 44,996,991 - 44,996,991 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 359,993,848 359,993,848 581,868,371 941,862,219 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 หุ้นสำมญัจดทะเบียนทั้งหมดจ ำนวน 379,124,282 บำท ซ่ึงมีรำคำมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 
(พ.ศ. 2557: 314,997,078 บำท มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) มีจ ำนวน 379,124,282 หุ้น  (พ.ศ. 2557: 314,997,078 หุ้น)  
หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช ำระแลว้เป็นจ ำนวน 359,993,848 บำท 
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19 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,268,879 554,288 2,268,879 554,288 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 492,602 128,626 492,602 128,626 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 83,948 20,829 83,948 20,829 
 2,845,429 703,743 2,845,429 703,743 
กำรวดัมูลค่ำใหม่     
   ผลก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดข้ึนจำกกำร     
      เปล่ียนแปลงขอ้สมมุติดำ้นประชำกรศำสตร์ - 168,272 - 168,272 
   ผลก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดข้ึนจำกกำร      
      เปล่ียนแปลงขอ้สมมุติทำงกำรเงิน - 1,216,226 - 1,216,226 
   ผลก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ - 180,638 - 180,638 
 - 1,565,136 - 1,565,136 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2,845,429 2,268,879 2,845,429 2,268,879 
 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

อตัรำคิดลด ร้อยละ 3.7 ร้อยละ 3.7 
อตัรำเงินเฟ้อ ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 3.0 - 15.0 ร้อยละ 3.0 - 15.0 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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19 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลีย่นแปลง 

ในข้อสมมติ 
กำรเพิ่มขึน้ 

ของภำระผูกพัน 
กำรลดลงของ 
ภำระผูกพนั 

    

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1.0 595,757 480,830 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 1.0 590,362 486,372 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นน้ีอ้ำงอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติ ขณะท่ีให้ข้อสมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบัติ
สถำนกำรณ์ดงักลำ่วยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำม
อ่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบักำรค ำนวณมูลค่ำ
ปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงค ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected 
Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

ระยะเวลำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์คือ 26 ปี 
 

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
 

 
จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมัญ 

ส่วนเกนิ 
มูลค่ำหุ้น รวม 

 หุ้น บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 180,000,000 180,000,000 161,873,151 341,873,151 
จ่ำยหุน้ปันผล 29,998,052 29,998,052 - 29,998,052 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 209,998,052 209,998,052 161,873,151 371,871,203 
กำรออกหุน้ 104,998,805 104,998,805 419,995,220 524,994,025 
จ่ำยหุน้ปันผล 44,996,991 44,996,991 - 44,996,991 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 359,993,848 359,993,848 581,868,371 941,862,219 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 หุ้นสำมญัจดทะเบียนทั้งหมดจ ำนวน 379,124,282 บำท ซ่ึงมีรำคำมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 
(พ.ศ. 2557: 314,997,078 บำท มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) มีจ ำนวน 379,124,282 หุ้น  (พ.ศ. 2557: 314,997,078 หุ้น)  
หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช ำระแลว้เป็นจ ำนวน 359,993,848 บำท 
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20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น (ต่อ) 
 
บริษัทได้จดทะเบียนทุนช ำระแล้วจำกกำรเพ่ิมทุนกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี  6 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นหุ้นสำมัญ 
104,998,805 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท โดยบริษทัไดรั้บเงินจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของผูถื้อหุ้นเดิมจ ำนวน 524.99 
ลำ้นบำท ซ่ึงบนัทึกไวเ้ป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 หุ้นเพ่ิมทุนดงักล่ำวไดรั้บอนุญำตให้ท ำกำรซ้ือ-ขำยในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม พ.ศ. 2558 หุน้เพ่ิมทุนดงักล่ำวมีส่วนเกินมูลค่ำหุน้จ ำนวน 419.99 ลำ้นบำท 
 
วนัท่ี 8 เมษำยน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2558 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 314,996,857 หุ้น เป็น 
359,996,408 หุน้ เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลของบริษทัจ ำนวน 44,999,551 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษทัในอตัรำ 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน พ.ศ. 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 

1) กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัภำยหลงัจำกท่ีบริษทัจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ โดยลดจ ำนวน 2,560 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 
บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 359,996,408 บำท เป็นจ ำนวน 359,993,848 บำท โดยกำรตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำย
ของบริษทั บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน พ.ศ. 2558 

 

2)  กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 19,130,434 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 359,993,848 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จ ำนวน 379,124,282 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 19,130,434 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพ่ือเขำ้ซ้ือหุ้น
ของบริษัท นครชัยปรำกำร เคมีภัณฑ์  จ ำกัด (“NPC”) จำกกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม คิดเป็นจ ำนวนหุ้นทั้ งส้ิน 1,500,000 หุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ NPC โดยจดัสรรหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ NPC ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 11.50 บำท รวมมูลค่ำส่ิงตอบแทนทั้งส้ิน 220,000,000 บำท 
ซ่ึงถือเป็นกำรออกและเสนอขำยหุ้นแบบเฉพำะเจำะจงแก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม
ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยำยน พ.ศ. 2558 อยำ่งไรก็ตำมกำรซ้ือหุน้ดงักล่ำวยงัไม่เกิดข้ึน 

