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สารจากประธานกรรมการ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการขยายตัวท่ีลด
ลงจากปีก่อน จากผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ 
มูลค่าการส่งออกของไทยขยายตวัลดลง จากภาวะเศรษฐกจิประเทศ
คูค้่าและปรมิาณการค้าโลกทีช่ะลอตวัลงจากสงครามการค้าระหว่าง 
สหรัฐอเมริกาและจีน สถานการณ์ราคานำ้ามันโลกยังคงผันผวนและ
อยู่ ในทิศทางชะลอตัวลง จากอุปทานนำ้ามันดิบล้นตลาดเนื่องจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวมลดลงส่งผลให้อุปสงค์นำ้ามัน
ดิบลดลงไปด้วย

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ยังคงมุ่งมั่นที่
จะดำาเนินธรุกจิ เพือ่สร้างการเตบิโตของผลการดำาเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ภายใต้การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย 

ในปี 2562  นบัเป็นปีทีบ่รษิทัฯ ประสบความสำาเรจ็ในการบรรลุ
เป้าหมายการดำาเนนิงานโดยรวมตามทีก่ำาหนดไว้  จากการปรบัเปลีย่น
กลยุทธ์ตามสภาวะการณ์ของเศรษฐกจิทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
ส่งผลให้บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มผีลการดำาเนนิงานโดยรวมกำาไรสทุธิ 
73.14 ล้านบาท EBITDA 187.69 ล้านบาท ยอดการจัดจำาหน่ายนำา้มนั
ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ิมสงูขึน้จากปีก่อน 31.50% ปริมาณการจำาหน่าย
นำา้มนัโดยรวมเตบิโตมากกว่าปีก่อน 51%  ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มลกูค้าต่าง
ประเทศเป็นหลกั  และบรษิทัฯได้รบัส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทนุในกจิการ
ร่วมค้า  แพน โอเรยีนท์ เอ็นเนอร์ยี ่(สยาม) ลมิิเตด็ (POES)  ซึง่ดำาเนนิ
ธรุกจิด้านสำารวจและผลิตนำ้ามันปโิตรเลียม แหล่งสัมปทาน 53/48   
จำานวน 111.74 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น จาก
แผนการขุดเจาะที่ประสบความสำาเร็จในปี 2562 ท่ีเกิดจากหลุม
ผลิตใหม่สองแห่ง( L53-DD3และ DD4) ทำาให้สามารถเพ่ิมยอด
ขายนำ้ามันเฉลี่ย 447 บาร์เรลต่อวัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญในการดำาเนิน
ธรุกจิด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม คำานงึถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย 
ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน จากการ
พัฒนาการกำากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่งส่งผลให้ในปีนี ้บรษิทัฯ 
ได้รับการประเมินผลด้านกำากับดูแลกิจการในระดับ ดีเลิศ  และผ่าน
การรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) 

สดุท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบรษิทัฯ ผมขอขอบคณุท่านผู้
ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
ที่ ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯด้วยดีมาโดย
ตลอด ขอขอบคุณ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกท่านทีป่ฏบัิติหน้าทีอ่ย่าง
เต็มความสามารถ ร่วมมือร่วมใจเพื่อผลักดันองค์กรให้ประสบความ
สำาเร็จ ขอให้ทกุท่านเชือ่มัน่ว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ จะปฏบัิตหิน้าที่
ด้วยความรบัผดิชอบอย่างเตม็ความสามารถ คำานงึถงึประโยชน์ของผู้
มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย เพือ่ให้องค์กรเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป
 

 

 
                        

         นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำาจร 
      ประธานกรรมการ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
โดยสรุป

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2562

2562

2562

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

กำาไรขั้นต้น

EBITDA

กำาไรสุทธิ

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัทใหญ่

กำาไรต่อหุ้น (บาท)

รวมสินทรัพย์

รวมหนี้สิน

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ)

อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

จำานวนหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว (ล้านหุ้น)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

3,816.02

218.65

(22.35)

(106.28)

(104.55)

(0.1962)

2,604.86

1,251.56

1,353.30

1,350.97

0.95

0.92

5.73

(2.79)

(3.97)

(8.37)

553.54

2.44

4,777.14

237.62

87.83

5.85

(0.75)

(0.0014)

2,744.30

1,389.91

1,354.39

1,346.65

0.96

1.03

4.97

0.12

0.22

(0.06)

553.56

2.45

6,473.06

216.61

187.69

73.14

60.85

0.1099

2,967.50

1,555.66

1,411.84

1,395.49

0.81

1.10

3.35

1.13

2.56

4.44

553.56

2.55
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โครงสร้างรายได้ ปี 2562

ปริมาณการจำาหน่ายนำ้ามันแต่ละประเภท ปี 2562

ผลการดำาเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ปี 2562

รายได้จากการขายแยกประเภทนำ้ามันปี 2560 - ปี 2562

จำาหน่ายนำ้ามันทางทะเล
5,988.06

สัดส่วน 91.85%

น้ำามันเตา
274.15

สัดส่วน 67.19%

จำาหน่ายนำ้ามันทางบก
124.27

สัดส่วน 1.91%

การให้บริการ
48.83

สัดส่วน 0.75%

จำาหน่ายไฟฟ้า
56.70

สัดส่วน 0.87%จำาหน่ายโซลเว้นท์
255.2

สัดส่วน 3.91%
รายได้อื่น 
46.34

สัดส่วน 0.71%

นำ้ามันหล่อลื่น และอื่นๆ

0.54
สัดส่วน 0.13%

นำ้ามันเบนซิน

15.81
สัดส่วน 3.88%

นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

117.50
สัดส่วน 28.80%

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านลิตร)

0.00
2560 2561 2562

1,000.00

2,000.00

3,000.00

นำ้ามันเบนซิน

นำ้ามันเตา

นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

นำ้ามันหล่อลื่นและอื่นๆ

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

40.52

3,665.71

2,173.47

232.63

264.8

1,346.72

1,945.66

12.66

1.24

2,428.11

2,196.07

23.79
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทในกลุ่ม
นทลิน  จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 
ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1,000,000 บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจด
ทะเบียน จำานวน 691,867,135 บาท และมีทุนที่ออกและชำาระแล้ว 
จำานวน 553,559,662 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) โดยมี
วัตถุประสงค์ ในการประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและ
นำ้ามันหล่อลื่นให้กับเรือประเภทต่างๆ  เช่น  เรือเดินทะเล เรือขนส่ง
นำ้ามัน  เรือประมง และเรือประเภทอื่นๆ โดยบริษัทจะดำาเนินการ
จัดหานำ้ามันจากผู้ผลิตนำ้ามัน/ผู้ค้านำ้ามันรายใหญ่และจำาหน่ายให้กับ
ลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น สงิคโปร์ ลาว กมัพชูา พม่า 
เป็นต้น  ท้ังนี ้บริษัทไม่มกีารลงทนุในสนิทรพัย์ถาวรที่ ใช้ในการดำาเนนิ
ธรุกจิด้านการจำาหน่ายนำา้มนัเชือ้เพลงิ ทัง้คลงักกัเกบ็นำา้มนั และยาน
พาหนะที่ ใช้ ในการขนส่งนำา้มัน โดยบรษิทัจะดำาเนนิการจดัหาผูข้นส่ง
อิสระเพื่อให้บริการขนส่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการ 

ตุลาคม 2553 บริษัทได้ทำาการขยายธุรกิจออกไปสู่การจัด
จำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่นทางบกให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรม และธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทางบก ธุรกิจให้
บรกิารรถโดยสาร เป็นต้น ซึง่ทำาให้บรษิทัสามารถขยายช่องทางการ
ให้บริการแก่ลูกค้าได้หลากหลายขึ้น 

กรกฎาคม 2554 บรษิทัได้เริม่ธรุกจิบรกิารด้านอาหาร ทำาความ
สะอาด และซักรีด (Catering and Service) ให้แก่เรือพักอาศัย 
(Accommodation Barge) สำาหรับพนักงานประจำาแท่นขุดเจาะ
นำ้ามันและก๊าซในอ่าวไทย 

กันยายน 2555 บริษัทได้เริ่มดำาเนินธุรกิจให้บริการจัดหา
วัตถุดิบเพื่อใช้ ในการเตรียมอาหาร จัดหาเสบียง และบริการอ่ืนๆ 
(General Supply) ให้กับเรือเดินทะเล เรือลำาเลียงวัสดุอุปกรณ์/
เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & Service Boat) และเรือโดยสาร
พนกังานแท่นขดุเจาะ (Crew Boat) และแท่นขดุเจาะนำา้มนัและก๊าซ
ในทะเล เช่น อาหาร นำา้ เครือ่งมอืต่างๆ เป็นต้น เพือ่เป็นการต่อยอด
จากธรุกจิ Catering and Service และได้รบัประโยชน์จากฐานลูกค้า
ของบริษัทที่มีอยู่ ในธุรกิจการจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามัน
หล่อล่ืนทางทะเลได้ ซึง่มีความต้องการใช้เสบยีงอาหาร และวสัดุสิน้
เปลืองอื่นๆ เพื่อใช้ ในการเดินเรืออยู่แล้วเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับบริษัท

กนัยายน 2556 บรษิทัได้ก้าวเข้าสูก่ารเป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมกีารเสนอขายหุน้ใหม่ให้
แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) 

ตุลาคม 2557 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศเบอร์มิวด้า 
ชื่อว่า “Sea Oil Energy Limited” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ
การลงทุนและขยายธุรกิจของบริษัท 

ธันวาคม 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าบริษัท 
แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) โดยการเข้า
ถือหุ้น ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.99 ของจำานวนหุ้นที่ออกและ
จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ POES การลงทุนดังกล่าวส่งเสริมให้
บริษัทก้าวเข้าสู่ธุรกิจสำารวจและผลิตปโิตรเลียมอันเป็นธุรกิจต้นนำ้า
ของธุรกิจนำ้ามัน เพื่อให้องค์กรได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จาก
บริษัทสำารวจและผลิตปโิตรเลียมโดยตรง อันจะนำาไปสู่การเข้าเป็น
ผู้รับสัมปทานระยะยาวในอนาคต

มกราคม 2558 บรษิทัได้จดัตัง้บรษิทัย่อยทีดิ่นแดนสหพนัธ์แห่ง
ลาบวน ประเทศมาเลเซีย ชื่อว่า “Sea Oil Offshore Limited” โดย
มวีตัถปุระสงค์จดัจำาหน่ายนำา้มนัเชือ้เพลงิระหว่างประเทศและขยาย
กิจการไปยังต่างประเทศ

เมษายน 2558 บรษิทัได้จดัตัง้บรษิทัย่อยทีป่ระเทศสงิคโปร์ ช่ือ
ว่า “Sea Oil Petroleum PTE. LTD.” โดยจัดจำาหน่ายนำ้ามันและ
ผลติภัณฑ์เกีย่วกบันำา้มนัทีป่ระเทศสงิคโปร์ และขยายฐานลกูค้าและ
ซัพพลายเออร์ ในต่างประเทศ
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พฤษภาคม 2558 บริษัทเข้าทำารายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท 
นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำานวน
หุน้ทีอ่อกและจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด และจดัสรรหุน้เสร็จสิน้เมือ่วนัที่ 
11 เมษายน 2559 โดยประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งผลิต
และจำาหน่ายโซลเว้นท์และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลวทกุชนดิ (เมือ่วนั
ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำากัด 
เปลี่ยนชื่อนิติบุคคลเป็น “บริษัท ซีออยล์ ปโิตรเคมีคอล จำากัด”)

มกราคม 2560 บริษัทเข้าลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ จำานวน 10 โครงการ ขนาดรวม 7.825 เมกะวัตต์ ด้วยวิธี
การโอนกิจการทั้งหมด และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้
ซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำากัด 
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ (Solar Rooftop)

การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่สำาคัญ
กุมภาพนัธ์ 2556   บรษิทัเพิม่ทนุจดทะเบยีนจากเดมิ     110,000,000 

บาท เป็น 180,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขาย
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่มนทลิน และ
ประชาชน จำานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 เมษายน 2557 บริษัทมีมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2557 เพิ่มทุนจดทะเบียน จำานวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากเดิม 
180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 210,000,000 บาท และมี
ทุนชำาระแล้วเป็นเงิน 209,998,052 บาท

ธันวาคม 2557 บริษัทมีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น 
ครั้งที่ 1/2557 ลดทุนจดทะเบียนจาก 210,000,000 บาทเป็น 
209,998,052 บาท และมมีตเิพิม่ทนุจดทะเบียนจาก 209,998,052 
บาท เป็น 314,997,078 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทำา
รายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม)  
ลิมิเต็ด 

มกราคม 2558 บริษัทจดเพิ่มทุนชำาระแล ้ว จากเดิม 
209,998,052 บาท เป็น 314,996,857 บาท หลังจากการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

เมษายน 2558 บริษัทมีมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียน จำานวน 44,999,551 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากเดิม 
จำานวน 314,996,857 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 359,996,408 บาท 
และมีทุนชำาระแล้วเป็นเงิน 359,993,848 บาท

พฤษภาคม 2558 บริษัทมีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1 ปี 2558 ลดทุนจดทะเบียนจาก 359,996,408 บาทเป็น 
359,993,848 บาท และเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 359,993,848 บาท
เป็น 379,124,282 บาท เพือ่รองรบัการทำารายการได้มาซึง่หุ้นบรษิทั 
นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำากัด 

เมษายน 2559 บริษัทมีมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2559 เพิ่มทุนจดทะเบียน จำานวน 37,912,428 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากเดิม 
จำานวน 379,124,282 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 417,036,710 บาท 
และมีทุนชำาระแล้วเป็นเงิน 415,120,281 บาท

มกราคม 2560 บริษัทมีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2560 เพิ่มทุนจดทะเบียน จำานวน 276,746,854 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิม จำานวน 415,120,281 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีน 691,867,135 บาท เพือ่รองรบัการลงทุนในกจิการโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และรองรบัการใช้
สทิธติามใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั (SEAOIL-W) 

มีนาคม 2561  บริษัทเพิ่มทุนชำาระแล้วเป็นเงิน 553,559,662 
บาท จากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท (SEAOIL-W)

 
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ ให้บริการจัดหานำ้ามันเชื้อ

เพลิงและนำ้ามันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเล เช่น เรือขนส่งสินค้า เรือ
บรรทกุนำา้มนั เรอืประมง และเรอืห้องเย็น เป็นต้น ซึง่ลูกค้าของบรษิทั 
ได้แก่ เรือเดินทะเลที่เดินทางภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และ
ยังรวมไปถึงเรือเดินทะเลที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีกด้วย โดย
ผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัจดัหาให้ลูกค้าเหล่านี้ ได้แก่ นำา้มนัเชือ้เพลงิที่ ใช้ ใน
การขบัเคลือ่นเรอื เช่น นำา้มนัดเีซลหมนุเรว็ นำา้มนัเตาชนดิต่างๆ และ
นำ้ามันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ โดยเรือเดินทะเลแต่ละประเภทจะมีความ
ต้องการนำา้มนัเชือ้เพลงิและนำา้มนัหล่อลืน่เครือ่งยนต์ทีต่่างกนัออกไป 

ในปัจจบัุน บรษิทัมกีารจดัหานำา้มนัเชือ้เพลงิและนำา้มนัหล่อลืน่ให้
กับลูกค้าทางทะเลเป็นหลัก และตั้งแต่ปี 2553 บริษัทได้ขยายธุรกิจ
ไปยงัธรุกจิการจดัหานำา้มนัให้กบัลกูค้าทางบก โดยมกีลุม่ลูกค้า ได้แก่ 
โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจขนส่ง
ทางบก ธุรกิจการให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท
ยังทำาหน้าที่เป็นผู้จัดหานำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อล่ืนตามความ
ต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา และ 
พม่า เป็นต้น 

โดยนำ้ามันเชื้อเพลิงที่บริษัทจัดหา ได้แก่ นำ้ามันเชื้อเพลิงประเภท
ต่างๆ ที่ ใช้ ในการขับเคล่ือนเรือ นำ้ามันหล่อลื่น และนำ้ามันเบนซิน 
เป็นต้น ซึ่งบริษัทไม่มีความจำาเป็นในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรใดๆ 
เพื่อใช้ ในการดำาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำาสั่งซื้อจากลูกค้า
แล้ว บรษิทัจะจดัหาสนิค้าจากผูผ้ลตินำา้มนัรายใหญ่ในประเทศหรอืผู้
ค้าส่งนำา้มนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (“Supplier”) โดยในกรณี
ลูกค้ามีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ขนส่งนำ้ามันให้ บริษัทจะดำาเนิน
การจัดจ้างผู้ขนส่งอิสระเพ่ือขนส่งนำ้ามันไปยังจุดหมายปลายทางที่
ลกูค้ากำาหนด สำาหรบัลกูค้าทีต้่องการรบันำา้มนักลางทะเล   บรษิทัจะ
จดัจ้างเรือขนส่งนำา้มนัเพือ่ขนส่งสินค้าไปยงัลกูค้า หากลกูค้าเป็นเรอื
ทีจ่อดเทยีบท่าอยู่หรอืลกูค้าทางบก  บริษทัจะทำาการจัดจ้างรถขนส่ง
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นำ้ามันเพื่อขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้ากำาหนด โดยบริษัท
มีนโยบายที่จะทำาการส่งผู้ควบคุมการจัดส่งของบริษัท (Inspector)  
ขึ้นประจำาการบนยานพาหนะที่ ใช้ ในการขนส่งตั้งแต่รับนำ้ามันที่คลัง
ต้นทางไปจนถงึจดุหมายปลายทางทีล่กูค้าต้องการ   เพือ่ให้แน่ใจว่า
สินค้ามีคุณลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการ มีปริมาณที่ครบถ้วน   และ
นำาส่งถงึมอืลูกค้าตรงตามเวลาทีก่ำาหนด เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความมัน่ใจ
และไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท กำาไรจากการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทมาจากส่วนต่างระหว่างต้นทุนนำ้ามัน  รวมถึงต้นทุนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับราคาที่จำาหน่ายนำ้ามันให้กับลูกค้า 

บรษัิทขึน้ทะเบียนเป็นผูค้้านำา้มนัตามมาตรา 10 ซึง่เป็นผูค้้านำา้มัน
เชือ้เพลิงทีม่ปีรมิาณการค้านำา้มนัเช้ือเพลงิ แต่ละชนดิหรือรวมกนัทุก
ชนิดปีละ 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) ขึ้นไปแต่ยัง
ไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล้านลิตร)  หรือกรณีเป็น
ผู้ค้าก๊าซปโิตรเลียมเหลว (LPG) ชนิดเดียวมีปริมาณไม่ถึง 50,000 
เมตรกิตนัต่อปี แต่เกนิ 30,000 เมตรกิตนั หรอืเป็นผูค้้าทีม่ขีนาดของ
ถงัทีส่ามารถเกบ็นำา้มนัเชือ้แพลงิแต่ละชนดิหรอืรวมกนัทกุชนดิได้เกิน 
200,000 ลิตร  โดยปริมาณการค้านำ้ามันเชื้อเพลิงประจำาปีดังกล่าว 
หมายถงึ ปรมิาณนำา้มนัเชือ้เพลงิแต่ละชนดิทีน่ำาเข้ามาในประเทศ ซ้ือ 
กลั่น ผลิตหรือได้มาในปีหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงปริมาณที่จัดหามาเพื่อ
การสำารองตามกฎหมาย  

ทัง้นี ้บรษัิทยงัดำาเนนิธรุกจิให้บรกิารในการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ 
และให้บริการอื่นๆ สำาหรับพนักงานประจำาแหล่งขุดเจาะนำ้ามันและ
ก๊าซทั้งในทะเลและบนบก เน่ืองจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเรือ
ลำาเลียงวัสดอุปุกรณ์/เครือ่งอปุโภคบริโภค และเรอืโดยสารพนกังาน
แท่นขุดเจาะ  บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการให้บริการด้านอาหาร 
ทำาความสะอาด และซักรีด ให้แก่พนักงานประจำาแท่นขุดเจาะนำ้ามัน
และก๊าซ เพื่อให้บริการท่ีครอบคลุมความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้
มากยิ่งขึ้น 

บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) 
ลิมิเต็ด (“POES”) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.99 ของจำานวน
หุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ POES ซึ่งเป็นบริษัทผลิต
และสำารวจปโิตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกในประเทศไทย และ

ได้ครอบครองสัมปทานแปลงที่ L53/48 ตั้งอยู่ที่อำาเภอกำาแพงแสน 
จังหวดันครปฐม ซ่ึงมรีะยะเวลาผลติปิโตรเลยีมนานถึง 20 ปี สำาหรบั
การลงทุนในธุรกิจกับ POES นั้นต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทใน
ปัจจุบัน และทำาให้บริษัทได้ประสบการณ์และการเรียนรู้จากบริษัท
สำารวจ ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียม ซึ่งนำาไปสู่สิทธิการ
เข้าเป็นผู้รับสัมปทานต่อไปในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซีออยล์ ปโิตรเคมี
คอล จำากัด (“SOC”) หรือเดิมชื่อ บริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ 
จำากัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์และ
ผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมเหลว ได้แก่ ไวท์สปิริต (white spirit) รับเบอร์ 
โซลเว้นท์ (rubber solvent) นำ้ามันดีเซล และนำ้ามันเตา โดยดำาเนิน
กระบวนการผลติในโรงแยกคอนเดนเสท (condensate splitter) ของ 
SOC ตัง้อยู่ทีน่คิมอตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุร ีมกีำาลงัการ
ผลติประมาณ 180,000 ลิตรต่อวัน ซ่ึงได้เริม่เดนิเครือ่งจกัรผลติสนิค้า
และรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562

ในปี 2560 บริษัทเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงเปิดดำาเนินการ
แล้ว โดยมบีรษัิท ลฟีวงิ เอ็นเนอร์จ ีจำากดั และบรษิทัย่อยในกลุม่โรง
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ รวมจำานวน 10 โครงการ ขนาดรวม 7.825 
เมกะวตัต์ ด้วยวธิกีารรบัโอนกจิการทัง้หมด (Entire Business Transfer) และ
บริษัทรับรู้รายได้หลังทำารายการเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท นทลิน จำากัดซึ่งถือหุ้นใน
บริษัทร้อยละ 45.04  บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของบริษัท 
นทลิน จำากัด (“นทลิน”)  ซึ่งกิจการของกลุ่มนทลินเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การขนส่งนำ้ามันทางเรือ โดยกลุ่มบริษัทนทลินเป็นผู้ ให้บริการขนส่ง
นำ้ามันทางทะเลมานานกว่า 30 ปี ซึ่งบริษัทฯเป็นเพียงบริษัทเดียว
ในกลุม่บริษทันทลนิ ทีป่ระกอบธรุกจิจดัจำาหน่ายนำา้มนัเชือ้เพลงิ โดย
นทลินได้จัดทำาข้อตกลงในการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ขึ้น
เพื่อเป็นการยืนยันและรับรองว่า นทลิน ซึ่งมีการดำาเนินธุรกิจต่างๆ 
รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและผู้ที่เกี่ยวข้องของนทลิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วย
การกำาหนดบทนยิามในประกาศทีเ่กีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกั
ทรัพย์ จะมีการกำาหนดขอบเขตการดำาเนินธุรกิจ โดยตกลงที่จะไม่
ดำาเนินธุรกิจหรือเข้ามีอำานาจควบคุมนิติบุคคลใดๆ ที่ดำาเนินธุรกิจที่
มีลักษณะคล้ายคลึง และ/หรือ ลักษณะท่ีเป็นการแข่งขันกับธุรกิจ
ปัจจุบันของบริษัท 
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โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท นทลิน จำากัด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทนทลิน

ถือหุ้น 45.04%

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(ไม่มี)

บริษัท พริมา มารีน จำากัด (มหาชน)

ถือหุ้น 54.20%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน จำานวน 558,137,057 บาท 
ประกอบด้วย 

เงินลงทุนในบริษัท Sea Oil Energy Limited (“SOE”) 
ณ ประเทศเบอร์มิวด้า เป็นเงินจำานวน 32 บาท (1 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออก
และบริษัทได้ชำาระเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจำานวนแล้ว

เงินลงทุนในบริษัท Sea Oil Offshore Limited (“SOO”) 
ณ ดินแดนสหพันธ์แห่งลาบวน ประเทศมาเลเซีย เป็นเงินจำานวน 
0.98 ล้านบาท (30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออก และบริษัทได้ชำาระเงินลงทุนดัง
กล่าวเต็มจำานวนแล้ว

เงินลงทุนในบริษัท Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. (“SOP”) 
ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นหุ้นสามัญจำานวน 0.75 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 
ดอลลาร์สหรฐัฯ และหุน้บรุมิสทิธิ จำานวน 4.40 ล้านหุน้ มลูค่าหุน้ละ 
1 ดอลลาร์สหรฐัฯ คดิเป็นเงนิจำานวน 4.40 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ หรอื
เทียบเท่า 147.17 ล้านบาท หุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นชนิดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงและสะสมเงินปันผลหุ้นละร้อยละ 5.65 ต่อปี บริษัทจึงมี
สดัส่วนสทิธิในการออกเสยีงร้อยละ 75 รวมเงนิลงทนุในบรษิทั Sea 
Oil Petroleum Pte. Ltd. เป็นเงินจำานวน 5.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือเทียบเท่า 174.15 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 95.37 ของทุนจด
ทะเบียนที่ออกและบริษัทได้ชำาระเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจำานวนแล้ว

เงินลงทุนในบริษัท ซีออยล์ ปโิตรเคมีคอล จำากัด (“SOC”) เมื่อ
วนัที ่11 เมษายน 2559 บรษิทัได้เข้าซือ้หุน้ของ SOC (เดิมชื่อบริษัท 
นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำากัด) ซ่ึงประกอบธุรกิจโรงแยกคอน
เดนเสท  ผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมเหลว
ทุกชนิด จำานวน 1.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือ
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจำานวนหุน้ท่ีออกและจำาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ SOC 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 SOC ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุน 
จำานวน 0.54 ล้านหุ้น เป็นทุนจดทะเบียนรวม 2.04 ล้านหุ้น หุ้นละ 
100 บาท โดยบริษัทได้ชำาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน มูลค่าหุ้นละ 25 บาท 
รวมเป็นเงินจำานวน 13.50 ล้านบาท และวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้
ชำาระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติม มูลค่าหุ้นละ 75 บาท เป็นเงินมูลค่า 40.50 
ล้านบาท ซึ่งเป็นการเรียกชำาระเพิ่มเติมมูลค่าจนครบเต็มจำานวน  
รวมเป็นเงินลงทุนใน SOC เป็นเงินจำานวน 189.82 ล้านบาท 

เงินลงทุนในบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำากัด (“LIV”) เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ซื้อหุ้นของ LIV จำานวน 0.75 ล้าน
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 249.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 188 ล้านบาท 
จากกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งบริษัทได้บันทึกค่าใช้จ่าย
ทางตรงอื่นที่เกี่ยวข้องในการซื้อเงินลงทุนอีกจำานวน 5.16 ล้านบาท 
รวมเป็นต้นทนุเงนิลงทนุในข้อมลูทางการเงนิทัง้สิน้ 193.16 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัท Energon Pte. Ltd. ณ ประเทศสิงคโปร์ 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ
จำานวน 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงิน 
1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 30,407 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

กลุ่มธุรกิจ

จำาหน่ายนำ้ามัน

เชื้อเพลิงและให้บริการ

และธุรกิจพลังงาน

ทดแทน

กลุ่มธุรกิจ

เรือขนส่งและ

บริหาร

จัดการเรือ

กลุ่มธุรกิจอื่น
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100% 100% 100% 100%

เงินลงทุนในการร่วมค้า
ณ  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนใน

การร่วมค้า Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”) ตาม
บัญชีวิธีส่วนได้เสีย จำานวน 1,227.16 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากการที่
บริษัทย่อย Sea Oil Energy Limited ได้เข้าซื้อหุ้นของ POES เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสำารวจ พัฒนา
และผลิตนำ้ามันปโิตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย จำานวน 
9,863 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจำานวนหุ้นที่ออกและ
จำาหน่ายแล้วทั้งหมดของ POES

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 POES ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล
สำาหรับผู้ถือหุ้น จำานวน 13.25 ล้านเหรียญแคนาดา หรือเทียบเท่า 
306.00 ล้านบาท โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายให้ Sea Oil Energy 
Limited จำานวน 6.62 ล้านเหรียญแคนาดา หรือเทียบเท่า 152.98 
ล้านบาท Sea Oil Energy Limited ได้รับเงินปันผลดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และได้รับส่วนแบ่งกำาไรจากการร่วมค้า 
จำานวน 111.74 ล้านบาท 

เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างย่ังยืน 

เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรช้ันนำาด้านพลังงาน ปโิตรเลียม ปโิตรเคมี 
ตลอดจนธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ สินค้า และให้บริการ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารจัดการตาม
แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยการดำาเนนิธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม
และโปร่งใส คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของกิจการ ไม่ว่าจะ
เป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้
เสีย ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการกำาหนด
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายคุณภาพ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ให้ผู้บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  บริษัทฯ ได้
มกีารวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้เสยี และทบทวนประเด็นสำาคัญที่มีผลกระ

โครงสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 691.87 ล้านบาท

Sea Oil Energy Ltd.

ประเทศ เบอร์มิวด้า

ทุนจดทะเบียน

1 ดอลลาร์สหรัฐ

Pan Orient Energy 

(Siam) Ltd.

ประเทศเบอร์มิวด้า

Sunny Solar

ทุนจดทะเบียน

7.4 ล้านบาท

Sky Solar Power

ทุนจดทะเบียน

10 ล้านบาท

Sky Solar Roof

ทุนจดทะเบียน

9 ล้านบาท

Sun Link Power

ทุนจดทะเบียน

3.4 ล้านบาท

Solar Town

ทุนจดทะเบียน

9 ล้านบาท

NW Green Power

ทุนจดทะเบียน

18 ล้านบาท

NW Solar

ทุนจดทะเบียน

7.4 ล้านบาท

NW Energy

ทุนจดทะเบียน

9 ล้านบาท

Sea Oil Offshore Ltd.

ลาบวน ประเทศมาเลเซีย 

ทุนจดทะเบียน

0.03 ล้านดอลลารส์หรัฐ

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 

ประเทศสิงคโปร์ 

ทุนจดทะเบียน

5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Energon Pte. Ltd. 

ประเทศสิงคโปร์ 

ทุนจดทะเบียน

1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Living Energy Co., Ltd.

ทุนจดทะเบียน

75.26 ล้านบาท

Sea Oil Petrochemical.Co., Ltd

นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ทุนจดทะเบียน

204 ล้านบาท

100 %

49.99% 100% 100% 100%100%

100 % 95.37 % 100 % 100 % 100 %

ทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การพจิารณาปรบัเปลีย่นกลยทุธ์
ในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯพยายามมองหาโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กรและต่อยอดธรุกจิเดิม เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพและสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิได้ 
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บรษิทัจงึได้มกีารกำาหนดกลยทุธ์ในการดำาเนนิธรุกจิเพือ่เป็น
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ดังนี้

1. การเสริมสร้างคุณภาพของสินค้าและพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการกับลูกค้าเป็นสำาคัญ

บรษิทัดำาเนนิธรุกจิการจดัหานำา้มนัเช้ือเพลิงและนำา้มนัหล่อล่ืนให้
กบัเรอืเดนิทะเลมานานกว่า 20 ปี โดยบรษิทัมผีูบ้รหิารและพนกังาน
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการจำาหน่ายนำ้ามัน
มายาวนาน บริษัทเชื่อมั่นว่าความสำาเร็จของธุรกิจค้านำ้ามันเกิดจาก
ความน่าเชื่อถือและความพึงพอใจที่ ได้รับจากลูกค้า โดยบริษัทมี
การควบคุมคุณภาพนำ้ามันอย่างเคร่งครัด จัดหาและขนส่งสินค้าให้
แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการ ได้รบัสนิค้าตรงเวลาและจำานวนครบถ้วนตามคำาสัง่ซ้ือ 
มุ่งเน้นบรกิารลกูค้าให้เกดิความพงึพอใจอย่างสงูสดุ โดยตระหนกัถงึ
ด้านการจัดการความปลอดภยั สขุอนามยั สิง่แวดล้อม และความรบั
ผิดชอบต่อสังคมเป็นสำาคัญ 

2. การขยายธรุกจิและการให้บรกิารไปยงัธุรกิจทีเ่กีย่วเนือ่ง 
ทัง้ด้านผลติ จดัจำาหน่ายนำา้มนัเช้ือเพลงิและจดัหาวตัถดุบิและ
บรกิาร ขยายฐานลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศเพือ่ให้มีส่วนแบ่ง
การตลาดทีเ่พิม่ข้ึน 

ในการประกอบธรุกจิผ่านช่องทางการให้บรกิารทางทะเล บรษิทั
ขยายธุรกิจจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงให้ครอบคลุมเรือทุกประเภท 
โดยเฉพาะเรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีจำานวนเรือในกองเรือ
จำานวนมาก รวมไปถึงการให้บริการอ่ืนๆ ที่จำาเป็นกับเรือเดินทะเล 
รวมถึงแท่นขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซในทะเลและบนบก เพ่ือเป็นผู้ ให้
บรกิารในทะเลแก่เรอืเดินทะเลประเภทต่างๆ และแท่นขดุเจาะนำา้มนั
และก๊าซธรรมชาติในทะเลท่ีครบวงจร นอกจากการจดัจำาหน่ายนำา้มนั
ภายในประเทศ (Domestic) แล้ว บริษัทยังวางกลยุทธ์ ในการขยาย
ตลาดการจัดจำาหน่ายนำ้ามันในต่างประเทศ (External) ซึ่งเป็นการ
จำาหน่ายนำ้ามันให้กับเรือของลูกค้าที่มีความต้องการนำ้ามันระหว่างที่
อยู่ต่างประเทศ  รวมถึงการจัดจำาหน่ายนำ้ามันให้กับผู้ค้านำ้ามันที่นำา
นำา้มนัไปจำาหน่ายต่อในต่างประเทศ โดยการจดัตัง้บรษิทัย่อยในต่าง
ประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้าและซัพพลายเออร์

 บรษัิทมแีผนงานเพิม่การให้บรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในด้านธุรกิจจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้
บริการอื่นๆ แก่ที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแหล่งขุดเจาะ
นำ้ามันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management) ทั้ง
ที่เป็นธุรกิจบริการด้านอาหาร ทำาความสะอาด และซักรีดให้แก่
พนักงานประจำาแท่นขดุเจาะนำา้มนัและก๊าซ (Catering and Service) 
และธรุกจิจดัหาวตัถดุบิเพือ่ใช้ในการเตรยีมอาหาร จัดหาเสบียง และ
บริการอื่นๆ    (General Supply) ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นแก่เรือเดินทะเล
และแท่นขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติในทะเลให้มากข้ึน อีกท้ัง
ยังมุ่งเน้นบริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยตระหนัก
ถงึด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยัของลกูค้าเป็นสำาคญั โดยยึด
หลักการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ตามหลักเกณฑ์และนโยบายคุณภาพของบริษัท

บริษัทได้เข้าลงทุนธุรกิจสำารวจและผลิตปโิตรเลียมอันเป็นธุรกิจ

ต้นนำา้ของธรุกจินำา้มนั  ซึง่เป็นธรุกิจทีจ่ะให้บรษิทัได้รบัผลตอบแทนที่
สงูขึน้ เนือ่งจากการจดัหาแหล่งพลงังานปิโตรเลยีม ต้องใช้เทคโนโลยี 
ทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูง  การลงทุน
ดงักล่าวทำาให้บรษิทัได้เรยีนรูแ้ละรบัประสบการณ์จากบรษิทัสำารวจ 
และผลิตปโิตรเลียมโดยตรง เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
การเป็นผู้รับสัมปทานระยะยาวในอนาคต  

บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งเป็นธุรกิจ
สำาหรบัผลติและจำาหน่ายโซลเว้นท์และผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมเหลวทกุ
ชนิด เพื่อเพิ่มยอดขาย และต่อยอดธุรกิจที่เสริมกับธุรกิจการเป็นผู้
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปโิตรเลียมของบริษัทในปัจจุบัน   

3. การแสวงหาโอกาสเติบโตจากการขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานอื่น (Business Diversification) เพื่อลดความ
เสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจและสร้างเสถียรภาพให้กับองค์กร

บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังแหล่งพลังงานด้านอื่น เพื่อลดผลกระ
ทบจากภาวะราคานำ้ามันท่ีมีความผันผวนและสร้างเสถียรภาพให้
กับองค์กร บริษัทได้เข้าซื้อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จำานวน 10 
โครงการ ซึ่งสร้างรายได้และกำาไรให้บริษัทมากขึ้น และเป็นกิจการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน

4. การพฒันาองค์กร บุคลากร และส่งเสรมิคูค้่าให้มุง่สูค่วาม
เป็นมาตรฐานสากล ภายใต้การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล
ด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

บริษัทยังคงยึดม่ันการดำาเนินธุรกิจและการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ตลอดจนการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัท
มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด 
ไม่สนับสนุนการดำาเนินการใดๆที่มีลักษณะผิดกฎหมาย ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์  และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูป
แบบ บรษัิทฯให้ความสำาคญัต่อการเสรมิสร้างชมุชนและสงัคมให้เข้ม
แขง็ ส่งเสรมิการศกึษาให้แก่เยาวชนของชาติในอนาคต  บรษิทัฯ ให้
ความสำาคัญและคำานึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร การรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณ
ค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการ
ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สร้างความสมดุลและนำาไปสูก่ารเป็นองค์กรทีม่กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนื
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆ

กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียม - ปิโตรเคมี

กลุ่มธุรกิจบริการจัดหา
อาหาร วัตถุดิบ และอื่นๆ

• บริการด้านอาหาร ทำาความสะอาด และ
ซักรีด (Catering and Service) บนเรือ
พักอาศัยและแท่นพักอาศัยในทะเล แท่น
ขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซในทะเลและบนบก

• การบริการจัดหา วัต ถุดิบ เพื่ อ ใช ้ ใน
การเตรียมอาหาร จัดหาเสบียง และ
บริการอื่นๆ (General Supply) ให้กับเรือ
และแท่นขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ 

• จำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่น
 ทางทะเล
 ทางบก

• ธุรกิจสำารวจและผลิตปโิตรเลียม โดยร่วม
ลงทุนในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่
(สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ร้อยละ 49.99

• ผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์

• ผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
1) ธรุกจิจดัจำาหน่ายนำา้มนัเชือ้เพลงิและนำา้มนัหล่อลืน่
• บริษัทเป็นผู้จัดจำาหน่ายนำา้มนัเช้ือเพลงิและนำา้มันหล่อลืน่สำาหรบั

เคร่ืองยนต์ โดยลกูค้าจะเป็นผู้กำาหนดคณุสมบตั ิ (Specification) ของ
นำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่น โดยเมื่อบริษัทได้รับคำาสั่งซื้อจาก
ลกูค้าแล้ว บรษิทัจะจดัหาสนิค้าจากผูผ้ลตินำา้มันรายใหญ่ในประเทศ
หรือผู้ค้าส่งนำ้ามันทั้งในประเทศ เช่น บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด  บริษัท บางจากปโิตรเลียม 
จำากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำากัด บริษัท ไออาร์พีซี 
จำากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) เป็นต้น ที่
มีคุณสมบัติตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้ามีความ
ต้องการให้บริษัทเป็นผู้ขนส่งนำ้ามันให้ บริษัทจะว่าจ้างผู้ขนส่งอิสระ
ที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือดำาเนินการจัดส่งให้แก่ลูกค้ายังจุด
หมายปลายทางทีล่กูค้ากำาหนด โดยจดัส่งนำา้มนัทางเรอืขนส่งนำา้มนั 
(Barge) ให้แก่เรือของลูกค้าที่จอดอยู่กลางทะเล และในกรณีที่เรือ
ของลูกค้าจอดเทียบท่า บริษัทอาจจะจัดส่งนำ้ามันทางรถบรรทุก
นำ้ามันหรือทางเรือขนส่งนำ้ามัน สำาหรับลูกค้าทางบกบริษัทจะจัดส่ง
นำ้ามันทางรถบรรทุกนำ้ามัน ทั้งนี้ ประเภทนำ้ามันที่บริษัทจัดจำาหน่าย
มีดังต่อไปนี้

- นำ้ามันเชื้อเพลิง: ได้แก่ นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed 
Diesel) นำา้มนัเตา (Fuel Oil) และนำา้มนัเบนซนิ (Gasoline)

-  นำ้ามันหล่อลื่น: ได้แก่ นำ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ นำ้ามันเกียร์ 

โครงสร้างรายได้ 

 รายได้หลักของกลุ่มบริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)  ประกอบด้วย 1) รายได้จากการจำาหน่ายสินค้า ได้แก่ น้ำามันเชื้อ
เพลิงและน้ำามันหล่อลื่น ทางทะเลและทางบก ให้แก่กลุ่มลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  2) รายได้จากการให้บริการนั้นมาจาก
ธุรกิจ Catering and Service  ที่ ให้บริการด้านอาหาร ทำาความสะอาด และซักรีด ให้แก่พนักงานประจำาแท่นขุดเจาะน้ำามันและก๊าซ ที่พัก
อาศัยอยู่บนเรือพักอาศัย (Accommodation Barge)  3) รายได้จากการผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่ง
ดำาเนนิการโดยกลุม่บรษิทัยอ่ยลฟีวงิ เอน็เนอรจี์ 4) รายไดจ้ากธรุกจิผลติและจำาหนา่ยโซลเวน้ท ์โดยบรษัิทยอ่ย ซอีอยล ์ปโิตรเคมีคอล จำากดั 
เริ่มรับรู้รายได้ ในเดือนเมษายน 2562  ซึ่งสรุปได้ดังนี้

** รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ค่าปรับจากการผิดสัญญาซื้อขาย ค่าชดเชยจากคดีฟ้องร้อง และอื่นๆ

รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามัน

- ทางทะเล

- ทางบก

รายได้จากการให้บริการ

รายได้อื่น

รายได้จากการจำาหน่ายโซลเว้นท์

รายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้าและ

อุปกรณ์

รวม

3,569.84 93.27 4,649.22 96.62 6,112.33 93.76

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

62.84 1.64 81.12 1.69 124.27 1.91

105.68 2.76 50.21 1.04 48.83 0.75

11.33

-

140.50

0.30

-

3.67

34.55

-

77.71

0.72

-

1.62

6,519.40

255.20

46.34**

56.70

100.00

3.91

0.71

0.87

3,827.35 100.00 4,811.69 100.00

ปี 2560

มูลค่า มูลค่า มูลค่าร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2562งบการเงินรวม
(หน่วย:ล้านบาท)

นำ้ามันไฮโดรลิค นำ้ามันหล่อลื่นสำาหรับเครื่องยนต์หลัก 
(Main Engine) นำ้ามันหล่อลื่นเทอร์ไบน์และนำ้ามันหล่อลื่น
คอมเพรสเซอร์ (Turbine & Compressor) เป็นต้น
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ปริมาณการจำาหน่ายนำ้ามันแต่ละประเภท ปี 2562 
(หน่วย : ล้านลิตร)

นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

นำ้ามันเตา

นำ้ามันเบนซิน

รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันแต่ละประเภท ปี 2562 
(หน่วย : ล้านบาท)

นำ้ามันเตา
3,665.71

สัดส่วน 59.97%

นำ้ามันดีเซล
2,173.47

สัดส่วน 35.56%นำ้ามันเบนซิน
232.63

สัดส่วน 3.81%

นำ้ามันหล่อลื่น  
และอื่นๆ
40.52

สัดส่วน 0.66%

นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว

นำ้ามันเตา

นำ้ามันเบนซิน

นำ้ามันหล่อลื่นและอื่นๆ

นำ้ามันหล่อลื่นและอื่นๆ

นำ้ามันเชื้อเพลง

- นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD)

- นำ้ามันเตา

- นำ้ามันเบนซิน

นำ้ามันหล่อลื่นและอื่นๆ

รวม

3,557.18 99.65 4,625.43 99.49 6,071.81 99.39

1,945.66 54.50 2,196.07 47.24 2,173.47 35.56

1,346.72 37.72 2,428.11 52.23 3,665.71 59.97

264.80 7.42 1.24 0.03 232.63 3.81

12.66 0.35 23.79 0.51 40.52 0.66

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

ปี 2560

มูลค่า มูลค่า มูลค่าร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2562

นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว
117.50

สัดส่วน 28.80%

นำ้ามันหล่อลื่นและอื่นๆ
0.54

สัดส่วน 0.13%

นำ้ามันเบนซิน
15.81

สัดส่วน 3.88%

นำ้ามันเตา
274.15 

สัดส่วน 67.19%

รายได้จากการจำาหน่าย
(หน่วย:ล้านบาท)

นำ้ามันเชื้อเพลง

- นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD)