 
21 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 17,990,0000 13,590,000 17,990,000 13,590,000 
จดัสรรระหวำ่งปี 5,305,000 4,400,000 5,305,000 4,400,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 23,295,000 17,990,000 23,295,000 17,990,000 

 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลงัจำก
หักส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ี 
ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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22 เงินปันผลจ่ำย 
 

วนัท่ี 8 เมษำยน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 มีมติอนุมติักำรจ่ำยปันผล เป็นหุน้สำมญัของบริษทั จ ำนวน 
44,999,551 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัรำ 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำย
ปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.142857 บำท และอนุมติัจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.015873 บำท รวมกำรจ่ำยปันผลทั้งใน
รูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลเท่ำกับอตัรำหุ้นละ 0.158730 บำท เป็นมูลค่ำรวมทั้ งส้ิน 49,998,864 บำท เงินปันผล
ดงักล่ำวไดจ่้ำยแลว้ในวนัท่ี 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 
 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมติักำรจ่ำยปันผล เป็นหุ้นสำมญัของบริษทั จ ำนวน 
29,998,052 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัรำ 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำย
ปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.166667 และอนุมติัจ่ำยปันผลเป็นเงินสดจ ำนวน 3,349,022 บำท รวมกำรจ่ำยปันผลทั้งในรูปแบบหุ้น
ปันผลและเงินสดปันผลเท่ำกบัอตัรำหุน้ละ 0.1853 บำท เป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 33,347,074 บำท บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำว
ในวนัท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2557 

 
23 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดด้อกเบ้ีย 1,416,442 1,281,410 50,427,014 1,281,410 
รำยไดเ้งินปันผล 30,855,052 666,675 30,855,052 666,675 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำรจำกบริษทัยอ่ย - - 685,027 - 
อ่ืนๆ 624,033 2,447,288 624,033 3,375,714 
รวม 32,895,527 4,395,373 82,591,126 5,323,799 
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20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น (ต่อ) 
 
บริษัทได้จดทะเบียนทุนช ำระแล้วจำกกำรเพ่ิมทุนกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี  6 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นหุ้นสำมัญ 
104,998,805 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท โดยบริษทัไดรั้บเงินจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของผูถื้อหุ้นเดิมจ ำนวน 524.99 
ลำ้นบำท ซ่ึงบนัทึกไวเ้ป็นเงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 หุ้นเพ่ิมทุนดงักล่ำวไดรั้บอนุญำตให้ท ำกำรซ้ือ-ขำยในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม พ.ศ. 2558 หุน้เพ่ิมทุนดงักล่ำวมีส่วนเกินมูลค่ำหุน้จ ำนวน 419.99 ลำ้นบำท 
 
วนัท่ี 8 เมษำยน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2558 มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 314,996,857 หุ้น เป็น 
359,996,408 หุน้ เพ่ือรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลของบริษทัจ ำนวน 44,999,551 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษทัในอตัรำ 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน พ.ศ. 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 มีมติอนุมติัเร่ืองท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 

1) กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัภำยหลงัจำกท่ีบริษทัจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ โดยลดจ ำนวน 2,560 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 
บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 359,996,408 บำท เป็นจ ำนวน 359,993,848 บำท โดยกำรตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำย
ของบริษทั บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน พ.ศ. 2558 

 

2)  กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 19,130,434 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 359,993,848 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จ ำนวน 379,124,282 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 19,130,434 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพ่ือเขำ้ซ้ือหุ้น
ของบริษัท นครชัยปรำกำร เคมีภัณฑ์  จ ำกัด (“NPC”) จำกกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิม คิดเป็นจ ำนวนหุ้นทั้ งส้ิน 1,500,000 หุ้น  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ NPC โดยจดัสรรหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ NPC ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 11.50 บำท รวมมูลค่ำส่ิงตอบแทนทั้งส้ิน 220,000,000 บำท 
ซ่ึงถือเป็นกำรออกและเสนอขำยหุ้นแบบเฉพำะเจำะจงแก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม
ทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยำยน พ.ศ. 2558 อยำ่งไรก็ตำมกำรซ้ือหุน้ดงักล่ำวยงัไม่เกิดข้ึน 

 
21 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 17,990,0000 13,590,000 17,990,000 13,590,000 
จดัสรรระหวำ่งปี 5,305,000 4,400,000 5,305,000 4,400,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 23,295,000 17,990,000 23,295,000 17,990,000 

 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลงัจำก
หักส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองน้ี 
ไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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22 เงินปันผลจ่ำย 
 

วนัท่ี 8 เมษำยน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 มีมติอนุมติักำรจ่ำยปันผล เป็นหุน้สำมญัของบริษทั จ ำนวน 
44,999,551 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัรำ 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำย
ปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.142857 บำท และอนุมติัจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.015873 บำท รวมกำรจ่ำยปันผลทั้งใน
รูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลเท่ำกับอตัรำหุ้นละ 0.158730 บำท เป็นมูลค่ำรวมทั้ งส้ิน 49,998,864 บำท เงินปันผล
ดงักล่ำวไดจ่้ำยแลว้ในวนัท่ี 7 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 
 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมติักำรจ่ำยปันผล เป็นหุ้นสำมญัของบริษทั จ ำนวน 
29,998,052 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัรำ 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำย
ปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.166667 และอนุมติัจ่ำยปันผลเป็นเงินสดจ ำนวน 3,349,022 บำท รวมกำรจ่ำยปันผลทั้งในรูปแบบหุ้น
ปันผลและเงินสดปันผลเท่ำกบัอตัรำหุน้ละ 0.1853 บำท เป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 33,347,074 บำท บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำว
ในวนัท่ี 25 เมษำยน พ.ศ. 2557 