- นำ้ามันเตา

- นำ้ามันเบนซิน

นำ้ามันหล่อลื่นและอื่นๆ

รวม

248.97 99.95 269.93 99.97 407.46 99.87

117.64 47.23 105.25 38.98 117.50 28.80

113.02 45.37 164.44 60.90 274.15 67.19

18.31 7.35 0.24 0.09 15.81 3.88

0.13 0.05 0.09 0.03 0.54 0.13

249.11 100.00 270.02 100.00 408.00 100.00

ปี 2560

ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2562ปริมาณจำาหน่ายนำ้ามัน
(หน่วย:ล้านลิตร)

ทั้งนี้ รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันประเภทต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้

ปริมาณการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ของบริษัท แสดงได้ดังนี้ 
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2) ธุรกิจบริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ 
- บริการด้านอาหาร ทำาความสะอาด และซักรีด (Catering 

and  Housekeeping Service) สำาหรับพนักงานประจำาแหล่ง
ขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก 

เป็นการให้บริการด้านอาหารให้แก่ผู ้พักอาศัยและผู้มาเยือน 
ตลอดจนการเตรียมอาหารกล่องสำาหรับผู้ที่ต้องออกไปทำางานนอก
เรือพักอาศัย ทำาความสะอาด ให้สถานที่ส่วนกลาง รวมถึงห้องพัก
อาศยัให้ถกูสขุลกัษณะรวมถงึ ดแูลในด้านความสะอาดและความเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยของผ้าปทูีน่อน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าเชด็ตวั เตยีง
นอน และซักรีดเสื้อผ้าให้แก่ผู้พักอาศัยและผู้มาเยือน  ตลอดจนการ
ดูแลเรื่องการกำาจัดแมลงและการจัดการขยะ  โดยในการให้บริการ
บนเรือพักอาศัยดังกล่าว 

ทั้งนี้การให้บริการในธุรกิจด้านอาหาร ทำาความสะอาด และ
ซักรีด บริษัทได้ทำาสัญญาว่าจ้างผู้จัดเตรียม/จัดหาอาหารและ
ซักรีด เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจการให้บริการ
ด้านอาหาร การทำาความสะอาด และซักรีด และมีความพร้อมด้าน
บุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ เพื่อการให้
บริการที่มีคุณภาพ  
     

- บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการเตรียมอาหาร จัดหา
เสบียง และบริการอื่นๆ (General Supply)

เป็นธุรกิจที่ต่อยอดมาจากธุรกิจ Catering and Service โดย
เป็นการให้บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการเตรียมอาหาร จัดหา
เสบียง และบริการอื่นๆ ให้กับเรือเดินทะเลและแท่นขุดเจาะนำ้ามัน
ในทะเล เช่น อาหาร นำ้า เครื่องมือต่างๆ เป็นต้นโดยบริษัทจะจัดหา
วตัถดุบิเพือ่ใช้ ในการจดัเตรยีมอาหาร เสบยีงอาหาร และสนิค้าหรอื
บริการอ่ืนๆ ที่ ได้คุณภาพและถูกสุขอนามัยตามความต้องการของ
ลูกค้าให้แก่เรือเดินทะเลต่างๆ รวมไปถึงแท่นขุดเจาะนำ้ามันในทะเล 
ซึ่งมีความต้องการอาหาร เสบียงและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาการดำาเนินงาน

3) ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์
ประกอบธรุกจิโดยบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอร์จ ีจำากดั และบรษิทัย่อย

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (“กลุม่บรษิทัลฟีวงิ”) เป็น
ธรุกจิพลงังานทดแทนที่ ใช้เทคโนโลยเีหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่
มั่นคงในระยะยาว รวมถึงการให้บริการควบคุมดูแลงานปฏิบัติการ
และบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

กลุ่มบริษัทลีฟวิงมีโครงการประเภทการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop) จำานวน 10 
โครงการ รวมกำาลังการผลิตทั้งสิ้น 7.825 เมกะวัตต์ และดำาเนิน
การจำาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แบ่งออกเป็น กฟภ. 7.600 
เมกะวัตต์ และ กฟน. 0.225 เมกะวัตต์ โครงการเปิดจำาหน่าย
ไฟฟ้าในเชงิพาณชิย์แล้ว ซึง่เปิดจำาหน่ายไฟฟ้าในเชงิพาณชิย์ครบทุก
โครงการในเดือนมีนาคม 2558 และระยะเวลาสัญญาซื้อจำาหน่าย
ไฟฟ้ามีกำาหนดอายุ 25 ปี นับแต่วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(SCOD: Schedule Commercial Operation Date) โดยมีอัตรา
รับซื้อไฟฟ้า Feed-in-Tariff (FiT) จาก กฟภ. หน่วยละ 6.16 บาท
ต่อกิโลวัตต์-ช.ม. คงที่ตลอดอายุสัญญา และ กฟน. หน่วยละ 6.55 
บาทต่อกิโลวัตต์-ช.ม. คงที่ตลอดอายุสัญญา

4) ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์
การดำาเนนิกจิการของโรงแยกคอนเดนเสท ภายใต้ บริษทั ซีออยล์ 

ปิโตรเคมีคอล จำากัด เป็นธุรกิจที่นำาคอนเดนเสท (สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา) มาผลิตเป็นโซลเว้นท์ที่ ใช้ ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น ผลิตยาง ผลิตตัวทำาละลายในอุตสาหกรรมสี โดย
กระบวนการผลิตใช้หลักการความแตกต่างของจุดเดือด (Boiling 
point) ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ ได้ส่วนใหญ่ 
คือ รับเบอร์ โซลเว้นท์ (Rubber Solvent) สารไวท์สปิริต (White 
Spirit) และ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ดีเซล (Diesel) บางส่วน
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โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์ ปี 2562 แสดงรายละเอียด ตามกราฟด้านล่าง

 ช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจจำาหน่ายนำ้ามัน: 

บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่น โดยมีช่องทางการจัดจำาหน่ายหลัก 2 ช่องทาง ได้แก่ การจัดจำาหน่าย
นำ้ามันทางทะเล และการจัดจำาหน่ายนำ้ามันทางบก

• การจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่นทางทะเลซึ่งแบ่งออกเป็น:
 - การจำาหน่ายนำ้ามันภายในประเทศ (Domestic) ซึ่งเป็นการจำาหน่ายนำ้ามันให้กับเรือที่มีเส้นทางการเดินเรือภายในประเทศ
 - การจำาหน่ายนำ้ามันในต่างประเทศ (External) ซึ่งเป็นการจำาหน่ายนำ้ามันให้กับเรือของลูกค้าที่มีความต้องการนำ้ามันระหว่างที่อยู่ ใน

ต่างประเทศ

• การจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่นทางบกให้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทางบก ผู้
ให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น

RB 1425

White Spirit

Diesel

WS 3040

Fuel Oil

LPG
RB Solvent

52%

Diesel 

22%
White Spirit

5%

WS 3040

2%

Fuel Oil 
LPG1% 2%

RฺB Solvent

สัดส่วนผลิตภัณฑ์จากการแยกคอนเดนเสท (SOC) ปี 2562

RB 1425

16%

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่นผ่านช่องทางการจำาหน่ายต่างๆ ของบริษัท 
แสดงได้ดังนี้

รายได้จาการจำาหน่ายนำ้ามันตามช่องทางการจำาหน่าย ปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
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รายได้จากการจำาหน่าย
(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2560

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

ปี 2561

มูลค่า ร้อยละ

ปี 2562

การจำาหน่ายทางทะเล

• ในประเทศ

• ต่างประเทศ

การจำาหน่ายทางบก

รวม

3,507.56 4,568.10 5,988.0698.26 97.9798.24

827.85 1,065.06 895.7722.97 14.6623.19

2,679.15 3,512.04 5,092.2975.28 83.3175.05

62.84 81.12 124.271.74 2.031.76

3,569.84 4,649.22 6,112.33100.00 100.00100.00

ธุรกิจบริการ:
• การบรกิารด้านอาหาร ทำาความสะอาด และซกัรดี (Catering 

and Service) บนเรือพักอาศัยและแท่นพักอาศัยในทะเล 
สำาหรบัพนกังานประจำาแท่นขดุเจาะนำา้มนัและก๊าซในอ่าวไทย 
รวมถึงแหล่งขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซบนบก

• การบริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการเตรียมอาหาร จัดหา
เสบียง และบริการอื่นๆ (General Supply) ให้กับเรือที่มีเส้น
ทางการเดินเรือทั้งภายในประเทศ (Domestic) ตลอดจนเรือ
ทีมี่เส้นทางการเดนิเรอือยูน่อกประเทศ (External) รวมไปถึง
แท่นขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ (Rig) ในอ่าวไทย

ธุรกิจการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์:
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของกลุม่บริษทัลฟีวงิ จัดอยู่

ในประเภทผูผ้ลติไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer: 
VSPP) โดยผลติไฟฟ้าเพือ่จำาหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำาสัญญาซื้อจำาหน่ายไฟฟ้า (Power 
Purchase Agreement: PPA) ทั้งสิ้น 10 โครงการ โดยช่องทางใน
การจัดจำาหน่ายจึงเป็นการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากแต่ละโครงการเข้าสู่
สถานีและระบบไฟฟ้าของ กฟน. หรือ กฟภ. โดยปริมาณไฟฟ้าท่ี
จำาหน่าย คำานวณจากหน่วยไฟฟ้าที่ผ่านมิเตอร์วัดหน่อยไฟฟ้า ณ 
จุดจ่ายไฟฟ้าของแต่ละโครงการ เพื่อให้ กฟน.และกฟภ. จำาหน่าย
ให้แก่ประชาชนต่อไป 

ธุรกิจจำาหน่ายโซลเว้นท์: 
การจัดจำาหน่ายโซลเว้นท์ แบ่งออกเป็น:
• การจำาหน่ายนำ้ามันภายในประเทศ (Domestic) ซึ่งเป็นการ

จำาหน่ายสารไวท์สปิรติ (White Spirit) ทัง้หมด คดิเป็น 5.55%  
ของผลิตภัณฑ์ โดยรวม

• การจำาหน่ายนำ้ามันในต่างประเทศ (External) ซ่ึงเป็นการ
จำาหน่ายโซลเว้นท์ และดีเซลท่ีเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ ให้กับ
ลูกค้าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ลาว พม่า โดยเป็นสัดส่วนถึง 
94.45% ของผลิตภัณฑ์ โดยรวม

   กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่นทางทะเล
ในกลุ ่มของผลิตภัณฑ์นำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่นท่ีจัด

จำาหน่ายทางทะเล กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ เรือเดินทะเล
ประเภทต่างๆ เช่น เรือขนส่งนำ้ามัน เรือบรรทุกสินค้า เรือประมง 
และเรือบริวารของแท่นขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซ เช่น เรือลำาเลียงวัสดุ
อุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & Service Boat) และเรือ
โดยสารพนักงานแท่นขุดเจาะ (Crew Boat) เป็นต้น และพ่อค้า
คนกลาง (Wholesaler) ซึ่งเป็นผู้จำาหน่ายสินค้าให้แก่เรือประเภท
ต่างๆ โดยบรษิทัจะให้บรกิารแก่เรอืทีเ่ป็นผู้ ใช้นำา้มนัเชือ้เพลงิโดยตรง 
(End User) และเรือที่เป็นลูกค้าของพ่อค้าคนกลาง เหล่าน้ี
ซึ่งทอดสมออยู ่กลางทะเลหรือจอดอยู ่ที่ท ่าเทียบเรือ

การจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่นทางบก
กลุ่มลูกค้าของการจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่น

ทางบก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าในธุรกิจอื่นๆ เช่น ผู้
ประกอบธุรกิจรถโดยสาร และผู้ประกอบการรถขนส่งขนาดต่างๆ 
เป็นต้นรวมถึง การจำาหน่ายสนิค้าให้แก่พ่อค้าคนกลาง (Wholesaler) 
ด้วย
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ปริมาณการจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่นให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

(หน่วย : ล้านลิตร)
ปี 2560

ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปี 2561 ปี 2562

กลุ่มลูกค้าที่จำาหน่ายทางทะเล 246.28 267.01 402.6698.86 98.89 98.69
41.76 45.66 42.5516.76 16.91 10.43

204.52 221.35 360.1182.10 81.98 88.26

2.83 3.01 5.341.14 1.11 1.31

249.11 270.02 408.00100.00 100.00 100.00

- ในประเทศ

- ต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าที่จำาหน่ายทางบก
รวม

การให้บริการ Catering and Service
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทในธุรกิจน้ี คือ เรือพักอาศัย 

(Accommodation Barge) และแท่นพักอาศัย (Accommodation 
Rig) ทัง้ท่ีตัง้อยู่ในอ่าวไทยและในทะเลอนัดามัน รวมถงึบนบก ซึง่โดย
ส่วนใหญ่ทีพ่กัอาศยัในทะเลมทีัง้ในรปูแบบของเรอืพกัอาศยัและแท่น
พักอาศัย จะเป็นของผู้รับสัมปทานขุดเจาะนำ้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ

การให้บริการในธุรกิจ General Supply
ธุรกิจ General Supply มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันกับธุรกิจ

จัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่นทางทะเล คือ กลุ่มเรือ
เดินทะเลประเภทต่างๆ ทั้งที่มีเส้นทางการเดินเรือในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมถึงเรือที่เป็นเรือบริวารของแท่นขุดเจาะนำ้ามัน
และก๊าซ และแท่นขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซและแท่นพักอาศัยในทะเล 
ทียั่งไม่มบีรกิาร Catering and Service ซึง่กลุม่ลกูค้าเหล่านีม้คีวาม
ต้องการอาหาร เสบียงและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ สำาหรับพนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเรือ แท่นพักอาศัยและแท่นขุดเจาะ

การผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
กลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นหน่วยงานรฐั หรอืองค์กรรฐัวสิาหกจิ องค์กร

เอกชน โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ และกลุม่ประชาชนทีต้่องการ
ใช้ไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำาหนด 

การจัดจำาหน่ายโซลเว้นท์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้
กลุ่มเป้าหมาย เป็นลูกค้าอุตสาหกรรมเฉพาะ ที่สามารถนำา

โซลเว้นท์มาเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่เป็น 
อุตสาหกรรมผลิตสี อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง โดยในปีที่ผ่านมา
ลกูค้าทีม่ปีรมิาณการสัง่ซ้ือจำานวนมากส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศ 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจจำาหน่ายนำ้ามัน
บริษัทจะดำาเนินการติดต่อผู้ผลิตหรือผู้ค้านำ้ามันเชื้อเพลิงราย

ใหญ่ (“Supplier”) เพื่อจัดหาสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยนำ้ามันเชื้อเพลิง
ที่บริษัทจัดหาต้องเป็นนำ้ามันเช้ือเพลิงที่ ได้คุณลักษณะและมาตรฐาน
ตรงตามที่ ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทจะทำาการสั่งซื้อนำ้ามันจากผู้
ผลิตหรอืผูค้้านำา้มนัเชือ้เพลิงรายใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บรษิทั ปตท. 
จำากัด (มหาชน) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด บริษัท เชฟ
รอน (ไทย) จำากัด บริษัท บางจากปโิตรเลียม จำากัด (มหาชน) และ
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นต้น ทั้งการจัดจำาหน่ายทาง
บกและทางทะเล

ธุรกิจการบริการด้านอาหาร ทำาความสะอาด และซักรีด 
(Catering and Service)

บรษิทัจดัตัง้หน่วยงานด้าน Catering & Supply Management 
และจัดหาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการ
ให้การบริการงานด้าน Catering โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการให้บริการ รวมถึงการจัดหาและเตรียมความพร้อม
ในด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ เช่น  ห้องเยน็ 
สถานทีเ่กบ็สนิค้า ตูข้นส่งชนดิห้องเยน็ ตูข้นส่งทัว่ไป รถขนส่ง รวม การ
อบรมพฒันาบคุลากรในการปฏบิติังานให้มีความพร้อมด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน GMP, 
HACCP and Food Safety hygiene Practice, ISO 9001:2015 
รองรับความต้องการและมาตรฐานของผู้ ใช้บริการ 

ธุรกิจการบริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการเตรียมอาหาร 
จัดหาเสบียง และบริการอื่นๆ (General Supply)

บริษัทจะทำาการให้บริการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการเตรียม
อาหาร จัดหาเสบียง และบริการอ่ืนๆ ที่ ได้คุณภาพตามความ
ต้องการของลกูค้า โดยจดัหาจากผูจ้ดัจำาหน่ายสนิค้าประเภทต่างๆ 
(“ผูจั้ดจำาหน่าย”) ตามทีล่กูค้ามคีวามต้องการ โดยบรษิทัจะรบัคำาสัง่
ซือ้จากลูกค้าก่อนท่ีจะส่งคำาสัง่ซือ้ต่อไปยงัผูจ้ดัจำาหน่าย เพือ่ดำาเนนิ
การจัดเตรียม จัดหาสินค้าและจัดส่งให้กับลูกค้ายังจุดหมายปลาย
ทางที่ลูกค้าต้องการต่อไป

ธุรกิจการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่มบริษัทลีฟวิงมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานการไฟฟ้าและ

กระทรวงพลังงานกำาหนดไว้ ในการย่ืนคำาร้องขอจำาหน่ายและเช่ือม
โยงระบบไฟฟ้า ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิก (PV) หรือโซลาร์เซลล์
ประเภท Commercial Rooftop ซึ่งกลุ่มบริษัทลีฟวิงผลิตไฟฟ้าเพื่อ
จำาหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย
เชื่อมต่อไฟฟ้าจากแต่ละโครงการเข้าสู่สถานีและระบบไฟฟ้าของ 
กฟน. หรือ กฟภ. 

ธุรกิจการผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์
บริษัทดำาเนินการผลิตโดย จัดหาวัตถุดิบ คอนเดนเสท 

(สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา) จากผู้ผลิตนำ้ามันรายใหญ่ 
เพือ่มาผลติโซลเว้นท์ทีม่ลัีกษณะเฉพาะ สอดคล้องกบัความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า 
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 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ธุรกิจจำาหน่ายนำ้ามัน
ผูจ้ดัจำาหน่ายนำา้มนัเชือ้เพลงิและนำา้มนัหล่อลืน่ให้กบัเรือเดนิทะเล

มีผู้ประกอบการอยู่หลายรายด้วยกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็นสอง
กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1. กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตนำ้ามัน เช่น บริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำากัด บริษัท เชลล์
แห่งประเทศไทย จำากัด บริษัท บางจากปโิตรเลียม จำากัด 
(มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นต้น  

2. กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้านำ้ามัน 
โดยบริษัทเป็นคู่ค้าของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตนำ้ามันข้างต้น 

ซึง่บรษิทัจะรบัคำาสัง่ซือ้จากลกูค้ารายย่อยหลายๆ ราย ทำาให้ปรมิาณ
การสั่งซื้อของบริษัทกับผู้ผลิตนำ้ามันมีปริมาณสูงเพียงพอท่ีจะสั่งซื้อ
นำา้มันจากผูผ้ลตินำา้มนัได้ ซึง่จะช่วยให้บริษทัสามารถจดัหานำา้มนัเช้ือ
เพลงิได้ ในราคาทีต่ำา่ และสามารถทำากำาไรจากการจำาหน่ายนำา้มนัได้

ธุรกิจการบริการด้านอาหาร ทำาความสะอาด และซักรีด 
(Catering and Service)

ในส่วนของธุรกิจให้บริการ Catering and Service แก่เรือ
พักอาศัย แท่นขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซ รวมถึงแท่นพักอาศัยนั้น มีผู้
ประกอบการอยูจ่ำานวน 3 ราย โดยผูป้ระกอบการทัง้ 3 ราย มกีารให้
บรกิารบนแท่นขดุเจาะ แท่นพกัอาศยั และเรอืพักอาศยัในกรณทีีจ่ะมี
การจดัจ้างผูป้ระกอบการ Catering and Service นัน้ ผูร้บัสมัปทาน
แท่นขดุเจาะ แท่นพกัอาศยั หรอืเรอืพกัอาศยั จะดำาเนนิการเปิดให้มี
การเสนอราคาจากผูป้ระกอบการรายต่างๆ ทีมี่ประวัตกิารทำางานท่ีดี 
โดยจะพจิารณาจดัจ้างผูป้ระกอบการทีเ่สนอราคาและเงือ่นไขในการ
ให้บรกิารทีด่ทีีส่ดุ ดงัน้ัน ราคาในการให้บรกิาร ประวัตกิารทำางานที่
ด ีและฐานะการเงนิทีม่ัน่คง จงึเป็นปัจจยัสำาคญัที่ ใช้ ในการพจิารณา
คัดเลือกผู้ ให้บริการในธุรกิจนี้

ธรุกจิการบรกิารจดัหาวตัถดุบิเพือ่ใช้ ในการเตรยีมอาหาร จัดหา
เสบียง และบริการอื่นๆ (General Supply)

ในส่วนของธรุกจิ General Supply นัน้ ลกูค้าจะว่าจ้างผูป้ระกอบ
การ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ที่ดี มีประวัติในการให้บริการที่
ดี และนำาเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในราคาท่ีสมเหตุสมผล ดังนั้น ผู้
ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และมีความได้เปรียบใน
เรื่องของต้นทุนในการจัดเตรียม จัดหา สินค้า มีความได้เปรียบกว่า
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ

ธุรกิจการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงบรษิทัผลติ
ไฟฟ้าเพื่อจำาหน่ายให้แก่การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคตามสัญญาซื้อจำาหน่ายไฟฟ้าเท่านั้น 

ธุรกิจการผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์
บริษัทฯ สามารถผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ โซลเว้นท์ที่มี

ลักษณะเฉพาะ ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมทั้ง
ในและต่างประเทศ  โดยสามารถปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตทั้ง
รูปแบบที่เป็นการผลิตต่อเนื่อง และ รูปแบบการผลิตตามคำาสั่งซ้ือ
รายครั้งของลูกค้า

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการจัดส่ง

นำ้ามันเชื้อเพลิงไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้ากำาหนดนั้น บริษัท
จะจัดจ้างผู้ขนส่งที่มียานพาหนะที่ ใช้ ในการขนส่งและเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ บนยานพาหนะที่ ได้มาตรฐาน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการรั่ว
ไหลของนำ้ามันเชื้อเพลิงระหว่างการรับนำ้ามัน ณ จุดรับนำ้ามันเชื้อ
เพลิงต้นทาง ระหว่างเส้นทางขนส่ง และระหว่างการส่งนำ้ามันเช้ือ
เพลิงให้กับลูกค้า อีกทั้งบริษัทได้มีการกำาหนดให้ผู้ขนส่งมีมาตรการ
ป้องกันสภาวะแวดล้อม และจัดเตรียมอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์สำาหรับ
ทำาลายคราบนำ้ามันเชื้อเพลิงให้พร้อมบนยานพาหนะที่ ใช้ขนส่ง โดย
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่เกิดการรั่วไหลของนำ้ามันเชื้อเพลิงออกสู่
สภาพแวดล้อม ผู้ขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อมลภาวะและค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขหรือชดเชยมลภาวะนั้นๆ  ทั้งนี้ บริษัทมีความพยายาม
เป็นอย่างย่ิงในการควบคุมยานพาหนะ รวมถึงเครือ่งมอืและอปุกรณ์
ต่างๆ บนยานพาหนะของผูข้นส่งให้ได้มาตรฐานเพือ่ไม่ให้เกดิการรัว่
ไหลของนำา้มนัเชือ้เพลงิออกสู่สภาวะแวดล้อมได้ สำาหรบัอตุสาหกรรม
ผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์ บริษัทฯดำาเนินการภายใต้ข้อกำาหนด
ของการนิคมอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด อาทิ การบำาบัดนำ้าเสียที่เกิดจากขบวนการผลิตภายใน ให้
ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก การควบคุมมลพิษทาง
เสียงและอากาศ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำาโครงการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อ
เน่ือง (CQI) เรื่อง การทำาลายนำ้ามันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ 
ซึ่งบริษัทได้จัดทำาวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) การจัดเก็บ
และทำาลายตัวอย่างสินค้านำ้ามัน เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 
9001:2015 โดยสร้างการกำาจัดนำ้ามันอย่างเป็นระบบและคัดเลือก
ผู้กำาจัดนำ้ามันที่มีมาตรฐานระดับสูง เพื่อป้องกันนำ้ามันกลับมาสร้าง
มลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมได้ อีกทั้งขวดบรรจุภัณฑ์ได้นำาไปรีไซเคิลด้วย
กรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงไม่เพิ่มปริมาณ
มูลขยะให้แก่สังคมและชุมชน ซึ่งทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของ
บริษัทจะตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสิ่งแวดล้อมเป็น
สำาคัญเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้สร้างจิตสำานึกในการแยกประเภทขยะให้
แก่พนักงานภายในองค์กร เพือ่แบ่งแยกวธิกีำาจดัขยะและการนำากลบั
มาใช้ ใหม่ ซึ่งเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเส่ียงด้านแผนกลยทุธ์ (Strategic Risk)

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานำ้ามัน

ราคานำ้ามันมีความผันผวนไปตามปัจจัยต่างๆ อาทิ อุปสงค์และ
อุปทานของตลาด  ปริมาณนำ้ามันสำารองแต่ละประเทศ  สภาพภูมิ
อากาศแต่ละฤดูกาล หรือนโยบายการผลิตนำ้ามันของประเทศกลุ่ม
โอเปค เป็นต้น  การเปลี่ยนแปลงของราคานำ้ามันในตลาดโลกยัง
คงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายได้จากการ
จำาหน่ายนำ้ามันโดยรวมของบริษัทที่ แต่ไม่ส่งกระทบต่อกำาไรอย่าง
มีสาระสำาคัญ เนื่องจากนโยบายด้านการกำาหนดราคาขาย ได้บวก
กำาไรส่วนเพิ่มจากราคาต้นทุน (Cost Plus Pricing Method) อีก
ทั้งบริษัทไม่มีการเก็บสำารองนำ้ามัน จึงไม่ได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของราคานำ้ามัน นอกจากนี้ ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเรือ
เดินทะเลทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมและผู้
ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ซึ่งมีความจำาเป็นต้องใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงใน
การดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง บริษัทจึงเช่ือม่ันว่าความผันผวนของ
ราคานำา้มนัจงึไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการใช้นำา้มนัเชือ้
เพลิงของกลุ่มลูกค้าของบริษัท 

การเปลีย่นแปลงของราคานำา้มนัในตลาดโลกมคีวามผนัผวนอย่าง
ต่อเนือ่ง ส่งผลกระทบต่อโครงการลงทนุในกจิการร่วมค้าบรษัิท แพน 
โอเรียน เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
ผลิตและสำารวจปโิตรเลียม  บริษัทจึงได้บริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านราคาร่วมกับ POES โดยวิเคราะห์ผลกระทบของราคานำ้ามัน
ที่ระดับราคาต่างๆต่อรายได้และกำาไรของบริษัท และหาแนวทาง
ในการบริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำาเนินการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและผลิตนำ้ามันได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการ
ปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ราคานำ้ามันมากที่สุด

2. ความเสีย่งในเรือ่งการแข่งขนัและการเข้ามาทำาธรุกิจได้ง่าย
ของผู้ประกอบการรายใหม่

ธุรกจิการจำาหน่ายนำา้มนัเชือ้เพลงิสำาหรบัเรอืเดนิทะเลมผีูป้ระกอบ
การหลายราย จึงทำาให้เกิดการแข่งขันสูงโดยเฉพาะการแข่งขันด้าน
ราคา นอกจากนี้ การทำาธุรกิจจำาหน่ายนำ้ามันสำาหรับเรือเดินทะเลไม่
จำาเป็นต้องใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสูง ทำาให้การเข้ามาดำาเนิน
ธรุกจิสามารถทำาได้ง่าย ซึง่ปัจจยัสำาคญัในการดำาเนนิธรุกจิการจดัหา
นำ้ามันเชื้อเพลิงเรือ ได้แก่ พนักงานขายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน

ผลิตภัณฑ์, มาตรฐานการจัดส่งนำ้ามันให้ตรงเวลาในปริมาณที่ครบ
ถ้วนตรงตามความต้องการของลูกค้า และการพัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการในระดับสากล บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับบุคลากรของ
บริษัท ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ โดยจ่ายค่า
ตอบแทนทีเ่หมาะสมและมกีารฝึกอบรมอย่างสมำา่เสมอ ทัง้ยงัพฒันา
ศักยภาพของบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จำาหน่ายนำ้ามัน (Supplier) ราย
ใหญ่

บริษัทจะสั่งซื้อนำ้ามันจากผู้ผลิตนำ้ามันและผู้ค้านำ้ามันที่มีอยู่หลาย
รายในตลาดโดยราคาสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายจะมีราคาใกล้เคียง
กันโดยอ้างอิงกับราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทสั่งซื้อนำ้ามันจากผู้จำาหน่าย
นำ้ามันรายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งการสั่งซ้ือจากผู้จำาหน่ายนำ้ามันรายใหญ่
ในปริมาณที่มากจะช่วยให้บริษัทซื้อนำ้ามันได้ ในราคาที่แข่งขันได้ และ
ช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจในคุณภาพของนำ้ามันที่จัดส่งให้แก่ลูกค้า 
รวมถึงความสามารถในการจัดสรรนำ้ามันในสถานการณ์ที่มีปริมาณ
นำ้ามันไม่เพียงพอ
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อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกระจายการสั่งซื้อนำ้ามันจากผู้ผลิต
นำ้ามันและผู้ค้านำ้ามันรายอื่นๆ โดยก่อนการสั่งซื้อนำ้ามันแต่ละครั้ง 
พนักงานขายจะเปรยีบเทยีบราคาขายนำา้มันรายวนัจากผูผ้ลิตนำา้มัน
และผู้ค้านำ้ามันอย่างน้อย 2 ราย บริษัทจะสั่งซ้ือนำ้ามันโดยคำานึง
ถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ลักษณะของสินค้า ราคา และระยะทางการ
ขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางที่ ได้ตกลงไว้กับลูกค้าของ
บริษัท เป็นต้น

4. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เน่ืองจากปัจจบุนั การดำาเนนิธุรกจิของบรษิทั อาศยัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นหลัก ในการขับเคล่ือนองค์กรให้รองรับกลยุทธ์ทาง
ธรุกจิ และปัจจุบนัภยัคกุคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) เป็นภยั
คกุคามทีก่ำาลงัพฒันาขึน้อย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ กบัทกุ
องค์กร  ซึง่อาจจะส่งผลกระทบกบัความน่าเช่ือถอื ความเชือ่ม่ันของ
ลกูค้าและนกัลงทุน หรอื อาจส่งผลกระทบต่อกลยทุธ์ทางธรุกจิ  ดงั
นัน้ บริษัทจงึได้นำามาพจิารณาเป็นความเสีย่งและหามาตรการจัดการ
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งดังกล่าว โดย คณะกรรมการได้ให้ความสำาคญั
ในการกำากบัดแูลความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ กำาหนดให้มกีาร
จดัอบรมเพือ่เสรมิสร้างความรู ้และความตระหนกัถึงความปลอดภยั
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามในปัจจุบันให้กับ กรรมการ ผู้
บรหิารและบคุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง การกำาหนดนโยบาย
ด้านความปลอดภัยเกีย่วกับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และแนวทาง
ปฏบิตัิในการใช้งานเครือ่งคอมพิวเตอร์และอนิเตอร์เนต็อย่างถกูต้อง
และปลอดภยั  พฒันาระบบหรอืโปรแกรมในการเฝ้าระวังพฤตกิรรม
และจัดการภยัคกุคามท่ีเข้ามาโจมต ีทำาการทดสอบและประเมนิระบบ
ป้องกนัอย่างสมำา่เสมอ  ตลอดจนมีการจัดทำาแผนรบัมอืกบัภยัคกุคาม
กรณถูีกโจมตี และทดสอบแผนอย่างสมำา่เสมอ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บรษัิทอาจมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัตวัสงูขึน้ ซึง่มผีล 
กระทบต่อต้นทุนทางการเงิน ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนิน
งานของบริษัท ในปัจจุบันบริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนทั้งหน้ีสิน
ระยะสัน้และหนีส้นิระยะยาว และบรษิทัมนีโยบายการบรหิารความ
เสีย่งโดยการเพิม่เครือ่งมอืทางการเงินท่ีหลากหลาย เพือ่การบรหิาร
ต้นทนุอตัราดอกเบีย้ให้มคีวามเหมาะสมกบัลักษณะการดำาเนนิธรุกจิ 
กำาหนดอัตรากำาไรขั้นต้นในการจำาหน่ายสินค้า ซึ่งอ้างอิงจากต้นทุน
ทางการเงินของบริษัท ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจึงถูกชดเชยด้วย
กำาไรขัน้ต้นจากการขายสนิค้า ทำาให้บรษิทัไม่ได้รบัผลกระทบโดยตรง
จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีต้นทุนการสั่งซื้อนำ้ามันจากผู้ผลิตหรือผู้ค้านำ้ามันในต่าง
ประเทศ และการรับรู้รายได้จากการขายนำ้ามันเป็นสกุลเงินต่าง
ประเทศ ซึ่งบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยทำาสัญญาซื้อขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแล้วทั้งจำานวน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท 

3. ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องของบริษัท

    บริษัทได้ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายธุรกิจด้าน
ปโิตรเลียม ปโิตรเคมี และด้านพลังงานต่างๆ ทำาให้บริษัทต้องใช้เงิน
ทุนหมุนเวียนจำานวนมาก ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน
และสภาพคล่องทางการเงนิได้ ดงันัน้ บรษิทัจงึมกีารวางแผนบรหิาร
จดัการลงทนุอย่างระมัดระวังรอบคอบ  การเพิม่เครือ่งมอืทางการเงนิ
ที่หลากหลายในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น และนักลงทุน  การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนให้มีความเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจน
บริษัทมีระบบการบริหารจัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูก
หนี้สามารถชำาระเงินให้ตรงตามกำาหนดเวลา   ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคง
ดำาเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อเจ้าหนีแ้ละสถาบนัการเงินตลอด
มา ทั้งในเรื่อง การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขาย หรือสัญญากู้
ยืมเงิน โดยมีประวัติการชำาระเงินที่ดี ตรงตามกำาหนดเวลาทุกครั้ง  
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สถาบันการเงินต่างๆพิจารณาวงเงินสินเช่ือ 
หรือเพ่ิมวงเงินให้กับบริษัท เพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจหรือเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในกิจการ  ทำาให้บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินอย่างเพียงพอ

ความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน 
(Operational Risk)

1. ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือได้รับชำาระ

หนี้ล่าช้า

บรษิทัมนีโยบายการจำาหน่ายนำา้มนัเชือ้เพลงิและนำา้มนัหล่อลืน่โดย
การให้เครดติแก่ลกูค้า ซึง่บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินดัชำาระ
ค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าหรือได้รับชำาระหนี้ล่าช้ากว่ากำาหนด
ระยะเวลา ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำางานพิจารณาสินเชื่อ 
(Credit Committee) เพื่อพิจารณาการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะ
เวลาการให้สนิเชือ่ของลกูค้าท่ีเปิดบญัชีใหม่ การทบทวนวงเงนิสนิเช่ือ
อย่างสมำ่าเสมอ  ดูแลเร่งรัดติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำาระ พิจารณาหยุด
การขายเมือ่ลกูหนี้ ไม่สามารถจ่ายชำาระหนี้ ได้ตามข้อตกลง ตลอดจน
พิจารณาดำาเนินการฟ้องร้องคดีตามกฎหมาย  สำาหรับบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศที่ดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง   (Oil Trading) 
ได้มีการปัองกันความเส่ียงด้านการให้เครดิตกับลูกค้า โดยการ
พจิารณาลกูค้าจากฐานข้อมลูวเิคราะห์สนิเชือ่ จดัอบัดบัเครดติ และมี
กระบวนการทบทวนสถานะเครดิตอย่างสมำ่าเสมอ   การใช้มาตรการ
กกัเรอื (Ship Arrest) ตามกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศภายใต้



20 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019

ขอบเขตอำานาจศาล สำาหรับลูกค้าที่ผิดนัดชำาระหนี้เพื่อการเรียกร้อง
สิทธิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำาประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ( Trade 
Credit Insurance) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดหนี้สูญ

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทแม่ในการจำาหน่ายสินค้า

และบริการ

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท นทลิน จำากัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท
ร้อยละ 45.04 โดยในปี 2560 - ปี 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมี
รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิารให้กบักลุม่นทลนิจำานวน 272.36 
ล้านบาท 311.08 ล้านบาทและ 354.61 ล้านบาท ตามลำาดับ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7.14 ร้อยละ 6.51 และร้อยละ 5.48 ของรายได้จาก
การขายสินค้าและบริการทั้งหมด ตามลำาดับ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบาย
ในการกำาหนดราคาขายสินค้าให้แก่บริษัทในกลุ่มนทลินเช่นเดียวกับ
การขายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั่วไปอย่างไรก็ดี บริษัทมีการขยายฐาน
ลูกค้าไปยังกลุ่มอื่นๆเพิ่มมากขึ้น อาทิ เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เรือเดินทะเลที่ ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือเรือลำาเลียงวัสดุ
อุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภคของแท่นขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซต่างๆ 
แต่ยังคงให้ความสำาคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเดิม
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้หาโอกาสที่จะเพิ่มจำานวนลูกค้า
รายใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และกำาไรให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

3. ความเสี่ยงจากการทำาสัญญาว่าจ้างผู้ประกอบการขนส่ง
น้อยรายในการขนส่งนำ้ามันทางทะเล

เน่ืองจากมีกฎหมายกำาหนดให้เรือขนส่งนำ้ามันเตาท่ีขนาดใหญ่
กว่า 500 ตันต้องเป็นเรือถัง 2 ชั้น (Double Hull) ซึ่งผู้ประกอบ
การขนส่งยังมีเรือประเภทที่กำาหนดจำานวนน้อยราย ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้พยายามจัดหาเรือ
ขนส่งจากผูป้ระกอบการขนส่งรายอืน่เพิม่จากทีม่อียูเ่ดมิ เพือ่ป้องกนั
ความเสี่ยงดังกล่าว  รวมถึง เพิ่มมาตรฐานในการคัดเลือกผู้ประกอบ
การขนส่งทีม่เีรอืที่ ได้คณุภาพ และมกีารตรวจสอบคณุภาพเรอืขนส่ง
ที่ ให้บริการ โดยการประเมินคุณภาพการจัดส่งเป็นรายเที่ยว

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง
แวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจากการปฏิบัติงาน ในทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งอาจ
นำาไปสู่ความสูญเสีย การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย อันจะส่งผลกระทบ
ต่อการหยุดชะงักและความต่อเนี่องในการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงผล 
กระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ ความเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่งนำ้ามันทั้งทางเรือและทางบก ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภยัในสขุลกัษณะอนามยัจากการให้บรกิารด้าน Catering  
& Housekeeping  ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในโรงงานและ
การปฏิบัติงานในที่สูง เป็นต้น บริษัทได้มีการกำาหนดแนวทางและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมดังนี้

• กำาหนดและประกาศนโยบายคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีว
อนามยัและสิง่แวดล้อม เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานตระหนกัถงึ
ความสำาคัญของการปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย คำานึงถึงผล 
กระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย

• จดัตัง้ฝ่ายงาน QSSHE เพือ่การบริหารความเสีย่งทีเ่กีย่วกบั
คณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม 

• กำาหนดมาตรการป้องกนัและข้ันตอนการปฎบิตังิาน การตรวจ
สอบปรมิาณและคณุภาพนำา้มนั พร้อมทัง้ซกัซ้อมแผนฉกุเฉนิ 
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล รวมถงึระเบยีบข้อกำาหนดทีเ่กีย่วข้อง 

• จัดทำาคู่มือมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน อาทิ คู่มือ
ด้านคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม 
ตามมาตรฐาน GMP, HACCP and Food Safety hygiene 
Practice, ISO 9001:2015 

• การฝึกอบรมด้านความปลอดภยัต่างๆ อาทิ การอบรมการขบั
รถเชิงป้องกนั (Defensive Driving)  การอบรมการใช้อปุกรณ์
ป้องกันต่างๆ การอบรมเพื่อสร้างจิตสำานึกด้านความความ
ปลอดภยั กระชบัให้พนกังานปฎบิตังิานตามขัน้ตอนทีบ่รษิทั
กำาหนดอย่างเคร่งครดั 

• การจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพอนามยั สภาพแวดล้อมที่
ดแีละปลอดภยัในสถานทีป่ฏิบตังิาน  

5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย กฎระเบียบและ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

  ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อันเกิดจาก ภาครัฐทั้งในและต่าง
ประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
และนโยบายต่างๆ อาจทำาให้บริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรืออาจปฏิบัติไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ผลกระทบทั้ง
ด้านการเงินและการดำาเนินงาน ความสามารถในการแข่งขันและ
การลงทุน ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ ให้
ทันต่อสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลง เพื่อวิเคราะห์หากลยุทธ์ที่เหมาะสม มีการกำาหนด
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 



21Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019

สื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติ การติดตามการ
เปลีย่นแปลง ผ่านหน่วยงานกำากบัดแูล คณะจดัการบรหิารความเสีย่ง 
การจัดทำาระบบฐานข้อมลูด้านกฎหมายและตดิตามการเปลีย่นแปลง 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

    
6. ความเสีย่งจากผูถ้อืหุน้หลกัทีม่อีทิธพิลอย่างมนียัสำาคญัต่อ

บริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท นทลิน จำากัด และบุคคลตาม
มาตรา 258 ถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้นร้อยละ 56.57 ของทุนที่ออก
และเรียกชำาระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัท นทลิน จำากัด และ
บุคคลตามมาตรา 258 ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งในบริษัท ซึ่งจะ
ทำาให้บริษัท นทลิน จำากัด มีอำานาจควบคุมในการตัดสินใจของบริษัท
สำาหรับกรณีที่ต้องใช้เกณฑ์เสียงข้างมากในการลงคะแนน เว้นแต่
เรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบงัคบัของบรษิทักำาหนดให้ต้องได้รบัมติไม่ตำา่
กว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การ
ขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ
บรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการที่ ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่
ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

รวมถึง บริษัทได้มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการ
บรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และ
กำากับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารอย่างชัดเจน และการกำาหนด
มาตรการการเข้าทำารายการระหว่างกัน หากบริษัทมีความจำาเป็น
ในการทำารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันและข้อกำาหนดของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะ
กรรมการกำากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
เคร่งครัด  โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การพิจารณารายการดังกล่าว  และ นโยบายการกำากับดูแล เพื่อ
คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น การเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญให้
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางต่างๆ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย
เสนอระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุมได้อย่างอิสระ
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โครงสร้างการถือหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 691,867,135 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 691,867,135 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนที่ออกและชำาระแล้ว 553,559,662 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 553,559,662 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  
รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 นับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้ี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้น

จำานวนหุ้น ร้อยละ
1. กลุ่มปานบุญห้อม

1.1 นายเชิดชู ปานบุญห้อม และคู่สมรส

2. นายเศกสรร เศรษฐสกล

1.2 นางสาวนีรชา  ปานบุญห้อม

3. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร

1.3 นางสาวปาลีรัฐ  ปานบุญห้อม

4. นายธาดา โอฬาริก

1.4 บริษัท นทลิน จำากัด*

1.5 Austin Asset Limited**

5. นายนพพร เหลืองธนะอนันต์

10. นางสาวปรารถนา ชัยพรหมประสิทธิ์

9. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู

6. นางสาววิอร ทองแตง

7. นางสาวกิ่งกมล เกษมวิลาศ

8. นางสาวชาลินี เกตุแก้ว

12. นางดาราราย รัตนชัยวรรณ

11. นางศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

13. นายสุรพล มีเสถียร

14. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด

    ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ

รวม

314,967,255 56.90

58,984,908 10.66

4,400,000 0.79

787,605 0.14

249,332,742 45.04

1,462,000 0.26

16,269,832 2.94

5,367,482 0.97

4,000,033 0.72

2,934,564 0.53

23,107,900 4.17

6,196,094 1.12

6,793,283 1.23

4,875,200 0.88

3,129,600 0.57

135,947,390 24.56

17,200,000 3.11

5,426,900 0.98

4,385,800 0.79

2,958,329 0.53

553,559,662 100.00
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
 
บริษัท นทลิน จำากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำานวน 3 ท่าน คือ นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์

สุข , นายสุรพล มีเสถียร และนางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562  แสดงได้ดังนี้

* บริษัท นทลิน จำากัด  ถือหุ้นโดยบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำากัด จำานวน 9,999,991 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำานวน
หุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด และบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำากัด ถือหุ้นโดย นายเชิดชู ปานบุญห้อม จำานวน 9,998 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.98 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด
**Austin Asset Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ถือหุ้นโดยบริษัท นทลิน จำากัด จำานวน 10,000 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด

หมายเหตุ
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มูลค่าที่ออก 

(ล้านบาท)
มลูคา่ทีย่งัไม่ไถถ่อน

(ล้านบาท)
วันที่ออก

วันที่ครบ
กำาหนด
ไถ่ถอน

อัตรา
ดอกเบี้ย (%)ชนิดหุ้นกู้

23 กุมภาพันธ์  

2563

(อายุ 2 ปี)