 
23 รำยได้อ่ืน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยไดด้อกเบ้ีย 1,416,442 1,281,410 50,427,014 1,281,410 
รำยไดเ้งินปันผล 30,855,052 666,675 30,855,052 666,675 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำรจำกบริษทัยอ่ย - - 685,027 - 
อ่ืนๆ 624,033 2,447,288 624,033 3,375,714 
รวม 32,895,527 4,395,373 82,591,126 5,323,799 
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24 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 35,334,031 3,306,467 35,334,031 3,306,467 
ดอกเบ้ียหุน้กู ้ 16,141,025 - 16,141,025 - 
 51,475,056 3,306,467 51,475,056 3,306,467 

 
25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ซ้ือสินคำ้เพ่ือจ ำหน่ำย 2,313,696,681 2,607,595,179 2,173,076,550 2,607,595,179 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ระหวำ่งทำง (2,910,737) 1,384,800 (574,000) 1,384,800 
ตน้ทุนทำงตรงส ำหรับกำรใหบ้ริกำรอำหำร     
    และท ำควำมสะอำดส ำหรับบุคลำกรบน     
    เรือท่ีพกั 204,407,179 243,672,610 204,407,179 243,672,610 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 29,512,348 24,932,326 29,512,348 24,932,326 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,365,288 1,780,357 2,040,552 1,780,357 
ค่ำขนส่ง 58,946,537 50,147,959 53,199,892 50,147,959 
ค่ำนำยหนำ้ 18,422,918 5,907,014 18,405,178 5,907,014 

 
 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
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26 ภำษีเงินได้ 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจบุนั:     
ภำษีเงินไดง้วดปัจจบุนัส ำหรับก ำไรทำงภำษี     
    ส ำหรับปี 20,423,339 21,832,511 20,264,571 21,832,511 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุัน 20,423,339 21,832,511 20,264,571 21,832,511 
     

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:     
รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,762,716) (516,898) (1,762,716) (516,898) 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (1,762,716) (516,898) (1,762,716) (516,898) 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 18,660,623 21,315,613 18,501,855 21,315,613 
 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มบริษทัมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกบัภำษีของ
ประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี 25,161,333 106,755,715 123,782,719 109,071,876 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษี ร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20) 5,032,267 21,351,143 24,756,544 21,814,375 
ผลกระทบ:     
   ผลกระทบจำกอตัรำภำษี 10,597,989 463,232   
   ส่วนแบง่ผลขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้สุทธิจำกภำษี 9,190,033 - - - 
   รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (6,171,010) (446,362) (6,171,010) (446,362) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถหกัภำษีไดเ้พ่ิม (91,459) (73,081) (91,459) (73,081) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 7,780 20,681 7,780 20,681 
     

ภำษีเงินได ้ 18,660,623 21,315,613 18,501,855 21,315,613 
 

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงถวัเฉล่ียส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 14.99 (พ.ศ. 2557: ร้อยละ 19.54) 
อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงเปล่ียนแปลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกรำยไดเ้งินปันผลท่ีไม่ตอ้งเสียภำษีท่ีเกิดข้ึนไม่สม ่ำเสมอ และมี
จ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญั 
 
 

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)140 141



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
 

55 

24 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 35,334,031 3,306,467 35,334,031 3,306,467 
ดอกเบ้ียหุน้กู ้ 16,141,025 - 16,141,025 - 
 51,475,056 3,306,467 51,475,056 3,306,467 

 
25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ซ้ือสินคำ้เพ่ือจ ำหน่ำย 2,313,696,681 2,607,595,179 2,173,076,550 2,607,595,179 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ระหวำ่งทำง (2,910,737) 1,384,800 (574,000) 1,384,800 
ตน้ทุนทำงตรงส ำหรับกำรใหบ้ริกำรอำหำร     
    และท ำควำมสะอำดส ำหรับบุคลำกรบน     
    เรือท่ีพกั 204,407,179 243,672,610 204,407,179 243,672,610 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 29,512,348 24,932,326 29,512,348 24,932,326 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 2,365,288 1,780,357 2,040,552 1,780,357 
ค่ำขนส่ง 58,946,537 50,147,959 53,199,892 50,147,959 
ค่ำนำยหนำ้ 18,422,918 5,907,014 18,405,178 5,907,014 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
 

56 

26 ภำษีเงินได้ 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินไดง้วดปัจจบุนั:     
ภำษีเงินไดง้วดปัจจบุนัส ำหรับก ำไรทำงภำษี     
    ส ำหรับปี 20,423,339 21,832,511 20,264,571 21,832,511 
รวมภำษีเงินได้งวดปัจจบุัน 20,423,339 21,832,511 20,264,571 21,832,511 
     

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:     
รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,762,716) (516,898) (1,762,716) (516,898) 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (1,762,716) (516,898) (1,762,716) (516,898) 
     

รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 18,660,623 21,315,613 18,501,855 21,315,613 
 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มบริษทัมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบญัชีคูณกบัภำษีของ
ประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี 25,161,333 106,755,715 123,782,719 109,071,876 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษี ร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20) 5,032,267 21,351,143 24,756,544 21,814,375 
ผลกระทบ:     
   ผลกระทบจำกอตัรำภำษี 10,597,989 463,232   
   ส่วนแบง่ผลขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้สุทธิจำกภำษี 9,190,033 - - - 
   รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี (6,171,010) (446,362) (6,171,010) (446,362) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถหกัภำษีไดเ้พ่ิม (91,459) (73,081) (91,459) (73,081) 
   ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 7,780 20,681 7,780 20,681 
     

ภำษีเงินได ้ 18,660,623 21,315,613 18,501,855 21,315,613 
 

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงถวัเฉล่ียส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 เป็นร้อยละ 14.99 (พ.ศ. 2557: ร้อยละ 19.54) 
อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงเปล่ียนแปลงจำกปีก่อน เน่ืองจำกรำยไดเ้งินปันผลท่ีไม่ตอ้งเสียภำษีท่ีเกิดข้ึนไม่สม ่ำเสมอ และมี
จ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญั 
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27 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หมำยเหตุ 19) 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ     
   บริษทัใหญ ่(บำท) 6,500,710 85,440,102 105,280,864 87,756,263 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดย     
   ผูถื้อหุน้ (หุน้) 358,021,282 239,996,067 358,021,282 239,996,067 
     

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) 0.02 0.36 0.29 0.37 
 
บริษทัมีกำรจ่ำยหุ้นปันผลในปี 2558 จึงไดป้รับปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นของปี พ.ศ. 2557 เสมือนวำ่กำร
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
 

28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผำ่นกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงแห่ง 
โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท  
บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร 
ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและพนกังำนของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและ
บุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั นทลิน จ ำกัด ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่ำวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 
47.22 จ ำนวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 52.78 ถือโดยบุคคลทัว่ไป บริษทัมีรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับริษทั นทลิน จ ำกดั และกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
      บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 274,451,622 483,878,287 272,581,697 483,878,287 
     
รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
      บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 52,007,058 108,799,257 52,007,058 108,799,257 
     
ดอกเบีย้รับ      
      บริษทัยอ่ย - - 49,011,888 928,404 
     
เงินปันผลรับ      
      บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 30,855,052 666,675 30,855,052 666,675 
     
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร      
      บริษทัยอ่ย - - 685,027 - 

 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำมนัใชร้ำคำตลำด 
 

 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร ไดแ้ก่ กำรให้บริกำรอำหำรและท ำควำมสะอำดส ำหรับบุคลำกรบนเรือในทะเล ใชร้ำคำท่ี
ก ำหนดไวใ้นสัญญำ 

 

 ดอกเบ้ียรับ เป็นดอกเบ้ียจำกกำรสัญญำเงินกูย้มืระยะยำว ใชอ้ตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำไดก้ ำหนดใหส้อดคลอ้งตำมอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินและหุน้กูข้องบริษทั 

  

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มีมติให้บริษทัเรียกเก็บค่ำบริหำรจดักำรรำยเดือนกบั 
Sea Oil Offshore Limited เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2558  

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)142 143
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27 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หมำยเหตุ 19) 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ     
   บริษทัใหญ ่(บำท) 6,500,710 85,440,102 105,280,864 87,756,263 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดย     
   ผูถื้อหุน้ (หุน้) 358,021,282 239,996,067 358,021,282 239,996,067 
     

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุน้) 0.02 0.36 0.29 0.37 
 
บริษทัมีกำรจ่ำยหุ้นปันผลในปี 2558 จึงไดป้รับปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นของปี พ.ศ. 2557 เสมือนวำ่กำร
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดในระหวำ่งปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
 

28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผำ่นกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกว่ำหน่ึงแห่ง 
โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ  ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษัทท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท  
บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร 
ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและพนกังำนของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและ
บุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั นทลิน จ ำกัด ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่ำวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 
47.22 จ ำนวนหุ้นท่ีเหลือร้อยละ 52.78 ถือโดยบุคคลทัว่ไป บริษทัมีรำยกำรคำ้ท่ีมีสำระส ำคญักบับริษทั นทลิน จ ำกดั และกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
      บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 274,451,622 483,878,287 272,581,697 483,878,287 
     
รำยได้จำกกำรให้บริกำร     
      บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 52,007,058 108,799,257 52,007,058 108,799,257 
     
ดอกเบีย้รับ      
      บริษทัยอ่ย - - 49,011,888 928,404 
     
เงินปันผลรับ      
      บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 30,855,052 666,675 30,855,052 666,675 
     
รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร      
      บริษทัยอ่ย - - 685,027 - 

 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำมนัใชร้ำคำตลำด 
 

 รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร ไดแ้ก่ กำรให้บริกำรอำหำรและท ำควำมสะอำดส ำหรับบุคลำกรบนเรือในทะเล ใชร้ำคำท่ี
ก ำหนดไวใ้นสัญญำ 

 

 ดอกเบ้ียรับ เป็นดอกเบ้ียจำกกำรสัญญำเงินกูย้มืระยะยำว ใชอ้ตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำไดก้ ำหนดใหส้อดคลอ้งตำมอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินและหุน้กูข้องบริษทั 

  

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร มีมติให้บริษทัเรียกเก็บค่ำบริหำรจดักำรรำยเดือนกบั 
Sea Oil Offshore Limited เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2558  
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
28.2 กำรซ้ือสินค้ำและรับบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ซ้ือสินค้ำและค่ำขนส่งน ้ำมัน     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 20,154,447 18,640,500 15,922,936 18,640,500 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรส ำนักงำน     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,080,679 2,227,083 2,080,679 2,227,082 
     
ค่ำบริหำรจัดกำร     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,101,660 798,840 1,101,660 798,840 
     
ค่ำบริกำรอ่ืน     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,248,192 1,106,362 1,248,192 1,106,362 
     

 
  

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
 

60 

28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
28.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 57,953,956 157,088,768 57,326,014 157,088,768 
     

รำยได้ค้ำงรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 686,469 - 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 6,090,479 - 6,090,479 
 - 6,090,479 686,469 6,090,479 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 49,941,075 929,187 
     

เงินปันผลค้ำงรับ     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 30,000,375 - 30,000,375 - 
     

ลูกหนีอ่ื้น     
   บริษทัยอ่ย - - 16,881,473 183,366 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 95,810 4,549,295 95,810 4,549,295 
 88,050,141 167,728,542 154,931,216 168,841,095 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,188,791 2,027,295 1,168,726 2,027,295 
     

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย      
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 145,543 721,421 145,543 721,421 

 

Sea Oil Public Company Limited
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)144 145



บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
28.2 กำรซ้ือสินค้ำและรับบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ซ้ือสินค้ำและค่ำขนส่งน ้ำมัน     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 20,154,447 18,640,500 15,922,936 18,640,500 
     
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอำคำรส ำนักงำน     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,080,679 2,227,083 2,080,679 2,227,082 
     
ค่ำบริหำรจัดกำร     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,101,660 798,840 1,101,660 798,840 
     
ค่ำบริกำรอ่ืน     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,248,192 1,106,362 1,248,192 1,106,362 
     

 
  

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
 

60 

28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
28.3 ยอดคงเหลือจำกรำยกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหนีก้ำรค้ำ      
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 57,953,956 157,088,768 57,326,014 157,088,768 
     

รำยได้ค้ำงรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 686,469 - 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน - 6,090,479 - 6,090,479 
 - 6,090,479 686,469 6,090,479 

ดอกเบีย้ค้ำงรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 49,941,075 929,187 
     

เงินปันผลค้ำงรับ     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 30,000,375 - 30,000,375 - 
     

ลูกหนีอ่ื้น     
   บริษทัยอ่ย - - 16,881,473 183,366 
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 95,810 4,549,295 95,810 4,549,295 
 88,050,141 167,728,542 154,931,216 168,841,095 
     

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ     
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,188,791 2,027,295 1,168,726 2,027,295 
     

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย      
   บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 145,543 721,421 145,543 721,421 
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บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - 131,251,200 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 1,387,880,000 - 
 1,387,880,000 131,251,200 
 
กำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 131,251,200 - 
ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวำ่งงวด 1,256,640,000 131,240,000 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน (11,200) 11,200 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,387,880,000 131,251,200 
 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ Sea Oil Energy Limited ในสกุลเงินดอลลำร์ จ ำนวน 42.50 ลำ้นเหรียญ โดยมี
วตัถุประสงคส์ ำหรับกำรลงทนุใน POES แบ่งเป็น เงินใหกู้ ้4.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐ มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.80 ต่อปี 
ให้กูเ้ม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 และเงินให้กู ้38.50 ลำ้นเหรียญสหรัฐ มีอตัรำดอกเบ้ีย MLR ณ วนัท่ีในสัญญำ 
บวก 0.05 ต่อปี หรือเท่ำกบัร้อยละ 6.80 ต่อปี ใหกู้เ้ม่ือวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558  

 
 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดของสัญญำกูย้มืดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
1) สัญญำกูย้มืจ  ำนวน 4.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐ บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงเงินตน้ของสัญญำเป็นเงินบำทจ ำนวน 131.24 ลำ้นบำท 

โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัใหกู้ ้เท่ำกบั 32.81 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และเปล่ียนแปลงจ ำนวนดอกเบ้ียคำ้งรับ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 จ  ำนวน 28,318 เหรียญสหรัฐ เป็นเงินบำทจ ำนวน 929,187 บำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 32.81 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ รวมถึงเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียของ
สัญญำจำกเดิมร้อยละ 6.80 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.55 ต่อปี มีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 

2) สัญญำกูย้มืจ  ำนวน 38.50 ลำ้นเหรียญสหรัฐ บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงเงินตน้ของสัญญำเป็นเงินบำทจ ำนวน 1,256.64 ลำ้นบำท 
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัให้กู ้เท่ำกบั 32.64 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียของ
สัญญำดงัน้ี 
 - อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.55 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 125.00 ลำ้นบำท 
 - อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.80 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 547.00 ลำ้นบำท 
 - อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.55 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 584.64 ลำ้นบำท 
สัญญำฉบบัแกไ้ขน้ีมีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 

 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำกู้ยืมจ ำนวน 1,256.64 ลำ้นบำท  
โดยมีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 

- อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 125.00 ลำ้นบำท 
- อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 547.00 ลำ้นบำท 

 - อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.55 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 584.64 ลำ้นบำท 
 

เงินกูย้ืมดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 5 ปี และมีมูลค่ำยติุธรรมจ ำนวน 1,573.80 ลำ้นบำท ซ่ึงค ำนวณจำกขอ้มูลระดบั 2 
ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรม (หมำยเหตุ 4) โดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดตำมสัญญำดว้ยอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรท่ี
ใกลเ้คียงกนัท่ีเผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย ตลอดอำยสุัญญำ 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - 131,251,200 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 1,387,880,000 - 
 1,387,880,000 131,251,200 
 
กำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี 131,251,200 - 
ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวำ่งงวด 1,256,640,000 131,240,000 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน (11,200) 11,200 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,387,880,000 131,251,200 
 
เงินให้กูย้ืมระยะยำวเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ Sea Oil Energy Limited ในสกุลเงินดอลลำร์ จ ำนวน 42.50 ลำ้นเหรียญ โดยมี
วตัถุประสงคส์ ำหรับกำรลงทนุใน POES แบ่งเป็น เงินใหกู้ ้4.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐ มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.80 ต่อปี 
ให้กูเ้ม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 และเงินให้กู ้38.50 ลำ้นเหรียญสหรัฐ มีอตัรำดอกเบ้ีย MLR ณ วนัท่ีในสัญญำ 
บวก 0.05 ต่อปี หรือเท่ำกบัร้อยละ 6.80 ต่อปี ใหกู้เ้ม่ือวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558  

 
 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดของสัญญำกูย้มืดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
1) สัญญำกูย้มืจ  ำนวน 4.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐ บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงเงินตน้ของสัญญำเป็นเงินบำทจ ำนวน 131.24 ลำ้นบำท 

โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัใหกู้ ้เท่ำกบั 32.81 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และเปล่ียนแปลงจ ำนวนดอกเบ้ียคำ้งรับ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 จ  ำนวน 28,318 เหรียญสหรัฐ เป็นเงินบำทจ ำนวน 929,187 บำท โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 32.81 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ รวมถึงเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียของ
สัญญำจำกเดิมร้อยละ 6.80 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.55 ต่อปี มีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 

2) สัญญำกูย้มืจ  ำนวน 38.50 ลำ้นเหรียญสหรัฐ บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงเงินตน้ของสัญญำเป็นเงินบำทจ ำนวน 1,256.64 ลำ้นบำท 
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัให้กู ้เท่ำกบั 32.64 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียของ
สัญญำดงัน้ี 
 - อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.55 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 125.00 ลำ้นบำท 
 - อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.80 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 547.00 ลำ้นบำท 
 - อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.55 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 584.64 ลำ้นบำท 
สัญญำฉบบัแกไ้ขน้ีมีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 

 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำกู้ยืมจ ำนวน 1,256.64 ลำ้นบำท  
โดยมีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 

- อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 125.00 ลำ้นบำท 
- อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 547.00 ลำ้นบำท 

 - อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.55 ต่อปี ส ำหรับเงินตน้จ ำนวน 584.64 ลำ้นบำท 
 

เงินกูย้ืมดงักล่ำวมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 5 ปี และมีมูลค่ำยติุธรรมจ ำนวน 1,573.80 ลำ้นบำท ซ่ึงค ำนวณจำกขอ้มูลระดบั 2 
ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรม (หมำยเหตุ 4) โดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดตำมสัญญำดว้ยอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรท่ี
ใกลเ้คียงกนัท่ีเผยแพร่โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย ตลอดอำยสุัญญำ 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
28.5 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,086,047 14,654,143 17,086,047 14,654,143 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 318,435 103,526 318,435 103,526 
 17,404,482 14,757,669 17,404,482 14,757,669 

 

28.6 กำรค ำ้ประกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้  ำสัญญำค ้ำประกนัใหแ้ก่ Sea Oil Offshore Limited ในกำรช ำระค่ำสินคำ้
ตำมขอ้ตกลงซ้ือขำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 700,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 

 

29 ภำระผูกพันและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
 

29.1 ภำระผูกพันเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
เช่ำอำคำร และอุปกรณ์ส ำนกังำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 9,480,712 2,866,945 3,893,742 2,866,945 
1 ถึง 5 ปี 4,004,110 3,436,250 1,555,473 3,436,250 
 13,484,822 6,303,195 5,449,215 6,303,195 

 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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29 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

29.3 หนังสือค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หนงัสือค ้ำประกนักำรสัง่ซ้ือน ้ำมนั 56,377,660 23,000,000 56,377,660 23,000,000 
หนงัสือค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำใหบ้ริกำร     
  จดัหำอำหำรและบริกำรอ่ืนส ำหรับบุคลำกรทั้ง     
  บนบกและในทะเล 57,299,100 57,299,100 57,299,100 57,299,100 
     

 113,676,760 80,299,100 113,676,760 80,299,100 
 
30 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันท่ีในรำยงำน 
 

1) บริษทัใหบ้ริษทัยอ่ยกูย้มืเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 เม่ือวนัท่ี 19 และ 29 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัให ้Sea Oil Offshore Ltd. กูย้มืเงินจ ำนวน 1.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐ โดยมี
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.40 ก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2558  