23 กุมภาพันธ์  

2561

400400 คงท่ี 5.90% ต่อปี 

(จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 

เดือน)

ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทได้ออกหุ้นกู้บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2563 เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันการเงินหรือผู้ลงทุนราย

ใหญ่ (II&HNW) โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ ดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บรษัิทมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตำา่กว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นติบิคุคลและหลงัหกัสำารองต่างๆ ทกุประเภท

ตามที่กฎหมายกำาหนดและตามที่กำาหนดไว้ ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำานาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่าย
เงินปันผล โดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำารองเพื่อจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยาย
กจิการ หรอืเพือ่สนบัสนนุกระแสเงินสดของบรษิทั ในกรณีทีม่ผีลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น โดยมตคิณะกรรมการ
บรษัิททีพ่จิารณาเรือ่งดังกล่าวนัน้ จะต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทั
มีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำากัด 
(มหาชน) มีกรรมการจำานวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นจำานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำานวน 8 ท่าน ดังนี้

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  / 
ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากบัดแูลกิจการ

กรรมการ / กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการ 

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร

2. นายทวีป สุนทรสิงห์

3. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

5. นายสุรพล มีเสถียร

7. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

8. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์*

*หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติให้นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท แทน นางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการที่
ครบกำาหนดออกตามวาระ

กรรมการผูม้อีำานาจลงนามแทนบรษิทั คอื  นายอภสิทิธิ ์รจุเิกยีรตกิำาจร, นายสรุพล มเีสถียร, นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัดิส์ขุ และ 
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท โดยมี นางเสาวณย์ี สทุธธิรรม 

เป็นเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

บริษัทแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ ในเรื่องการกำาหนดนโยบายของ
บริษัท และการบริหารงาน แยกออกจากกันอย่างชัดเจน บริษัท
จึงกำาหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน ประธานกรรมการมี
บทบาท ดังนี้
1. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำาหนดระเบียบวาระ

การประชุม 
2. เป็นประธานการประชมุของคณะกรรมการบรษิทั การประชมุ

ผูถ้อืหุน้ และควบคมุให้การประชมุมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับบริษัท

3. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแสดงความเห็นอย่าง
เป็นอิสระ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ ความรับ
ผิดชอบและตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

5. ดแูล ตดิตาม การบรหิารงานของคณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการชดุย่อยอืน่ๆ ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ทีก่ำาหนดไว้

6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
การลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท  
1. ดแูลและกำาหนดนโยบายทีส่ำาคญัของบรษิทั ได้แก่ นโยบายหลกั

ในการดำาเนนิธรุกจิ นโยบายทางด้านการเงนิ การระดมทนุ การ
บริหารเงินทุน นโยบายในการป้องกันความเสี่ยง และนโยบาย
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น

2. ดูแลและจัดการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการดำาเนินกิจการ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับ
ผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

3. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงาน
ของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
แผนการดำาเนนิงาน เป้าหมายทางการเงนิ โครงการลงทนุ และ
งบประมาณของบริษัท

4. กำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกำากับ
ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
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นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการดำาเนินงาน เป้าหมาย
ทางการเงินและงบประมาณของบริษัท ที่กำาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้น

5. จัดให้มีระบบบัญชี ระบบการรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแล
ให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. รบัทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสำาคญัของคณะกรรมการตรวจ
สอบ หรอืฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผูต้รวจสอบบญัช ีและที่
ปรกึษาฝ่ายต่างๆของบรษิทั และมหีน้าทีก่ำาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญรวมถึง
ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

7. จัดทำารายงานประจำาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำาและเปิด
เผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. กำากบัดแูลและจดัให้มกีลไกกำากบัดแูลไม่ให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 

9. พิจารณาและอนุมัติ รวมถึงให้ความเห็นเพ่ือเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการเข้าทำาธุรกรรมที่มีนัยสำาคัญต่อ
บริษัท และการเข้าทำารายการที่เก่ียวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ/
หรือข้อบังคับกำาหนด

10. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท

11. พิจารณาและกำาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพจิารณาจากผลงานในอดตี 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นต้น

12. พิจารณาจำานวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด เพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

13. แต่งตั้งกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่
ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง 
กำาหนดขอบเขตอำานาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการ

14. สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลที่มีความ
รู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เหน็สมควรเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 
รวมทั้งกำาหนดขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อย

15. แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
รวมถงึกำาหนดัใช้นโยบายการควบคมุและกลไกกำากบัดูแลกจิการ
ที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่า
บรษิทัมกีลไกการกำากบัดแูลบรษัิทย่อยตามทีก่ำาหนดในประกาศ
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

16. แต่งตั้งและ/หรือมอบอำานาจให้กรรมการ หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนมีอำานาจดำาเนินการใดที่อยู่ภายในขอบเขต
อำานาจของกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงอำานาจดังกล่าวได้

17. ในกรณีที่มีการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือ
หลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัท ผู้ ได้รับมอบอำานาจน้ันต้องไม่มีอำานาจ
อนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือ บุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามท่ี
กำาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.”) หรอืคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทั ยกเว้นเป็นการ
อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

18. แต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
สมควรเป็นเลขานุการบริษัท

19. กำากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึง
ข้อมูลได้

20. มอีำานาจพจิารณาและอนมุติัเรือ่งใดๆทีจ่ำาเป็นและเกีย่วเนือ่งกบั
บริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท

21. กรรมการต้องรายงานให้บรษิทัทราบถึงการมส่ีวนได้เสยีของตน
หรอืของบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ 
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวธิกีารทีค่ณะกรรมการกำากบัตลาด
ทุนประกาศกำาหนด

22. กรรมการต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จ
ในสาระในสาระสำาคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก
ให้แจ้งในสารำาคัญตามที่กำาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะ
พิสูจน์ได้ว่าโดยตำาแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริง
ของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

23. ห้ามมิให้กรรมการรวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ
ของกรรมการ หรือ ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในของบริษัท บริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ ได้มาจากการกระทำาตามหน้าที่หรือ
ในทางอ่ืนใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำาคัญต่อบริษัท 
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือ
ไม่ก็ตาม

24. กรรมการ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร
ดงักล่าว มหีน้าทีแ่จ้งให้บรษัิททราบถงึความสมัพนัธ์และการทำา
ธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำา
รายการทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทั 
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บรษัิทย่อยหรอืบรษัิทร่วมดงักล่าวในกรณทีีก่รรมการท่านใด มี
ส่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่าน
นั้นไม่มีอำานาจอนุมัติดำาเนินการดังกล่าวกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ หรอืคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ และ/หรอื 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

25. คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ ในการกำากับดูแลให้บริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับ
ดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

ชื่อ ตำาแหน่ง

1. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

2. นายทวีป สุนทรสิงห์*

3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

*นายทวีป สุนทรสิงห์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน

โดยมีนางเสาวณีย์  สทุธิธรรม เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ  คือ กรรมการอิสระ ที่ ได้รับการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยสนับสนุนด้านการกำากับ
ดูแลกิจการ โดยเฉพาะในด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน 
ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบและปฏิบัติตาม
กฎหมายของบริษัท เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้ ในกฎบัตรดังนี้ 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ
2. สอบทานให้บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน (Internal Control) 

และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งต้ังโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซ่ึงมีความ
เป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้

สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ใน
รายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1)  ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ของ

รายงานทางการเงินของบริษัท  
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท  
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์
(6) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้า

ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท  

7. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำาดังต่อไปน้ี ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมนียัสำาคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดำาเนิน
งานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1)  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2)  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญ 
     ในระบบควบคุมภายใน
(3)  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำาเนินการให้มี
การปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาตามวรรคข้างต้น กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำา
ตามวรรคข้างต้นต่อสำานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และมปีระสทิธผิลให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ตลอดจนรบั
เร่ืองการแจ้งเบาะแสการทจุรติคอร์รปัชนัอนัเกดิจากคนภายใน
องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และ
เสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการบรษัิทร่วมกนัพจิารณาลงโทษ หรือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กรรมการจำานวน 3 ท่าน ดงัต่อไปนี้
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9. คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของ
บรษัิทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระ
ของการเป็นกรรมการบริษัท นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการแต่งต้ัง ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ สามารถได้รบัการ
แต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดแูลกจิการ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มีมตแิต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา กำาหนด

ค่าตอบแทน และกำากบัดแูลกิจการ (Nomination Remuneration and 
Corporate Governance Committee : NRCGC) เพือ่สนบัสนนุการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ในการกำาหนดหลกัเกณฑ์ และ
แนวทางในการปฏบิตังิานในด้าน การกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ผู้ที่เหมะสมในการดำารงตำาแหน่ง ของกรรมการบริษัท กรรมการ
ชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงการกำาหนดนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักการการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ 
เพือ่ประสทิธภิาพในการบรหิารงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้าง
ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำาแหน่ง
1.นายทวีป สุนทรสิงห์

2.นายสุรพล มีเสถียร

3.ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 
และกำากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และ
กำากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และ
กำากับดูแลกิจการ

โดยมีนางเสาวณีย์  สุทธิธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่ ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา
(1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะ

กรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และ
สภาพแวดล้อม

(2) กำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหา กรรมการ
บรษัิท กรรมการชดุย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงสร้างและกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมะสมให้
ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มี
ตำาแหน่งว่างลง

(4) พจิารณาสรรหาและคดัเลือก บคุคลทีเ่หมาะสมในการดำารง
ตำาแหน่งคณะกรรมการบริหาร

(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ 
เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมมการบริษัทรับทราบ เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย

ด้านการกำาหนดค่าตอบแทน
(1) จัดทำาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(2) กำาหนดค่าตอบแทนที่จำาเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 
โดยการกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้
พจิารณาความเหมาะสม และเปรยีบเทยีบกบับรษัิทในธรุกจิ
ทีค่ล้ายคลึงกัน เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษัิท พิจารณา
และนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

(3) รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าที่ ให้คำาชีแ้จง 
ตอบคำาถามในเร่ืองท่ีเกีย่วข้องกบัค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการกำาหนดค่า
ตอบแทนกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร ตามข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (56-1) แบะรายงานประจำาปีของบริษัทฯ

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย

ด้านกำากับดูแลกิจการ
(1) กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านกำากับดูแลกิจการ

และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงทบทวนและ
ปรบัปรงุนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ให้มีความเหมาะสมอย่างสมำ่าเสมอ

(2) กำากบัดแูลกจิการ ให้คำาปรกึษา และติดตามให้มีการปฏบิตัิ
ตามนโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ จริยธรรม 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น รวมถึงการดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และการดำาเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์กร

(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากบัดแูลกจิการ 
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำารายงานของคณะ
กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ เปิด
เผยในรายงานประจำาปี และมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากบัดแูลกจิการทีพ้่น
ตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเข้ามาดำารงตำาแหน่งต่อ
ไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
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ชื่อ ตำาแหน่ง

1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

2. นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข

3. นางสุธิดา  คฤเดชโกศล

4. นางกุสุมา  วรรณพฤกษ์

5. นายกษิดิศ  เจริญชลวานิช

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

 *หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
มีมติแต่งตั้งนายกษิดิศ เจริญชลวานิช เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด และนายชญาน์วัต ทีฆไมตรี และ
นางสิราณี โกมินทรชาติ ออกจากกรรมการบริหาร

โดยมีนายชโนดม  อารีรอบ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามธุรกิจ
ปกต ิเพือ่ทำาหน้าทีบ่รหิารจดัการงานประจำาทีเ่กนิอำานาจหน้าทีข่อง
กรรมการผูจ้ดัการ เพือ่พิจารณาและนำาเรือ่งทีมี่สาระสำาคญัเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั โดยมอีำานาจหน้าทีท่ีก่ำาหนดไว้ในกฎบตัร ดงัน้ี

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาและจัดทำานโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายและ

แผนการดำาเนนิงานเป้าหมายทางการเงนิและงบประมาณของ
บริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อนำาเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2. กำากบัดแูลตรวจสอบและตดิตามการดำาเนนิธรุกจิของบริษทัให้
เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการ
ดำาเนินงานเป้าหมายทางการเงินและงบประมาณของบริษัท
ที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. กำาหนดโครงสร้างองค์กรและการบรหิาร โดยให้ครอบคลมุถงึ
นโยบายอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการโครงสร้างเงินเดือน
ของบริษัท และภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่า
จ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลิกจ้างพนักงานของบริษัท

4. พิจารณาอนมุตัแิละการดำาเนนิการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกรรม
ทางการเงินปกติของบริษัท โดยให้วงเงินเป็นไปตามระเบียบ
อำานาจอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว หากเกินกว่าจำานวนดังกล่าวให้นำาเสนอเพ่ือขออนุมัติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาและอนมุตักิารจัดซือ้จดัจ้าง การลงทนุขยายงาน รวม
ถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่อง
ลงทุน ขยายงานรวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท
นัน้อยูน่อกเหนอืขอบเขตและงบประมาณที่ ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบัน
การเงนิในการเปิดบญัชกีูย้มืขอสนิเชือ่ จำานำา จำานอง คำา้ประกนั
และการอืน่รวมถงึการซือ้ขายและจดทะเบยีนกรรมสิทธิท์ีด่นิใดๆ
ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ ในการดำาเนินกิจการของบริษัท
ตลอดจนถึงการเข้าทำานติกิรรมสญัญาและ/หรอืการดำาเนนิการ
ใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งดงักล่าวภายใต้อำานาจวงเงนิที่ ได้กำาหนด
ไว้หากเกินกว่าจำานวนดังกล่าวให้นำาเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำาธุรกรรมกู้ยืมเงิน และกำาหนด
เง่ือนไขของสญัญากูย้มืเงิน จากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั เช่น ระยะ
เวลากู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม ภายใต้อำานาจวงเงิน
ที่ ได้กำาหนดไว้ ในจำานวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

8. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำาธุรกรรมใดๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่เกินกว่าวงเงินท่ี ได้
กำาหนดไว้และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ข้อบังคับบริษัทกำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

9. พิจารณาและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบายการบริหาร
งานและการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั หรือการดำาเนนิการใดๆ อนั
มีผลผูกพันบริษัท

10. มอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการดำาเนินกิจการของบริษัทตาม
ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีค่ณะกรรมการ
บริหารกำาหนดภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

11. แต่งต้ังและ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำาการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขต
อำานาจของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหาร
เหน็สมควรโดยทีค่ณะกรรมการบรหิารอาจยกเลกิเพกิถอนหรอื
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำานาจดังกล่าวได้

12. มีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆตามที่ ได้รับมอบหมาย
หรือตามนโยบายที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารข้างต้นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทตลอดจนข้อบังคับของบริษัท และใน
กรณีที่การเข้าดำาเนินการหรือทำาธุรกรรมใดๆที่มีหรืออาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์และ/หรือเป็นการเข้าทำารายการกับบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องหรือข้อบังคับ
ของบริษัท กำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารนำาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาและดำาเนนิการตามทีก่ฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทกำาหนดต่อไป

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริหาร จำานวน 5 ท่าน 

ดังต่อไปน้ี
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ผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำานวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ ตำาแหน่ง

1.  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

2. นางสุธิดา  คฤเดชโกศล

3. นายกษิดิศ  เจริญชลวานิช

6. นางสิราณี  โกมินทรชาติ

4. นางกุสุมา  วรรณพฤกษ์

7. นายวัชระ  วุฒิพุธนันท์

5. นายชญาน์วัต  ทีฆไมตรี

8. นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 2

ผู้อำานวยการสายงานการเงิน 

ผู้จัดการฝ่าย QSSHE

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1

ผู้จัดการสำานักกำากับดูแลและเลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มกีารกำาหนดขอบเขตและอำานาจหน้าทีข่องตำาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ดงันี้

1. รบัผดิชอบ ดแูล บรหิาร การดำาเนนิงานและ/หรอืการบรหิารงานประจำาวนัของบรษิทั รวมถงึการกำากบัดแูลการดำาเนนิงานโดยรวม เพ่ือ
ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำาเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. จดัทำาแผนธรุกจิ และกำาหนดอำานาจการบรหิารงาน ตลอดจนจดัทำางบประมาณที่ ใช้ในการประกอบธรุกจิและงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
3. กำาหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำาหนด

อัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำาหรับพนักงาน
4. มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษา

ระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร
5. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน และ/หรือ

การบริหารงานประจำาวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้อำานาจวงเงินที่ ได้กำาหนดไว้ ตามตารางมอบอำานาจอนุมัติ (Limit of Authority) ที่ ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาการเข้าทำานิติกรรมสัญญา และ/หรือเจรจาต่อรองสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน และ/หรือการดำาเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำาวันของบริษัท ที่มีมูลค่าเกินกว่าวงเงินที่ ได้กำาหนดไว้ เพื่อให้ความเห็นและ
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ เพื่อพิจารณากลั่น
กรองและหาข้อสรุปต่อไป

7. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกสำาหรับการดำาเนินงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
8. แต่งตั้งและ/หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำาการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตอำานาจของกรรมการผู้จัดการ ตาม

ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำานาจดังกล่าวได้
9. มีอำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

คณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ ในการดำาเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รับมอบอำานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต) 
มีส่วนได้ส่วนเสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิทและ/หรอืบริษัทย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่มอีำานาจอนมุตักิารดำาเนนิการในเรือ่งดังกล่าว โดยเรือ่งดงักล่าวจะต้องนำาเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการและ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่กรณี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
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เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางเสาวณีย์  สุทธิธรรม ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 

14 พฤษภาคม 2555 โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำาหนดในมาตรา 
89/15 และ 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 
ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และซือ่สตัย์สจุรติ รวมทัง้ต้องปฏบัิติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับรษัิท 
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายและหน้าที่ตามที่บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย ดังนี้
1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

ก.  ทะเบียนกรรมการ
ข.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัท
ค.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 
ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำากับดูแลในการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมาย

4. ดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
5. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานกำากบัดแูล ได้แก่ ตลาดหลักทรพัย์ฯ  สำานกังานกลต.และดแูลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ

ต่อหน่วยงานกำากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท
8. ดำาเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด 

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร

1. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 

2. นายทวีป สุนทรสิงห์

2. นายทวีป สุนทรสิงห์

3. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 

3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

5. นายสุรพล มีเสถียร

6. นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข

7. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

8. นายโกสิทธิ์  เฟื่องสวัสดิ์

9. นางสุธิดา  คฤเดชโกศล

รายชื่อกรรมการ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ปี 2562
(จำานวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/

จำานวนคร้ังท่ีเข้าประชุมท้ังหมด)

ประชุมไม่มีผู้บริหาร ปี 2562
(จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / 
จำานวนคร้ังท่ีประชุมท้ังหมด)

ปี 2562
(จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / จำานวนคร้ังท่ีประชุมท้ังหมด)

รวม

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

5/5

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

-

-

-

-

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

6/6

6/6

5/5

1/1

 *หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติให้นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางสุธิดา คฤเดชโกศล ที่ครบกำาหนดออก
ตามวาระ โดยนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งแรกในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้
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1. นายทวีป สุนทรสิงห์

1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 

4. นางกุสุมา วรรณพฤกษ์ 

2. นายสุรพล มีเสถียร

2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

5. นายกษิดิศ  เจริญชลวานิช

7. นางสิราณี โกมินทรชาติ**

3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

3. นางสุธิดา คฤเดชโกศล

6. นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี

รายชื่อกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน
 และกำากับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการบริหาร

ปี 2562
(จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / จำานวนคร้ังท่ีประชุมท้ังหมด)

ปี 2562
(จำานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / จำานวนคร้ังท่ีประชุมท้ังหมด)

2/2

12/12

12/12

2/2

12/12

8/8*

4/4*

2/2

12/12

4/4*

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร สรุปได้ดังนี้

  *หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนายกษิดิศ เจริญชลวานิช เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ สายงานการขายและการตลาด โดยเริ่มประชุมครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2562 และนายชญาน์วัต ทีฆไมตรี และนางสิราณี โกมินทรชาติ ออกจากกรรมการบริหาร ประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายน 2562

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะ

กรรมการชุดย่อยสำาหรับปี 2562 ประกอบด้วย ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่า
ตอบแทนตามผลการดำาเนินงาน และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเหมือนปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
• ประธานกรรมการ เป็นจำานวน 33,000 บาท ต่อเดือน
• กรรมการ เป็นจำานวน 27,500 บาท ต่อเดือน 

2. ค่าเบี้ยประชุม      
• ประธานกรรมการตรวจสอบ จำานวน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
• กรรมการตรวจสอบ จำานวน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
• ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ จำานวน 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
• กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ จำานวน 15,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
• ประธานกรรมการบริหาร จำานวน 16,500 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม 
• กรรมการบริหาร จำานวน 11,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

3. คา่ตอบแทนผูม้อีำานาจลงลายมอืชือ่ผกูพนับรษิทั (นอกเหนอืจากค่าตอบแทนรายเดอืน) สำาหรบักรรมการทีเ่ป็นผูม้อีำานาจลงนาม เปน็
จำานวนไม่เกิน 11,000 บาทต่อคนต่อเดือน

4. ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนินงาน  ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงาน
5.  ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพประจำาปี และค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
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ท้ังน้ี ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและกำากับดูแลกิจการ สามารถสรุปได้ดังน้ี

ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสรรหาฯ

รวม

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร 528,000 528,000- -
2. นายทวีป สุนทรสิงห์ 330,000 460,00090,000 40,000

330,000 450,00090,000 30,000

462,000 462,000- -

3. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 330,000 450,000120,000 -

462,000 492,000- 30,000

462,000 462,000- -
225,500 225,500- -
104,500 104,500- -

3,234,000 3,634,000300,000 100,000

4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

5. นายสุรพล มีเสถียร

6. นายพร้อมพงษ์  ชัยศรีสวัสดิ์สุข

7. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

8. นายโกสิทธิ์  เฟื่องสวัสดิ์

9. นางสุธิดา  คฤเดชโกศล

รวม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ระดับผู้จัดการและตำาแหน่งที่สูงกว่ารวม 8 คน  สรุปได้ดังนี้

 เงินเดือน โบนัส ค่าประจำาตำาแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง

เงินเดือน โบนัส ค่าประจำาตำาแหน่ง ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยง

ฝ่ายขายและการตลาด

 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ 

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ  

ฝ่าย QSSHE

ฝ่ายบัญชีและการเงิน / ธุรการ

ฝ่ายจัดซื้อ

ฝ่ายบริหารการลงทุน
สำานักกำากับดูแลและเลขานุการบริษัท / เลขานุการผู้บริหาร

สายงานปฏิบัติการ (สายการผลิตและวิศวกรรม)

รวม

รวม

รวม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานแยกตามฝ่าย

ปี 2562
จำานวนเงิน (ล้านบาท)

ปี 2562
(ล้านบาท)

จำานวนพนักงาน (คน)

21.25

53.00

17

0.91

2.56

6

17

2

1
4

28

75

22.16

55.56

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมถึงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีจำานวนพนักงานทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) ดังต่อไปนี้
บุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
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ประธานกรรมการ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

กรรมการ

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

กรรมการ 
กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 
และกำากับดูแลกิจการ

นายสุรพล มีเสถียร

กรรมการ 

กรรมการบริหาร

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน
และกำากับดูแลกิจการ

นายทวีป สุนทรสิงห์

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 
และกำากับดูแลกิจการ

ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

คณะกรรมการบริษัท
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อายุ  74 ปี
ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ
วันที่เข้ารับตำาแหน่ง 5 กันยายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 3.05 (จำานวน 16,900,000 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาโท  Civil Engineering Lamar University, Texas, USA
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 166/2012
หลักสูตร  The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 26/2011
หลักสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 22/2008
หลักสูตร   Understanding the Fundamental of Financial Statements 
  Program (UFS) รุ่นท่ี 5/2006
หลักสูตร  Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นท่ี 24/2005
หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 27/2004        

 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.เอเชีย ไบโอแมส 
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย) 
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ 
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ลาวอะโกรเทค (สปป.ลาว) 
2554 - 2562 ประธานกรรมการ บจก.อีโค่ไลท์ติ้ง
2557 - 2561 ประธานกรรมการ บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ  (ไม่มี)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร
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นายทวีป สุนทรสิงห์ รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

อาย ุ 69 ปี
ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน 
และกำากับดูแลกิจการ 
วันที่เข้ารับตำาแหน่ง 5  กันยายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 97/2012
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
หลักสูตร Financial Statements of Director (FSD) รุ่น 20/2013
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
  รุ่น 17/2015
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
  รุ่น 20/2015
หลักสูตร แนวคดิของการปรบัปรงุมาตรฐานรายงานของผู้สอบบญัชี
  แบบใหม่ (The New Auditor Report: Understanding 
  Key Audit Matters)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2535 – 2553 ผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ ใช่บริษัทจด
ทะเบียน (ไม่มี)

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ (ไม่มี)

อาย ุ52 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วนัทีเ่ข้ารับตำาแหน่ง 5 กันยายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาเอก โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ,Cardiff University,Wales, 
United Kingdom
ประกาศนยีบตัรระเบยีบวธิวีจัิยทางสงัคมศาสตร์, Cardiff University, Wales, 
United Kingdom
ปริญญาโท กฏหมายธรุกจิระหว่างประเทศ Universite de Paris I, 
Pantheon-Sorbonne, France
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการแปลคำาศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษา
ฝรั่งเศสทางกฎหมาย Paris Institute of Comparative Law, France
ปริญญาตรี กฎหมายระหว่างประเทศ, Universite de Paris I, 
Pantheon-Sorbonne, France
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Lycee Michelet, France
หลักสูตร   Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่103/2008
หลักสูตร   Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006
หลักสูตร   Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 44/2005 
 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ   
                บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ 
2559 - 2562  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
                บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊พ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ     บจก.โกลบอล ออลไซท์ 
2539 - ปัจจบัุน  กรรมการ     บจก.ลฟีวิง่ เฮดควอเตอร์
2556 - 2558   กรรมการ     บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วสิเซส (ประเทศไทย)
2554 - 2556   กรรมการอสิระ บจก. เจรญิสนิพรอ็พเพอร์ตี้

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ
2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อาย ุ65 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับ
ดูแลกิจการ
วันที่เข้ารับตำาแหน่ง  5 กันยายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.53 (2,958,329 หุ้น) 

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตร ีวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011
หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 20/2015
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10 ศูนย์บริการวิชาการ
         แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตร การกำากับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ 
หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
หลักสูตร ISO 27001:2013 Internal Auditor
หลักสูตร Enterprise Risk Management
หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.พริมา มารีน 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บิ๊กซี
2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.นทลิน
2557 - 2559   กรรมการ บจก.เอ็น.ที.แอล. มารีน
2554 - 2561   กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd. (สิงคโปร์)   
2554 - 2560   กรรมการ บจก.คุณนที
2554 - 2559   กรรมการ บจก.บทด
2549 - 2559   กรรมการ บจก.โกลเด้นชิพ ซัพพลาย

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ
2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สมาคมเจ้าของเรือไทย 

อาย ุ 70 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ
วันที่เข้ารับตำาแหน่ง 5 กันยายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   (ไม่มี)
 
คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาเอก การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำา 
     มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปริญญาโท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตร ีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 158/2012
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 23/2014
หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 17/2015
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2015 
หลักสูตร การกำากับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์
หลักสูตร Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน (ไม่มี)

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ
2552 – ปัจจบุนั ประธานโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรศึกษา
ศาสตร์มหาบัณฑิต 

2549 – ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒุ ิอาจารย์พเิศษ ทีป่รกึษา วทิยานพินธ์ สาร
นิพนธ์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล นายสุรพล มีเสถียร
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อาย ุ53 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร
วันที่เข้ารับตำาแหน่ง 5 กันยายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.26 (1,433,329 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012 
หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
หลักสูตร Enterprise Risk Management
หลักสูตร HRMS in use

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
        กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.พริมา มารีน 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วินชัย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นทลิน 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ TATE Offshore Co.,Ltd (ประเทศมาเลเซีย)  
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd. (ประเทศสงิคโปร์)
2555 - 2559  กรรมการ Top-NTL PTE Ltd. (ประเทศสงิคโปร์) 

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ (ไม่มี)

อาย ุ60 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการ
วันที่เข้ารับตำาแหน่ง 24 เมษายน 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.007 (38,500 หุ้น) 

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตร ีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 5/2561
หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 3/2561
หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 5/2560
หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 247/2560
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 139/2560

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
        บมจ.พริมา มารีน 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ทีป่รกึษา เค เอม็ เอ เอน็  

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอาชีพ (Chartered Director)
       สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์
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อายุ 38 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนา
ธุรกิจและการลงทุน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.01  (50,570 หุ้น)
 
คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ London South Bank University, 
London, UK
ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6 / 2016
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132 / 2016
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 245/2017 
หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader (RCL) รุน่ที ่4/2016
หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide 
หลักสูตร People Management for Highest Performance 
หลักสูตร Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy 
หลักสูตร Fundamentals of petroleum economics 
หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance 
หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
หลักสูตร Corporate Finance Law 2019
หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ในปี 2563  
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษทัอืน่ท่ีจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการที่ ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Energon Pte.Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลีฟวิง เอ็นเนอร์จีและบริษัทย่อย*
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสงิคโปร์)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sea Oil Offshore Ltd. (ประเทศมาเลเซีย)   
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sea Oil Energy Ltd. (ประเทศเบอร์มิวด้า) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ 
          บจก.ซีออยล์ ปโิตรเคมีคอล จำากัด 
2557 - 2559   กรรมการผู้จัดการ บจก.ศรีไทย แคปปิตอล  
2557 - 2559   ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก.นทลิน 

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ (ไม่มี)

*หมายเหต ุบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.ซันนี่ โซล่า, บจก.ซัน ลิงค์ พาวเวอร์, บจก.โซล่าร์ ทาวน์, 
บจก.สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์, บจก.สกาย โซล่าร์ รูฟ, บจก.เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์,   

บจก.เอ็น ดับเบิลยู โซล่าร์ และบจก.เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม นางสุธิดา คฤเดชโกศล
อาย ุ38 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เข้ารับตำาแหน่ง 5 กันยายน 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.79 (4,400,000 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ RMIT University, Melbourne, Australia
ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 170/2013
หลกัสูตร Risk Management program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที ่4/2016 
หลกัสตูร Masterclass in Private Equity จากมหาวทิยาลยั London Business 
         School ปี พ.ศ.2557 , ลอนดอน , ประเทศอังกฤษ
หลกัสตูร การจัดการด้านการตลาดสมยัใหม่ Modern Marketing Management 
             (MMM) รุน่ที ่40 ภาควชิาการตลาด คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี  
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Fundamentals of petroleum economics จากสถาบันปโิตรเลียม 
          แห่งประเทศไทย
หลักสูตร Energy Literacy for a Sustainable Future YTEA รุ่น 7
หลกัสูตร นกับรหิารระดบัสงู ด้านการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมและการลงทุน  
          (วธอ.รุ่นที่ 2/2558)
หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ในปี 2563

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษัิทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการที่ ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Energon Pte.Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลีฟวิง เอ็นเนอร์จีและบริษัทย่อย*
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซีออยล์ ปโิตรเคมีคอล   
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ Sea Oil Petroleum    

PTE. LTD. (ประเทศสงิคโปร์)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Sea Oil Offshore Limited  (ประเทศมาเลเซีย)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ Sea Oil Energy Limited 
                (ประเทศเบอร์มิวด้า)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นทลิน
2555 - 2558   กรรมการ บจก.ยไูนเตด็ ออฟชอร์ เอวเิอช่ัน  
 
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิโอบบุญ

*หมายเหต ุบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.ซันนี่ โซล่า, บจก.ซัน ลิงค์ พาวเวอร์, บจก.โซล่าร์ ทาวน์, บจก.
สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์, บจก.สกาย โซล่าร์ รูฟ, บจก.เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์, บจก.เอ็น ดับเบิล

ยู โซล่าร์ และบจก.เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี
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อาย ุ58 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ขายและการตลาด 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  (ไม่มี)
 
คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด 
    George August University, Goettingen, Germany
ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตร ีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
หลักสูตร Extraordinary Leader, Zenger & Folkman, USA
หลักสูตร Extraordinary Coach, Zenger & Folkman, USA
หลักสูตร Leadership Lab, Sim Talent, Germany
หลักสูตร Change Essential, John Cotter, USA
หลักสูตร Super Skill of Great Conversation, The Right Conversation, UK 
หลักสูตร Leadership Incubator: Executive Mentoring, Slingshot 
          Group, Thailand
 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2549 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์
 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
2560 - 2561  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจก.กรุงไทยการไฟฟ้า   
   
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ (ไม่มี)

อายุ 52 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการบริหาร / ผู้อำานวยการสายงานการเงิน 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA Executive) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตร ีคณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 17/2013
หลักสูตร Investment Consultant Refresher 
หลักสูตร Basis Merger & Acquisition and Joint Venture 
หลักสูตร CFO Current Issue : Forward looking 
หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program 5/2560
หลักสูตร Orientation Course CFO
หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
หลักสูตร People Management for Highest Performance
หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance
หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
หลักสูตร TFRS ใหม่ที่ต้องรู้
หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีมี่ผลบงัคับใช้ในปี 2563
  
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2550 - 2555  ผู้จัดการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลีฟวิง เอ็นเนอร์จีและบริษัทย่อย*  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีออยล์ ปโิตรเคมีคอล จำากัด  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sea Oil Energy Ltd. 
                (ประเทศเบอร์มิวด้า)  
2558 - ปัจจบุนั  กรรมการ Sea Oil Petroleum PTE. LTD. 
        (ประเทศสิงคโปร์)
2558 - ปัจจบุนั  กรรมการ Sea Oil Offshore Limited
                (ประเทศมาเลเซีย)

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ (ไม่มี)

*หมายเหต ุบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.ซันนี่ โซล่า, บจก.ซัน ลิงค์ พาวเวอร์, บจก.โซล่าร์ ทาวน์, 
บจก.สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์, บจก.สกาย โซล่าร์ รูฟ, บจก.เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์,   
บจก.เอ็น ดับเบิลยู โซล่าร์ และบจก.เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี

นายกษิดิศ เจริญชลวานิช นางกุสุมา วรรณพฤกษ์
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นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี นางสิราณี โกมินทรชาติ

อาย ุ 49 ปี
ตำาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.01 (69,250 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ / การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตร ีวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
    พระนครเหนือ
หลักสูตร Project Management Professional Training 
หลักสูตร Strategic Thinking and Planning
หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
หลักสูตร Legal Compliance of export transport by truck
หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance
หลักสูตร Modern Presentation Design
หลักสูตร Train The Trainer
หลักสูตร Performance Appraisal Implementation
หลักสูตร Professional Sales
หลกัสตูร มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใช้ในปี 2563 
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการที่ ไม่ใช่บรษิทั
จดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ Sea Oil Offshore 
                Limited (ประเทศมาเลเซีย)   

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ (ไม่มี)

อาย ุ46 ปี
ตำาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด  2 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.07 (360,000 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ/การจัดการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตร HR For Non HR For Manager
หลักสูตร Strategic Thinking and Planning
หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
หลักสูตร Legal Compliance of export transport by truck
หลักสูตร การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน ISO9001:2015
หลักสูตร การเงินสำาหรับผู้บริหารที่ ไม่ใช่นักการเงิน
หลักสูตร People management for highest performance
หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance
หลักสูตร Train The Trainer
หลักสูตร Professional Sales
หลกัสตูร มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบังคับใช้ในปี 2563 
 
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน
2558 - 2559 กรรมการ Sea Oil Offshore Ltd. (ประเทศมาเลเซยี) 

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ (ไม่มี)
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นายวัชระ วุฒิพุธนันท์ นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม

อาย ุ54 ปี
ตำาแหน่ง ผู ้จัดการฝ่าย QSSHE
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
ปรญิญาตร ีบริหารธุรกจิ สาขาการตลาด, Assumption Business 
    Administration College (ABAC)
หลักสูตร Interpretation of Haccp / GMP Requirement 
หลกัสตูร PSM Internal Audit of Chemical Hazard Management
หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
หลกัสตูร GMP/HACCP Internal Audit and Food Safety Audit 
         Techniques
หลักสูตร Performance Appraisal Implementation
หลักสูตร Anti-corruption
หลักสูตร HRMS in use
หลักสูตร ข้อกำาหนด ISO 27001:2013
หลกัสตูร มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใช้ในปี 2563 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ท่ีจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  (ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน
2540 - 2557 Area Manager, Business Consultant, OE/HES  
                  Specialist, บจก. เชฟรอน (ไทย) Asset Transaction 
             Specialist, Maintenance & Construction 
            Specialist  

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ (ไม่มี)

อายุ 45 ปี
ตำาแหน่ง ผู้จัดการสำานักกำากับดูแลและเลขานุการบริษัท 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.02 (10,000 หุ้น)

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม 
ปริญญาตร ีคณะบรหิารธรุกจิ / การบญัช ีมหาวิทยาลยัรามคำาแหง 
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ที ่46/2012 
หลักสูตร Advance Corporate Secretary รุ่นที่ 1/2015
หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุน่ที ่31/2016
หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT ) รุ่นที่ 44/2019
หลักสูตร Basic Merger & Acquisition and Joint Venture
หลักสูตร Software IT Asset & Cyber Incident Management
หลักสูตร People management for highest performance
หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance
หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
หลักสูตร Enhancing Good Corporate Governance based on 
  CGR Scorecard
หลักสูตร Train The Trainer
หลกัสตูร มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบังคับใช้ในปี 2563 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบรษิทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
2547 – 2549 หัวหน้าสำานักกำากับดูแลและตรวจสอบภายใน
       บมจ.ธนมิตร แฟคตอริ่ง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการที่ ไม่ใช่บรษิทั
จดทะเบียน
2552 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
       บจก.เอ็ดดูเคชั่นแนล ทราเวล เซนเตอร์

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ (ไม่มี)
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร

จำานวนหุ้น

ณ 31
ธันวาคม
2561

เปล่ียนแปลง
ระหว่างปี 2562
(ได้มา / จำาหน่าย)

ณ 31
ธันวาคม
2562

สัดส่วนหุ้น (%)
ณ 31 ธันวาคม

2562

จำานวนหุ้นและ
สัดส่วนการถึือหุ้น

ของคู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี3.0516,900,000575,00016,325,0001. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร

ไม่มี----2. นายทวีป สุนทรสิงห์

ไม่มี----3. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

ไม่มี----4. ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

ไม่มี0.532,958,32925,0002,933,3295. นายสุรพล มีเสถียร

ไม่มี0.261,433,329(1,500,000)2,933,3296. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสุข

ไม่มี0.794,400,000-4,400,0007. นางสารนีรชา ปานบุญห้อม

ไม่มี0.00738,500-38,5008. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

ไม่มี0.0150,570(50,000)100,5709. นางสุธิดา คฤเดชโกศล

ไม่มี----10. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช

ไม่มี----11. นางกุสุมา วรรณพฤกษ์

ไม่มี0.0169,250-69,25012. นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี

ไม่มี0.07360,000-360,00013. นางสิราณี โกมินทรชาติ

ไม่มี----14. นายวัชระ วุฒิพุธนันท์

ไม่มี0.00210,00010,000-15. นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม
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8. พจิารณาทบทวน ประเดน็การพฒันาระบบการบรหิารจดัการเพือ่
ความยัง่ยนืขององค์กร ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม

9. พิจารณาการกำาหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติด ้านการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้มีการรณรงค์การ  
ต่อต้านทจุรติในองค์กร  เพือ่ยนืยนัในเจตนารมย์การเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทจุรติ ซึง่บรษิทัได้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติฯ ( CAC) เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562 ใน
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน

10. พจิารณาทบทวนนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณ
ธรุกจิ ส่งเสริมการให้ความรู้ การจัดอบรมแก่พนักงาน และการ
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
และการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและให้เกดิประสทิธิภาพสงูสุด 
คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแล

กิจการ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแล
กิจการ เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
และนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อม่ันว่าการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงให้ความสำาคัญต่อการ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะทำาให้องค์กรเติบโตอย่าง
ย่ังยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 

ในนามคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากบัดแูล
กจิการ

  (นายทวีป  สุนทรสิงห์)
         ประธานกรรมการสรรหา 
        กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ

1. พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำาหนดออก
ตามวาระ  เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว
ว่ากรรมการที่นำาเสนอนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำาเนินงานของบริษัทและสำาหรับกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระ

2. พิจารณาการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการบรหิารและผู้บรหิาร
ระดับสูงเพิ่มเติม ด้านบริหารงานขายและการตลาด

3. พิจารณาการกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย ประจำาปี 2562 ตามนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทน 
เพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ใน
การพิจารณาค่าตอบแทนได้คำานงึถึงหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของ
กรรมการ  ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผลการ
ดำาเนินงาน รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน
ของบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดธุรกิจใกล้
เคียงกัน  

4. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณา 
ค ่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จดัการใหญ่

5. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) 
และเสนอแนะแนวทางการพฒันาSuccessor  ให้มีประสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น

6. พิจารณาการจัดทำาแผนงานการกำากับดูแลกิจการ สำาหรับปี 
2562 เพื่อนำามากำาหนดแนวทางพัฒนาการกำากับดูแลกิจการ
ในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

7. พิจารณาแผนงานการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจำาปี 2563 
เพือ่ให้การจดัประชมุมคีวามโปร่งใส และมีประสทิธภิาพ ตลอด
จนการดแูลสทิธิของผูถื้อหุน้ให้มีความเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ ของบริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ดังนี้

1) นายทวีป สุนทรสิงห์  ประธานคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
2) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล    กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
3) นายสุรพล มีเสถียร         กรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ (กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร)
โดยคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ใน

การส่งเสริมหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาการกำาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายเกี่ยวกับการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับ
ดูแลกิจการของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และ
กระบวนการที่กำาหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท นอกจากน้ีคณะกรรมการยัง
มีหน้าที่กำาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
และสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน  

โดยในปี 2562 ได้มกีารประชมุคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากบัดแูลกจิการ จำานวน 2 คร้ัง ซึง่กรรมการทกุท่านได้เข้า
ร่วมประชมุครบทัง้ 2 ครัง้  โดยมรีายละเอยีดสำาคญัสรุปได้ ดงันี้

รายงานของคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำาคัญของการ

บรหิารงานตามหลักการกำากบัดแูลกจิการท่ีดตีามแนวทางปฏบิตัขิอง
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์กำาหนด   คณะกรรมการบรษิทั มุ่งม่ันทีจ่ะพฒันา
และยกระดบัการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ให้สอดคล้องตามหลกั
สากล และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมการดำาเนนิธรุกจิในปัจจบุนัของ
องค์กร  เพือ่ให้บรษิทัฯ มรีะบบการบริหารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรม เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขันและเพิม่มลูค่าให้
แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ภายใต้กรอบการดำาเนนิงานอย่างมจีรยิธรรม 
ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ซ่ึงเป็นการ
สร้างคุณค่าให้กบัองค์กรเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยนื 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา กำาหนด
ค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ (Nomination Remuneration 
and Corporate Governance Committee : NRCGC)  เพือ่เข้า
มาสนับสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ ด้านการสรรหาผูท่ี้เหมาะ
สมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้
บริหารระดับสูงของบริษัท ตลอดจนกำาหนดค่าตอบแทนให้มีความ
เหมาะสม โปร่งใสสอดคล้องตามนโยบายการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
ในการกำากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ยึดมั่น
และปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณา ทบทวน 
และอนุมัติการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการเพื่อให ้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมอบหมายให้
คณะกรรมการกำาหนดสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและกำากับดูแล
กิจการ กำากับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดัง
กล่าว และทบทวนหลักเกณฑ์หรือปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้สอดคล้องกนั อาท ิการปรบัปรงุกฎบตัร จรรยาบรรณการดำาเนนิ
ธุรกิจ โครงสร้างการจัดการบริหารความเสี่ยง และแนวปฏิบัติด้าน
อืน่ๆ รวมถงึสือ่สารไปยังกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั 
เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  ดังนี้

สทิธขิองผูถ้อืหุน้และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสำาคัญกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่ง

เสรมิให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธขิัน้พืน้ฐานของตน เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสนิใจในเรือ่งสำาคญัของบรษัิท ผ่านการประชมุผูถ้อืหุน้  โดย
การใช้สทิธต่ิางๆ ดังนี ้สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธิ
ในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ สทิธิ
ในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสยีงลงมตแิทน สทิธิ
ในการเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของ
บรษิทั สทิธิในการเลอืกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบคุคล สทิธิ
ในการรบัขอ้มูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทนัเวลา สทิธิในการ
แต่งตัง้และกำาหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ี สทิธิในการลงมตกิำาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี สิทธิในการมีส่วนร่วมและรับทราบ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในบริษัท สิทธิในการแสดงความคิด
เหน็และซกัถามในการประชมุผู้ถอืหุน้ สทิธิในการมส่ีวนแบ่งกำาไรของ
บรษิทั เป็นต้น  