 เม่ือวนัท่ี 5 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัให ้Sea Oil Petroleum Ltd. กูย้มืเงินจ ำนวน 4.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐ โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 28 มกรำคม พ.ศ. 2559  

 
2) เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม พ.ศ. 2559 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ ำนวน 990,000 หุ้น รวมเป็นทุนจด

ทะเบียนทั้งส้ิน 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ ภำยหลงักำรเพ่ิมทุนสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวไดล้ดลง
จำกร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 75 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดเ้ร่ิมต ำเนินธุรกรรมทำงกำรคำ้ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2559 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
28.5 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 

 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,086,047 14,654,143 17,086,047 14,654,143 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 318,435 103,526 318,435 103,526 
 17,404,482 14,757,669 17,404,482 14,757,669 

 

28.6 กำรค ำ้ประกนั 
 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 บริษทัไดท้  ำสัญญำค ้ำประกนัใหแ้ก่ Sea Oil Offshore Limited ในกำรช ำระค่ำสินคำ้
ตำมขอ้ตกลงซ้ือขำยผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 700,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีระยะเวลำค ้ำประกนั 1 ปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 

 

29 ภำระผูกพันและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 
 

29.1 ภำระผูกพันเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
เช่ำอำคำร และอุปกรณ์ส ำนกังำนท่ีไม่สำมำรถยกเลิกได ้ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำยใน 1 ปี 9,480,712 2,866,945 3,893,742 2,866,945 
1 ถึง 5 ปี 4,004,110 3,436,250 1,555,473 3,436,250 
 13,484,822 6,303,195 5,449,215 6,303,195 

 

บริษัท ซีออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  
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29 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

29.3 หนังสือค ำ้ประกนั 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หนงัสือค ้ำประกนักำรสัง่ซ้ือน ้ำมนั 56,377,660 23,000,000 56,377,660 23,000,000 
หนงัสือค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำใหบ้ริกำร     
  จดัหำอำหำรและบริกำรอ่ืนส ำหรับบุคลำกรทั้ง     
  บนบกและในทะเล 57,299,100 57,299,100 57,299,100 57,299,100 
     

 113,676,760 80,299,100 113,676,760 80,299,100 
 
30 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวันท่ีในรำยงำน 
 

1) บริษทัใหบ้ริษทัยอ่ยกูย้มืเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 เม่ือวนัท่ี 19 และ 29 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัให ้Sea Oil Offshore Ltd. กูย้มืเงินจ ำนวน 1.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐ โดยมี
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.40 ก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 ธนัวำคม พ.ศ. 2558  

 เม่ือวนัท่ี 5 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัให ้Sea Oil Petroleum Ltd. กูย้มืเงินจ ำนวน 4.0 ลำ้นเหรียญสหรัฐ โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 5.65 ก ำหนดช ำระคืนภำยใน 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 28 มกรำคม พ.ศ. 2559  

 
2) เม่ือวนัท่ี 11 มกรำคม พ.ศ. 2559 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ ำนวน 990,000 หุ้น รวมเป็นทุนจด

ทะเบียนทั้งส้ิน 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ ภำยหลงักำรเพ่ิมทุนสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวไดล้ดลง
จำกร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 75 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดเ้ร่ิมต ำเนินธุรกรรมทำงกำรคำ้ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2559 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	 	 :			บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)			
																												(“บริษัท”	หรือ	“SEAOIL”)
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 :			เลขที่	88	ซอยบางนา-ตราด	30	 
																												ถนนบางนา-	ตราด	แขวงบางนา	เขตบางนา			
																												กรุงเทพมหานคร	10260
ประเภทธุรกิจ	 :			บริษัท	ประกอบธุรกิจหลัก	2	ประเภท	ได้แก่
	 	 	 				1.	ธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น		
																														 ให้กบัลกูค้าทางทะเล	ได้แก่	เรอืเดนิทะเลท้ังในประเทศ	
	 																										และต่างประเทศ	และลูกค้าทางบก	ได้แก่	โรงงาน
																															อุตสาหกรรม	และกลุม่ธรุกจิต่างๆ	เช่น	ธรุกจิรถขนส่ง	
																															ทางบก	ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร	เป็นต้น
																															2.		ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร	วัตถุดิบ	และให้
																															บรกิารอืน่ๆ	ให้แก่เรอืเดนิทะเล	และพนกังานประจ�า
																														 แหล่งขุดเจาะน�้ามันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก						
																															(Supply	Management)
เลขทะเบียนบริษัท	 :				0107554000194
โทรศัพท์	 	 :				(02)	398-9850,	(02)	398-9851
โทรสาร		 	 :				(02)	398-9852
เว็บไซต์	 	 :				www.seaoilthailand.com
ทุนจดทะเบียน	 :				379,124,282	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ		 	
																												จ�านวน	379,124,282	หุ้น	
	 	 																มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
ทุนช�าระแล้ว	 :				359,993,848	บาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 
	 	 	 				จ�านวน	359,993,848	หุ้น	
	 	 	 				มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	
	 	 																(ข้อมูลวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.2558)

บุคคลอ้ำงอิง  

นายทะเบียนหลกัทรพัย์	 :			บรษัิท	ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์(ประเทศไทย)	จ�ากดั
	 	 																62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 																ถนนรชัดาภเิษก	เขตคลองเตย	กรงุเทพฯ	10110
โทรศัพท์	 	 :				(02)229-2800		โทรสาร	(02)	654-5642

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 :			บรษัิท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากดั
	 	 																โดย	นางสาวสุขุมาภรณ์	วงศ์อริยาพร	
																												เลขทะเบียน	4843	หรือ	
																												นางสาววราภรณ์	วรธิติกุล	
			 	 	 				เลขทะเบียน		4474	หรือ
	 	 	 				นายวิเชียร		กิ่งมนตรี	
	 	 	 				เลขทะเบียน	3977
	 	 	 				อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์	ช้ันท่ี	15	เลขท่ี	179/74-80
	 	 	 				ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร
	 	 	 				กรุงเทพมหานคร	10120
โทรศัพท์	 	 :				(02)	286-9999,	(02)	344-1000	
โทรสาร		 	 :				(02)	286-5050

นายทะเบียนหุ้นกู้และ				:					ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
ตัวแทนช�าระเงิน				 				เลขที่	3000	อาคารเอ	ถนนพหลโยธิน						 																															
																												แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
	 	 																โทรศัพท์	(02)	299-1217	โทรสาร	(02)	299-1278
																												(หุ้นกู้บริษัท	ซีออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2558								
																														ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2560	จ�านวน	1,000	ล้านบาท		
	 	 	 				เสนอขายเดือนกันยายน	2558		

ข้อมูลส�ำคัญอื่น

บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อย จ�ำนวน 3 บริษัท คือ
ชื่อบริษัท	 	 :				Sea	Oil	Energy	Limited	
วันจดทะเบียน	 :			15	ตุลาคม	2557
ที่ตั้งบริษัท	 	 :			หมู่เกาะเบอร์มิวด้า
ประเภทธุรกิจ	 :			ลงทนุในบรษิทัอืน่		
ทุนจดทะเบียน						 :			1	ดอลลาร์สหรฐัอเมริกา	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จ�านวน	1หุ้น		
	 	 	 				มูลค่าหุ้นละ	1	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนช�าระแล้ว	 :			1	ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา	แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั	จ�านวน	1		หุ้น
																											มูลค่าหุ้นละ	1	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
  
ชื่อบริษัท	 	 :			Sea	Oil	Offshore	Limited	
วันจดทะเบียน	 :			22	มกราคม	2558
ที่ตั้งบริษัท	 	 :			ดินแดนสหพันธ์แห่งลาบวน	ประเทศมาเลเซีย
ประเภทธุรกิจ	 :			จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงระหว่างประเทศ		
ทุนจดทะเบียน	 :			30,000	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	
																											จ�านวน	30,000	หุ้น	
	 	 															มูลค่าหุ้นละ	1	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
ทุนช�าระแล้ว	 :			30,000	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
																											จ�านวน	30,000	หุ้น	
	 	 															มูลค่าหุ้นละ	1	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	

ชื่อบริษัท	 	 :			Sea	Oil	Petroleum	PTE.	LTD.
วันจดทะเบียน	 :			22	เมษายน	2558
ที่ตั้งบริษัท	 		 :			ประเทศสิงคโปร์
ประเภทธุรกิจ	 :			จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน�้ามัน
																											ในประเทศสิงคโปร์
ทุนจดทะเบียน	 :			1,000,000	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	แบ่งออกเป็น		
	 						 			หุ้นสามัญ	จ�านวน	1,000,000	หุ้น	
	 	 	 			มูลค่าหุ้นละ	1	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนช�าระแล้ว	 :			1,000,000	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	แบ่งออกเป็น	
	 	 	 			หุ้นสามัญ	จ�านวน	1,000,000	หุ้น	
	 	 															มูลค่าหุ้นละ	1	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	
	 																				(	ข้อมูลวันที่	11	มกราคม	พ.ศ.2559	)

กิจกำรร่วมค้ำ
  
ชื่อบริษัท												 :			Pan	Orient	Energy	(Siam)	Limited	หรือ	(“POES”)
วันจดทะเบียน	 :			30	มกราคม	2550
ที่ตั้งบริษัท	 	 :			ประเทศเบอร์มิวด้า
ประเภทธุรกิจ	 :			ผลิตและส�ารวจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกใน	
																											ประเทศไทย	ครอบครองสัมปทานสัดส่วน	100%	ของ	
																											สัมปทานแปลงที่	L53/48
ทุนจดทะเบียน	 :			19,728	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ		
																											จ�านวน	19,728	หุน้	
	 	 															มูลค่าหุ้นละ	1	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนช�าระแล้ว	 :			19,728	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ				
																											จ�านวน	19,728	หุ้น	
	 	 															มูลค่าหุ้นละ	1	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น	 :			บริษัท	Sea	Oil	Energy	Limited	ถอืหุ้นจ�านวน	9,863	หุ้น	
																												คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	49.99	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและ
																											จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ	POES	บริษัท	Petroleum
	 	 	 				Company	Pte.	Limited		(จดทะเบียน	ในประเทศ
	 	 	 			สงิคโปร์)	ถอืหุ้นจ�านวน	9,865	หุ้น	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ
	 	 	 			50.01	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
																											ของ	POES
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S -  Service Mind
E -  Entrepreneurship
A -  Active
O -  Operational Excellence
I -  Integrity
L -  Learning

Core Value