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ ใช้
สทิธขิองตน รวมถงึสทิธิในการได้รบัการปฏบิตัิในฐานะผูถ้อืหุน้อย่าง
เท่าเทยีมกนั คณะกรรมการบรษัิท จงึได้กำาหนดแนวทางปฏบิตัิไว้ดงันี้

1.การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บรษิทัฯ กำาหนดให้การประชมุผูถื้อหุน้ประจำาปี (“การประชุม

สามัญ”) จะจัดขึ้นภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของ
บริษัทหรือตามแต่ที่กฏหมายกำาหนด ซึ่งบริษัทอาจเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจำาเป็น
ตามแต่ละกรณี 

1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับ วัน เวลา 
สถานที่และวาระประชุมซ่ึงจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมถึง
ข้อมลูสำาคญัและจำาเป็น พร้อมท้ังความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั
ในเรื่องที่เสนออย่างครบถ้วนเพียงพอ รวมทั้งระบุหลักเกณฑ์และวิธี
การในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ

1.3 บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูล
เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี บนเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับ
หนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น 
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1.4 เผยแพร่คำาบอกกล่าวนดัประชมุผูถ้อืหุน้ผ่านหนงัสอืพมิพ์ราย
วันฉบับใดฉบับหนึ่งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 วันเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน

1.5 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว บริษัทจะจัดให้มีการใช้
สถานที่จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำานักงาน
ใหญ่ของบริษัท โดยสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีขนาดเพียงพอ
รองรับกับจำานวนผู้ถือหุ้น และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่ง
อำานวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง มีการรักษาความปลอดภัยและ
พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

1.6 กรณีผู้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนได้ และบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระของ
บริษัทอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.7 บริษัทจะแจ้งให้ผูถ้อืหุน้จะได้รบัทราบกฏเกณฑ์และวธิกีารใน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและ
วิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง

1.8  บรษัิทจะจดัให้มบีตัรลงคะแนนในทกุวาระทีต้่องมกีารลงมติ
การนับคะแนนเสียง ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส  
ภายในเวลาอนัเหมาะสม และเกบ็บตัรลงคะแนนไว้สำาหรบัการตรวจ
สอบในภายหลงัเป็นระยะเวลาตามท่ีเหน็สมควร และจะจดัให้มบีคุคล
ภายนอกท่ีเป็นอสิระเป็นผูส้งัเกตการณ์ในการตรวจนบัหรอืตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.9 เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล

1.10 ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และซักถามในระยะเวลาที่เหมาะสม และให้กรรมการหรือผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

1.11 เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นทุกคนมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าสำาคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็นวาระเพื่อให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี รวม
ถงึการเสนอชือ่ผูท่ี้ผูถ้อืหุ้น พจิารณาแล้วเหน็ว่ามคีณุสมบตัเิหมาะสม 
เพือ่เข้ารบัการเลอืกต้ังเป็นกรรมการบรษิทั  เพ่ือนำาเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาและดำาเนนิการตามขัน้ตอนต่อไป 

1.12 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น
จงึได้สนบัสนนุให้กรรมการของบรษิทั กรรมการในคณะกรรมการชดุ
ย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สอบ
บญัชเีข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้อย่างพร้อมเพรียงกนัโดยผู้ถอืหุน้สามารถ
ซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

1.13  บรษัิทจะเปิดเผยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และผลการออกเสยีง
ลงคะแนนแต่ละวาระการประชมุ ภายในวนัทำาการถดัไป  ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั

1.14 บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างครบถ้วน และแล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกจำานวน
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุม จำานวนรายและจำานวนหุ้น สัดส่วนของจำานวนหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมเทียบกับจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด  รายชื่อ
กรรมการที่เข้าและไม่เข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธี

การนบัคะแนน คำาชีแ้จงทีเ่ป็นสาระสำาคญั คำาถาม คำาตอบหรอืความ
คิดเหน็ของทีป่ระชมุและมตขิองทีป่ระชมุโดยการแยกเป็นจำานวนเสยีง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

2.การจ่ายเงินปันผล
2.1 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 

30 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำารอง
ต่างๆทุกประเภทตามที่กฏหมายกำาหนดและตามที่กำาหนดไว้ ในข้อ
บังคับของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำานาจอนุมัติใน
การพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำารองเพ่ือจ่ายชำาระหนี้เงินกู้
ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแส
เงินสดของบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะตลาด เป็นต้น โดยมติคณะกรรมการบริษัท ที่พิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจอนมุตัิให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป

2.2 บริษัทฯ จะกำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะ
พิจารณาจากฐานะการดำาเนินงานและความต้องการใช้เงินทุนโดย
การจ่ายเงินปันผลจะกำาหนดจ่ายจากกำาไรสุทธิภายหลังจากการหัก
ทุนสำารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฏหมาย โดยนโยบายการจ่าย
เงนิปันผลจะรวมถงึการจ่ายเงนิปันผลประจำาปีและเงนิปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย การจ่ายเงินปันผลนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้น
อยู่กับแผนการลงทุนความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

2.3 แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบโดยเร็วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท และจ่าย
เงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วแต่กรณี

3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเป็นผู ้แต่งตั้งและกำาหนดค่า

ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีได้รับการเสนอ
ชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัต้ิองได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ
กรรมการบริษัท
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4. การติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ได้โดยตรงจากสำานักกำากับดูแลและเลขานุการบริษัท หรือส่วนงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท 

บรษิทัให้ความสำาคญัต่อผูถ้อืหุน้ทกุราย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ  
มีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

4.1 การปฏบิตัแิละอำานวยความสะดวกต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม
กัน และไม่กระทำาการใดๆที่เป็นการจำากัด ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 

4.2 การกำาหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำานวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นอยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายใด
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น

4.3 การกำาหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่ง
ข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหา
วิธีการแก้ไข กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวถ้าเห็นว่ามีสาระ
สำาคัญกับบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำาหนดเป็นวาระ
การประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆที่เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ 

4.4 การดำาเนนิการประชมุจะเป็นไปตามข้อบังคบัของบรษัิทตาม
ลำาดบัวาระการประชมุ ซึง่มกีารเสนอรายละเอยีดในแต่ละวาระครบ
ถ้วน มีการแสดงข้อมลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมท้ังจะ
ไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่
จำาเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

4.5 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกนัการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบคุคลดงักล่าว) รวมถงึได้กำาหนดโทษเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลู
ของบริษัทหรือการนำาข้อมูลของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
ไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ 

4.6 กำาหนดระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และวิธี
การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวทางปฏิบัต ิ
และกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อดำาเนินการตามข้อกำาหนดของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำาคญัในการดแูลและคำานงึสทิธขิองผู้มี

ส่วนได้เสยีทกุกลุม่ ทัง้ผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ได้แก่ ผูถ้อืหุ้น ผู้บรหิาร
และพนกังาน หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก ได้แก่ ลกูค้า  คูค้่าและเจ้า
หนี ้คูแ่ข่งทางการค้า ภาครฐั ตลอดจน ชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม 
เป็นต้น และไม่กระทำาการใดๆ เป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยี 
นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้สนบัสนนุให้มกีารคุม้ครองและรกัษาสทิธขิอง
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฏหมายท่ี
เกี่ยวข้องหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยกำาหนดบทบาทของ
บริษัทที่พึงกระทำาต่อผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

1. บทบาทต่อผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ ดำาเนนิธรุกจิโดยมุง่เน้นการเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่าง

ต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดี ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสทิธภิาพและไม่ดำาเนนิการใดๆทีจ่ะก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

2. บทบาทต่อพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ส่งเสริม

และผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ บริษัท
มีการกำาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่องการ
สรรหาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
การให้สวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน 
สรุปดังนี้

•การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพให้เข้ามาร่วมงานกับ
องค์กรได้ตรงตามคุณสมบัติในตำาแหน่งงาน โดยผ่านกระบวนการ
ที่ยุติธรรมและโปร่งใส ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจากฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ จะต้องผ่านการการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะ
สมในตำาแหน่งงานจากต้นสังกัด ก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบความ
สามารถตามมาตรฐานของบริษัท และเข้ารับการสัมภาษณ์งานจาก
คณะกรรมการต่อไป 

•โครงสร้างสายการบงัคบับญัชา มกีารกำาหนดขอบเขตความรบั
ผิดชอบและสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน โดยมีการทบทวน
อย่างสมำ่าเสมอ

•การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความเป็นธรรมและ
มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน รวมถึงมีการ
ปรับปรุงสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน อาทิ สวัสดิการกองทุนสำารองเล้ียงชีพ  
สวัสดิการอาหารกลางวัน การตรวจสุขภาพประจำาปี ด้านกีฬา 
ประกันสุขภาพกลุ่ม ทุนเรียนดีสำาหรับบุตรพนักงาน เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา เป็นต้น
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•สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี มีความเหมาะสม ปลอดภัย
ในการทำางาน

•การพัฒนาบุคลากร มีการกำาหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนา
ประจำาปีอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับ ทั้งการฝึกอบรมภายในที่
คัดเลือกวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ามาให้ความรู้, การฝึกบุคลากร
ภายในให้เป็นวิทยากรภายใน, การส่งพนักงานไปอบรมกับสถาบัน
ชั้นนำานอกสำานักงานตามแผนของฝ่าย เป็นต้น

•การเลื่อนตำาแหน่งบุคลากรในองค์กร มีกำาหนดหลักเกณฑ์
ที่ชัดเจนและยุติธรรม เน่ืองจากต้องผ่านกระบวนการประเมินผล 
สมัภาษณ์และคดัเลือกตามข้ันตอน เพือ่ให้ได้บคุลากรทีม่คีวามพร้อม 
มีศักยภาพและเหมาะสมในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำาแหน่ง

•เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่อง เสนอแนะ หรือร้อง
เรียน เกี่ยวกับการกระทำาที่ผิดกฎหมาย หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ผ่านช่องทางการรับเรื่องที่สะดวกเหมาะสม และปลอดภัย

3. บทบาทต่อลูกค้า 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้แก่

ลูกค้าเป็นสำาคัญ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเสมอ
ภาค มุ่งเน้นการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ จัดส่งสินค้าทัน
เวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด 
พร้อมรบัฟังข้อเสนอแนะและความคดิเห็นของลกูค้า และนำามาพฒันา
ปรบัปรงุการให้บรกิารเพือ่ให้ลกูค้าได้รบัประโยชน์และความพงึพอใจ
สูงสุด ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำาคัญกับการรักษาข้อมูลความลับของ
ลูกค้า ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาตหรือมีหน้าที่
ต้องเปิดเผยตามที่กฏหมายกำาหนด

4. บทบาทต่อเจ้าหนี้และคู่ค้า
บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอเจ้าหนีแ้ละคู่ค้าด้วยความซือ่สตัย์  โดยคำานึงถงึ

ผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหนี้และคู่ค้าเป็นสำาคัญปฏิบัติตามเง่ือนไข
และข้อตกลงทีก่ำาหนดไว้ต่อเจ้าหนีแ้ละคูค้่าทกุราย ภายใต้หลกัเกณฑ์
และที่กฏหมายกำาหนด เป็นไปตามนโยบายด้านการจัดหาและแนว
ปฏิบัติต่อคู่ค้าธุรกิจ มีการคัดเลือกคู่ค้า ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ 
ตลอดจนผู้รับจ้างช่วงเป็นไปอย่างมีระบบ  โปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ รวมถึงนโยบายการจ่ายชำาระหนี้เจ้าหนี้และคู่ค้าอย่าง
ตรงเวลาเพื่อรักษามาตรฐานความน่าเชื่อถือทางการเงินและรักษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และคู่ค้า

5. บทบาทต่อคู่แข่ง
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจภายใต้กฏหมายและกติกาต่างๆ และไม่

ดำาเนินการใดๆที่ ไม่สุจริตเพื่อสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่ง ไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ี ไม่
สุจริต

6. บทบาทต่อภาครัฐ
 บรษิทัฯ มกีารกำาหนดแนวทางในการปฏบิติัต่อภาครฐั เพ่ือหลกี

เล่ียงการดำาเนินการที่ ไม่เหมาะสมและเพื่อป้องกันการเกิดทุจริต
คอร์รัปชัน่  

7. บทบาทต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสำาคัญของการดำาเนนิธรุกจิด้วยความ

รบัผดิชอบต่อชมุชน สังคมและสิง่แวดล้อม  มุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกจิ
อย่างเป็นธรรมและมจีริยธรรม ดำาเนนิการให้มีการปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด 
ไม่กระทำาการใดๆอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่
ผิดกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย ไม่สนับสนุนการดำาเนินการที่มี
ลกัษณะเป็นการละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาหรอืลิขสทิธิ ์ และต่อต้าน
การคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ บรษัิทฯให้ความสำาคญัต่อการเสรมิสร้าง
ชมุชนและสงัคมให้เข้มแขง็ สนบัสนนุกจิกรรมและโครงการต่างๆ ที่
สนับสนุนชุมชนและส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างพื้นฐานการศึกษา
ให้แก่เยาวชนของชาติในอนาคต  บรษิทัฯ ให้ความสำาคญัและคำานงึ
ผลกระทบต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในกจิกรรมต่างๆ ขององค์กร 
สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสำานกึของพนกังานทกุระดบั 
ในการปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
(รายละเอยีดของบทบาทต่อชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อมตามหวัข้อ 
“รายงานความรับผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน”)
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท้ังข้อมูลทางการเงิน

และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่สำาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความเชื่อ
มั่นแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในการดำาเนินงานที่
โปร่งใส และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำาเนินงาน โดยบริษัทฯ 
จะเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และ
สาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ
แสดงข้อมูลประจำาปี รายงานประจำาปี รวมถงึเว็บไซต์ของบรษิทัฯ 
www.seaoilthailand.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
บริษัทฯ ได้กำาหนดให้ เลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนนักวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดนโยบายและมาตรการกำากับดูแลการ
ใช้ข้อมูลภายใน โดยกำาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัททุกระดบั ห้ามนำาข้อมลูภายในของบรษัิทไปใช้โดยมชิอบเพือ่
ประโยชน์ส่วนตนหรอืบคุคลอืน่ในการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ  งด
ซือ้ขายหรอืโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลาห้ามซือ้ขาย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ 
รวมถึงการจำากดัการเข้าถงึข้อมลู การให้หรอืขอข้อมูลระหว่างหน่วย
งาน  จะต้องได้รบัอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของหน่วยงานนัน้ๆ

ในส่วนของงานด้านผู ้ลงทุนสัมพันธ์ น้ัน บริษัทกำาหนดให้
เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือ
สื่อสารข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 
หรือภาครัฐที่เก่ียวข้อง ได้รับทราบ ตามระเบียบข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงมอบหมายให้
นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์ ทำา
หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่
เกีย่วข้อง เพ่ือให้ข้อมลูทีค่รบถ้วน ถกูต้องและเท่าเทยีมกนั สามารถ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. โทรศัพท์ 02-398-9850-1 และ โทรสาร 02-398-9852
2. อีเมล์: ir@seaoilthailand.com
3. เว็บไซต์: www.seaoilthailand.com
ในปี 2562 บรษัิทได้จดักจิกรรมเพือ่ส่ือสารข้อมลูองค์กร ช้ีแจงผล

ประกอบการ และตอบคำาถามเก่ียวกบัการดำาเนนิธรุกจิ กับนกัลงทนุ ผู้
ถอืหุน้ และนกัวเิคราะห์ อาท ิงานพบปะนักลงทนุ (Opportunity Day) 
งาน MAI Forum 2019 ซึ่งมีประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม
งานเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ชี้แจงผลประกอบการ และแนวทางในการ
ดำาเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักข่าว 
และนักวิเคราะห์สอบถามข้อมูล

อกีทัง้ บรษิทัได้เปิดโอกาสเข้าเยีย่มโครงการลงทนุในธรุกจิสำารวจ
และผลิตปโิตรเลียม บริษทั แพน โอเรยีนท์ เอน็เนอยี ่(สยาม) ลมิเิต็ด 
(“POES”) เมือ่วนัท่ี 5 มนีาคม 2562 คณะกรรมการ ทีป่รกึษาสมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย (TIA) และประธานและสมาชิกกลุ่ม “หลักสูตร
นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1-19” (TIIP) จำานวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยม
ชมโครงการลงทุน POES กจิการร่วมค้าของบรษิทัฯ ณ ตำาบลหวัโพธิ์ 
อำาเภอสองพีน้่อง จงัหวดัสพุรรณบรุ ี ซึ่งบริษัทฯให้นำาเสนอข้อมูลการ
ดำาเนินธุรกิจ และพาเย่ียมชมแหล่งสัมปทานบนบก โดยประธาน
กรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการ 

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วางนโยบาย กำาหนดกรอบกลยุทธ์ 
ติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร เพือ่ให้ม่ันใจว่านโยบาย
และกระบวนการทีเ่หมาะสมได้ถกูนำามาใช้ในทางปฏบิติัอย่างมีประสทิธผิล
และเป็นประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและของผูม้ส่ีวนได้เสยี  ซึง่บคุคลทีจ่ะได้
รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษทัจะต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท 
มีความซื่อสัตย์  มีวิสัยทัศน์ มีความทุ่มเทในงานที่รับผิดชอบและมี
อิสระในการตัดสินใจ เพื่อให้นำามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผูถ้อืหุน้โดยรวม โดยบรษิทัฯได้มกีารกำาหนดองค์ประกอบ และหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 

คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการท้ังหมดนัน้
ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด 
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทัง้หมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมคีณุสมบตัติามหลกั
เกณฑ์การสรรหากรรมการอสิระตามทีค่ณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ
กำาหนดไว้ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือ
ญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ ปัจจุบัน 
บริษัทมีกรรมการจำานวน 8 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จำานวน 3 คน กรรมการที่ ไม่เป็นผูบ้รหิารจำานวน 2 คน และกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำานวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนด 
และกรรมการอิสระที่ทำาหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะต้องมีจำานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่
กล่าวไว้ ใน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
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1.2  คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบ
ไปด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำาหนด
ค่าตอบแทนและกำากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
แบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และช่วยคณะกรรมการใน
การกำากับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ โดยคณะ
กรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา
หรือรับทราบ (รายละเอียดเร่ืองขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการชดุย่อยได้กล่าวไว้แล้วในหวัข้อ “คณะกรรมการตรวจสอบ” 
“คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทนและกำากับดูแลกิจการ” 
และหัวข้อ “คณะกรรมการบริหาร”)

1.3 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน กล่าวคือ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้วาง
นโยบาย กำาหนดกรอบกลยุทธ์ติดตามและประเมินผลงานของฝ่าย
บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกระบวนการท่ีเหมาะสมได้ถูก
นำามาใช้ในทางปฏบิติัอย่างมปีระสทิธผิลและเป็นประโยชน์สงูสดุของ
บริษัทและของผู้มีส่วนได้เสีย

1.4 คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำาหน้าที่
ประสานงานและดแูลให้มกีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทั 
รักษาเอกสารข้อมูล รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงาน
กำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

1.5 คณะกรรมการบรษิทัจะเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการบรษิทัอาจจะพจิารณา เลอืกกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

1.6 บริษัทฯกำาหนดให้ประธานกรรมการ จะต้องไม่เป็นบุคคล
คนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

1.7 กำาหนดให้กรรมการอสิระดำารงตำาแหน่งได้ไม่เกนิ 9 ปี โดย
ไม่มีเงื่อนไข

2. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
และการยอมรับ (Board Diversity & Inclusion)

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำาคัญของความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการและยอมรับในความแตกต่างอย่าง
เหมาะสม เป็นปัจจัยที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ที่จะช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านมุม
มอง แนวคิด ประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย

การสรรหาคณะกรรมการพิจารณาจากองค์ประกอบตามหลัก
เกณฑ์การสรรหากรรมการ และคำานึกถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ โดยจัดทำา Board Skill Matrix ตรวจ
สอบคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ทั้งทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และคุณสมบัติที่เหมาะ
สม สอดคล้องตามโครงสร้าง กลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจ คุณธรรม
และจรยิธรรม ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ มิให้
จำากัดเรื่องเพศ ศาสนา อายุ ประวัติการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน ้าที่ปรากฏในหมวด 
“โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริษัท” 

4. ค่าตอบแทน
4.1. บริษัทมีนโยบายกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงินอย่างชัดเจน และนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณาก่อนขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี โดยพิจารณาบนพื้นฐานความ
เป็นธรรมถงึความเหมาะสม โดยคำานงึถงึประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 
ขอบเขต และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน ค่าตอบแทนอยู่
ในระดับที่สามารถจูงใจให้รักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ
ให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทต่อไปได้   

4.2. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
เป็นไปตามหลักการและนโยบายกำาหนดค่าตอบแทนทีบ่รษิทักำาหนด
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน ทั้งนี้ การกำาหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนโบนัสและผล
ตอบแทนจูงใจในระยะยาวควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

4.3. กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา
และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำาทุก
ปี และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่นำาไปใช้ในการพจิารณา
กำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการโดยใช้บรรทัดฐานที่ ได้
ตกลงร่วมกัน

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึก

อบรม และให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการ 
เช่น กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้ยกระดับความรู้
ความสามารถนำามาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯอบรมหลักสูตร
พัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารงาน ดังนี้ 

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

สอดคล้องกับสถานการณ์ โลกในปัจจุบัน ทั้งน้ี เพ่ือนำาความรู้จาก
การอบรมมาบริหารจัดการองค์กร ปรับปรุงปฏิบัติงานและพัฒนา
องค์กรให้มีการพัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน (ข้อมูลการอบรมของ
กรรมการ ปรากฏตามเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้
บริหาร และเลขานุการบริษัท)

6. การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดำารง

ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยกำาหนดให้ดำารงตำาแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ไม่เกิน 5 
บริษทั เพือ่ให้กรรมการทกุคนปฏบิตัหิน้าที่ ได้อย่างเตม็ทีแ่ละจดัสรร
เวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

กรณีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้บริหารระดับสูง จะเข้าดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
หรือผู ้บริหารในบริษัทจำากัด หรือบริษัทอ่ืนที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์ ที่ ไม่ใช่บรษิทัย่อยในกลุม่บรษิทัฯ จะต้องนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาความเหน็ชอบถงึความเหมาะสม
ของประเภทธรุกจิ ทีต้่องไม่เป็นประเภทธรุกจิทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแข่งขันกับบริษัท และเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และ
จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงสุด  

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาสรรหา คัด
เลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บรษิทั เมือ่กรรมการทีด่ำารงตำาแหน่งครบวาระ หรอืมเีหตจุำาเป็นทีจ่ะ
ต้องแต่งตัง้กรรมการหรอืผูบ้รหิารเพิม่ โดยใช้หลกัเกณฑ์การสรรหา
กรรมการและผูบ้รหิารที่ ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  ทัง้นี้ 
บุคคลท่ี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระ
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวม
ทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี้ 

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

• มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการดำาเนินธุรกิจ
• มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม
• สามารถระบุและจัดการกับความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัท
• มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่
กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามที่กำาหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด 
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศของหน่วย
งานราชการที่กำากับดูแลบริษัท และกรณีกรรมการที่เป็นกรรมการ
อสิระจะต้องมคีณุสมบตัติามทีบ่รษิทัและคณะกรรมการกำากบัตลาด
ทุนประกาศกำาหนดด้วย

หลักเกณฑ์ ในการสรรหากรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 

คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู ่ ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกำาหนด ข้อบังคับของบรษัิทกำาหนดให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลือก
ตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) 

เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลที่ ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ ได้รับ
เลอืกเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการทีจ่ะพงึมีหรอืจะพงึเลอืก
ตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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2. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการ
ต้องออกจากตำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการท้ังหมด ถ้า
จำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่ง 
และกรรมการที่จะต้องออกในวาระน้ีอาจเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่ง
ใหม่ได้อีก  ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและ
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนที่อยู่ ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง 

3. นอกจากพ้นตำาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก
ตำาแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำาสั่งให้ออก

4. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจำานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
คดัเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ
คราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลือน้อยกว่าสองเดอืน 
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ ในตำาแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติ
ของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้  
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคุมบรษิทั ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่น
คำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามไม่รวมถึง
กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ

บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีำานาจ
ควบคุมของผูท้ีมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
สำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้
บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้นซึ่งเป็นผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเปน็การแข่งขนั
ทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีมี่นัย
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
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ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระข้างต้นเป็นไปตามนิยามที่
กำาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. เป็นกรรมการอิสระ และต้อง 
2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ 

2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัท
ย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน ้า ท่ี ในลักษณะเดียวกับที่กำาหนดไว ้ ในประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ 
ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

แทนจะอยู่ ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจ
สอบซึ่งตนทดแทน เม่ือกรรมการตรวจสอบว่างลงจนมีจำานวนตำ่า
กว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้
ครบจำานวนภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่คณะ
กรรมการตรวจสอบมีจำานวนน้อยกว่า 3 คน

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารทีผ่่าน

การพจิารณาคดัเลอืกจากคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน
และกำากบัดแูลกจิการ โดยคัดเลอืกจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบั
สูงของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ที่สามารถบริหารงานใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามธุรกิจปกติ เพื่อทำาหน้าที่บริหาร
จดัการงานประจำาทีเ่กนิอำานาจหน้าทีข่องตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกลั่นกรองดูแลงานบริหาร
เพื่อนำาเสนอเรื่องที่มีสาระสำาคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยผ่านการพิจารณาคัด
เลือกจากคณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแล
กิจการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

• เป็นกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำาหนด ความรู ้ความ
สามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท  

• ประสบการณ์ ในการเป็นผู้นำาขององค์กร มีภาวะความเป็น
ผู้นำาสูง

• ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
• พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• สามารถอุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

แผนพัฒนาและสืบทอดตำาแหน่งงาน
บริษัทมีหลักการและแนวทางในการวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่ง 

เพื่อคัดเลือกผู้สืบทอดตำาแหน่งสำาคัญของค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้สามารถดำารงตำาแหน่งภายในเวลาที่กำาหนด ซ่ึงมีการคัดเลือก
ผู้สืบทอดตำาแหน่งและพัฒนาศักยภาพและติดตามผลผู้สืบทอด
ตำาแหน่ง โดยกำาหนดมีแนวทางไว้ดังนี้

1. ระบุตำาแหน่งสำาคัญขององค์กรและจัดทำาประวัติการทำางาน 
(Profile) ของตำาแหน่งสำาคัญของค์กร ซึ่งต้องระบุคุณสมบัติ หน้าที่
ความรับผิดชอบ การศึกษา ทักษะ หรือประสบการณ์ที่จำาเป็น รวม
ถึงคุณลักษณะ/สมรรถนะ (Competency) ของตำาแหน่งนั้น

2. ประเมินศักยภาพของบุคลากร โดยการพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานประจำาปี (Performance Appraisal) ติดต่อกัน 2 ปี โดย
นำาคะแนนเฉลี่ยไปใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา และการพิจารณาด้วยผล
การประเมนิ Competency และ Personality ด้วยเครือ่งมอืของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์จากผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาลำาดับถัดไป

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และดูแลกิจการ ซึ่งมี
คุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการของบริษทั กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน เพื่อทำาหน้าที่
ตรวจสอบและกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท รวมถึงกำากับ
ดูแลรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในการคัดเลือกผู้ตรวจ
สอบบัญชีและการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แต่งต้ังให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทกำาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบ
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3. จัดกลุ่มผู้สืบทอดตำาแหน่ง โดยการวัดผลการประเมินความ
เข้ากัน (Profile matching) ของผู้สืบทอดตำาแหน่งที่พร้อมเข้าดำารง
ตำาแหน่ง

4. จดัทำาแผนพฒันาศกัยภาพรายบคุคล โดยพนกังานท่ีผ่านการ
พิจารณาวางแผนร่วมกับผู้ดำารงตำาแหน่งในปัจจุบันซึ่งให้สอดคล้อง
กบัตำาแหน่งงาน และตดิตามการพฒันาศกัยภาพตามแผนเป็นระยะ 
โดยมีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่ ให้คำาแนะนำาวิธีการและติดตามการ
พัฒนาศักยภาพของผู้สืบทอดตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้มกีารแต่งตัง้คณะทำางานชดุย่อย เพือ่ช่วย
กำากับดูแลกิจการในด้านต่างๆ โดยมีคณะทำางานฯ ดังนี้ 
• คณะทำางานบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการบริหาร ทำาหน้าที่ หัวหน้าคณะทำางานบริหารความ
เสี่ยง และมีผู้บริหารจากทุกฝ่ายงานร่วมเป็นคณะทำางาน โดย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท ประเมินผล 
กระทบ และกำาหนดแนวทางป้องกนัความเสีย่ง ตลอดจนการ
พิจารณาทบทวนปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำาทุกปี หรือ
กรณีท่ีพบปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงก็สามารถนำาเข้า
สู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ทันที ท้ังน้ี คณะทำางาน
บริหารความเสี่ยงองค์กรจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในทุกไตรมาส

• คณะทำางาน CSR การสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร 
ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ (อย่างน้อยฝ่ายงานละ 1 
คน) โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการประเมนิและพฒันา
รปูแบบการสือ่สารภายในองค์กร ควบคุมดแูลการใช้ข้อมลูท่ีจะ
สื่อสารออกไปภายนอกองค์กร การจัดกิจกรรมด้านกิจกรรม
เพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(Investor Relation) และด้านการประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) 
ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด สนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร อีกทั้ง
คณะฝ่ายจัดการจะกำาหนดแผนงานจัดกิจกรรมประจำาปี และ
เข้าสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงการติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมนั้น หากคณะ
ฝ่ายจัดการพบสิ่งท่ีต้องปรับปรุงจากการจัดกิจกรรม จะมี
กระบวนการแก้ไขโดยทันที 
 ทั้งนี้ คณะทำางานบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะทำางาน 

CSR การสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร ไม่มีการรับค่า
ตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบริษัท และยึดถือปฏิบัติหน้าที่
ตามนโยบายของบริษัทเป็นประการสำาคัญ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ

ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดย
คณะกรรมการจะมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าในบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการ ลักษณะของธุรกิจ และภาพรวมขององค์กร นโยบาย
และหลักเกณฑ์สำาคัญต่างๆของบริษัท รวมถึงการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำาหนดให้เลขานุการบริษัทช่วย
สนับสนุนการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่สามารถ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ ได้ และมีประสิทธิผลมากที่สุด  ดังนี้

• ข้อมลูทีค่วรทราบ สำาหรบัการปฐมนเิทศกรรมการใหม่ ผ่าน
คู่มือกรรมการ เช่น ประวัติบริษัท ข้อบังคับ โครงสร้าง
ธรุกจิ โครงสร้างกรรมการ กฎบตัรคณะกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อย ตารางอำานาจอนุมัติ นโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แผนการจัดประชุมและวิธีการดำาเนินการประชุม

• การนำาเสนอข้อมูลสรุปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ เกีย่วกบั แนวทางในการดำาเนนิธรุกจิ 
การกำากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิ โครงสร้างการ
จัดการ แนะนำาผู้บริหารองค์กรในด้านต่างๆ ตลอดจนเยี่ยม
ชมสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย

• จดัให้มกีารพบปะหารอืกบัประธานกรรมการ และกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารระดับสูง

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้มีการประเมินผลตนเองเป็น
ประจำาทุกปี ทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยผ่านการ
พจิารณาจาก คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากบั
ดแูลกิจการเพือ่นำาผลการประเมนิตนเองไปปรบัปรงุการปฏบิตัหิน้าที่
ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ โดยนำาแบบประเมนิตนเอง
ของคณะกรรมการและกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ และประเมิน
ตนเองแบบรายบุคคลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มา
ประยุกต์ ใช้เพ่ือความเหมาะสมกับองค์กร โดยมีหัวข้อการประเมิน 
ดังนี้ 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ  
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
2)  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3)  การประชุมคณะกรรมการ 
4)  การทำาหน้าที่ของกรรมการ 
5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
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การประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ 
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ทำาให้การ
ทำางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย ทำาให ้คณะ
กรรมการปฏิบัติหน้าที่การประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อย 
ให้ความสำาคญั ใช้เวลาในการพจิารณา ทบทวนและปฏบิตัติามอย่าง
เพียงพอ

การประเมินตนเองแบบรายบคุคล ประกอบด้วย 3 หวัข้อ ดงันี้
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สำาหรับผลการประเมินในภาพรวม สรุปได้ดังนี้
การประเมินตนเองกรรมการแบบรายคณะ 
• คณะกรรมการบริษัท 
 คะแนนเฉลีย่รวม เท่ากับ  97.77%  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
• คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 98.83%  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
• คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแล

กิจการ 
 คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 98.06% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
• คณะกรรมการบริหาร 
 คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 89.29% อยู่ในเกณฑ์ ดี
การประเมินตนเองกรรมการรายบุคคล คะแนนเฉลี่ยรวม

เท่ากับ 93.04% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
 
 แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด
หลัก ดังนี้

1)  ความคืบหน้าของแผนงาน  
2) การวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงแบ่งการวัดผลออกเป็นเรื่อง

ความเป็นผู้นำา การกำาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การ
วางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับ
บุคลากร การสืบทอดตำาแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
และคุณลักษณะส่วนตัว

3)  การพัฒนา CEO 
สำาหรบัผลการประเมนิประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้

จดัการใหญ่ คะแนนเฉลีย่รวม เท่ากบั 89.35% อยู่ในเกณฑ์ ด ีโดย
คณะกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแลกิจการ 
จะเป็นผู้ประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน
ประจำาปี และเพือ่การพฒันาการปฏบิตังิานให้ดยีิง่ขึน้และบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ที่ ได้รับมอบหมาย 

การกำากบัดแูลการดำาเนินงานของบริษทัย่อยและบรษิทั
ร่วม

บริษัทได้กำาหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
และนโยบายการบริหารงานในบริษัทดังกล่าว

1. เพื่อให้การลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างมีหลักการที่เหมาะสม 
บรษิทัจงึเหน็ควรกำาหนดนโยบายการลงทนุเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำาเนินงานดังต่อไปนี้

1.1 ธุรกิจที่จะลงทุนนั้นเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพทำารายได้และ
กำาไรที่สมำ่าเสมอ และผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
แล้ว

1.2 ธุรกิจที่จะลงทุนมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายชำาระ
ภาระหนี้และดอกเบี้ยจ่าย

1.3 ธุรกิจที่จะลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

1.4 จัดให้มีผู ้บริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ ในการทำาธุรกิจนั้นๆ

1.5 ไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือผิดหลักศีลธรรม
1.6 ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทกำาหนดไว้

1.7 รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ทีเ่ข้าไปลงทนุให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทกุไตรมาส

2. ในการพิจารณาจำานวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยหากเป็นกิจการที่มีความ
สัมพันธ์กับธุรกิจมาก บริษัทอาจมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 และ
ถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ส่วนการลงทนุในกจิการอืน่ๆ บรษิทัอาจ
มีการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบริษัท
ร่วมของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาทบทวนการลงทุน
ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพ
ธุรกิจของบริษัท

ในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ
บรษิทัร่วมของบรษิทัดงักล่าว โดยตวัแทนอาจเป็นประธานกรรมการ 
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์เหมาะสมในธรุกิจดงักล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์
ขดัแย้งกบัธรุกจิของบรษัิทย่อยและบรษิทัร่วมเหล่านัน้ ตัวแทนจะต้อง
บริหารและจดัการธรุกจิของบรษัิทย่อยและบรษิทัร่วมตามกฎเกณฑ์ 
และระเบยีบตามทีก่ำาหนดไว้ ในข้อบงัคบัของบรษิทัและกฎหมายของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วข้องซึง่รวมถงึ 
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูล (รวมท้ังคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าว) รวมถงึได้กำาหนดโทษเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลของบรษิทั 
หรือการนำาข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตาม
นโยบายการป้องกันการนำาข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. บริษัทกำาหนดให้มีการป้องกันการนำาข้อมูลของบริษัทไปใช้ 
โดยกำาหนดข้อห้ามไว้ ในระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการทำางานไม่ให้
กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทนำาข้อมูลภายในที่มีสาระ
สำาคัญของบริษัทไปเปิดเผย หรือนำาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

2. กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทควรหลีกเลี่ยงการ
ใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทั 
หรอืให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอืน่เพือ่ประโยชน์ในการซือ้หรอืขายหุน้
ของบรษิทั ดงันัน้ จงึควรหลกีเลีย่งและงดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รวมถึง
ควรรออย่างน้อย 24 - 48 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูสำาคญั
ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัให้แก่สาธารณชนแล้ว ก่อน
ที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท  

3. บริษัทได้ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์”) และกฎเกณฑ์
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหน้าที่รายงานการมีส่วนได้
เสียของกรรมการและผู้บริหาร และข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายใน
ที่มีสาระสำาคัญของบริษัทในการซื้อขายหุ้นรวมทั้งบทกำาหนดโทษที่
เกี่ยวข้องตามพรบ. หลักทรัพย์

4. กำาหนดให้มีการจำากัดการเข้าถึงข้อมูล (Need-to-Know 
Basis) เช่น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานการเข้าพื้นที่การ
ให้หรือขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับ
บัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ

5. กำาหนดให้มกีารรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
ไตรมาส

มาตรการลงโทษ
บริษัทมีบทกำาหนดโทษทางวินัย กรณีที่ผู้บริหาร และพนักงาน

ได้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำาสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษัทไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับเก่ียวกับการทำางาน 
ตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลกำาหนดไว้และได้ประกาศให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) บรษิทัและบรษิทั

ย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชี ประจำาปี 2562 ให้แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด และไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สใน

ต่างประเทศ รวมเป็นจำานวนเงิน  7.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชี
ของบรษัิทฯ จำานวน 3.37 ล้านบาทและของบรษิทัย่อยท้ังในและต่าง
ประเทศ จำานวน  3.84 ล้านบาท

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการ คือ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ
งาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร 
เป็นต้น ให้แก่บริษัทในกลุ่มไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมเป็นจำานวนเงิน 0.45 ล้านบาท

การปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี ในเร่ืองอืน่ๆ
ในปี 2562 บรษัิทฯได้ทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑ์สำาคญั เพือ่

สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เช่น กฎบัตร
คณะกรรมการบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายการ
บรหิารสนิเชือ่ หลกัเกณฑ์การพจิารณาจำาหน่ายหนีส้ญู ตารางอำานาจ
อนมุตั ิและปรบัปรงุเพิม่นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะ
กรรมการและการยอมรับในนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และส่ง
เสริมนโยบายท่ีแสดงออกถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็น
รปูธรรม เช่น การประกาศนโยบาย NO Gift  การจัดกิจกรรมรณรงค์
การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ในองค์กรและกลุม่บรษิทั เป็นต้น โดยยก
ระดบันโยบายการต่อต้านทจุรติให้มคีวามชดัเจน สร้างมาตรการและ
แนวทางปฏบัิติในการดำาเนนิการทีเ่กีย่วกบัการต่อต้านทจุรติคอร์รปัช่ัน 
อาท ิการทบทวนและประเมนิความเสีย่งในกระบวนการปฏบิตัอินัอาจ
ก่อให้เกดิการทจุรติคอร์รปัชัน่ตามแต่ละกระบวนการปฏิบัตงิาน ของ
แต่ละกลุ่มธุรกิจพร้อมหาแนวทางและมาตรการป้องกัน การกำาหนด
ให้มีแผนการตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่  การอบรมและ
สื่อสารนโยบายและเพิ่มช่องทางรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ตลอด
จนการแจ้งเบาะแสการทจุริตคอร์รปัชัน่ขององค์กรให้หลากหลายช่อง
ทาง ซึ่งสอดคล้องกับหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ในปี 2562 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Thai CAC)  มีมติรับรองให้ “บริษัท ซีออยล์ 
จำากดั (มหาชน)” เป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต เมื่อ พฤศจิกายน 2562 และบริษัทฯได้ยกระดับ
การกำากับดูแลกิจการที่ ได้พัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง จนทำาให้
บริษัทได้รับผลการประเมิน เรื่องการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนไทย ประจำาปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย เป็นระดับดีเลิศ       
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นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กลุม่บรษัิทฯ ได้กำาหนดแนวทางปฏบิตัทิีด่เีพือ่แสดงเจตนารมณ์ใน

การดำาเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถอืเป็นหน้าที่
ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วข้องและผูท้ีมี่
ความสมัพนัธ์ จะต้องหลกีเลีย่งการเข้าไปเป็นผูม้ส่ีวนได้เสียหรอืเป็น
บุคคลเกี่ยวข้องกับการดำาเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัด
แย้งทางผลประโยชน์ จึงกำาหนดข้อควรปฏบัิติไว้ ดังนี้

1. กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ต้อง
พิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เก่ียวกับรายการที่เกี่ยวโยง
กนัตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรพัย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คำาสัง่ หรอื
ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างรอบคอบ ด้วย
ความซือ่สตัย์ สจุรติ โดยคำานงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นสำาคญั 
โดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในเรือ่งใดจะไม่สามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
อนมัุติรายการดังกล่าว

2. ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
3. ห้ามมิให้บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทั แสวงหาผลประโยชน์

ในกิจการส่วนตัวกับบริษัท เช่น การกระทำาใด เพื่อขายสินค้าและ
บริการให้กับบริษัท หากมีความจำาเป็นต้องทำารายการนั้นๆ ต้อง
กระทำาให้เสมือนว่ากระทำากับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขทางการ
ค้าทั่วไปที่เสมือนกระทำากับคู่ค้าทั่วไป โดยปราศจากอำานาจต่อรอง
ทางการค้าจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และต้องทำาเอกสารชีแ้จงและเปิดเผยข้อมลูให้บรษิทัฯ ทราบทกุกรณี

4. ในกรณีที่การกระทำาใดหรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่สงสัยว่า 
หรอืเป็นบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักลุม่บรษิทัฯ 
จะต้องทำารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยรายการที่สงสัยดัง
กล่าวตามแบบฟอร์มที่กำาหนด โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับ
ชั้น และนำาส่งที่สำานักกำากับดูแลและเลขานุการบริษัท เพื่อเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาว่า มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่ม
บริษัทฯหรือไม่ และควรดำาเนินการอย่างไร

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บรษัิทมุ่งมัน่ในการ ดำาเนนิธุรกจิ อย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบ

การกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล จรรยาบรรณและ
จริยธรรมในการดำาเนนิธรุกิจ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ดำาเนนิธรุกจิด้วย ความโปร่งใส เป็นธรรม 
และสามารถตรวจสอบได้ บรษิทัได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏบิตัภิาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ” เพือ่แสดงเจตนารมย์และความ
มุ่งม่ันในการต่อต้านคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ บรษิทัจงึได้กำาหนดคำานยิาม 
นโยบาย และแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบัการต่อต้านทจุรติ
คอร์รัปชัน่การดำาเนนิธรุกจิ ดงันี้

การทุจรติคอร์รปัชัน่ หรอื คอร์รปัช่ัน (Corruption) หมายถงึ การ
ปฏบัิติหรอืละเว้นการปฏบิตัิในตำาแหน่งหน้าที ่หรือใช้อำานาจหน้าที่ โดย
มิชอบ เพือ่แสวงหาประโยชน์อันมคิวรในรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้หรือรบั สนิบน การนำาเสนอ การให้คำามัน่ว่าจะให้ การขอ หรือ เรยีก
ร้อง ซึง่เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์อ่ืนใด ซึง่ไม่เหมาะสม กบัเจ้า
หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน หรอืบคุคลอ่ืนใดทีด่ำา
เนินธรุกจิกบับรษัิท เพือ่ให้บคุคลดงักล่าวกระทำาหรอืละเว้นการปฏบิตัิ
หน้าที ่ อนัเป็นการให้ได้มาซึง่ธรุกจิ หรอืเพือ่เอือ้ประโยชน์อืน่ใดท่ีไม่
เหมาะสมทางธุรกจิ เว้นแต่กรณทีีก่ฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ข้อบงัคบั 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีท้องถิน่หรอืจารตีทางการค้าให้กระทำาได้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น

บริษัท ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึง
ธรุกจิและรายการทัง้หมดในทกุประเทศและทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซีออยล์ จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รปัชัน่อย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเกีย่วข้องกบัเรือ่งคอร์รปัช่ันทกุรปู
แบบทัง้ ทางตรง และทางอ้อมในการดำาเนนิการในเรือ่งทีมี่ความเสีย่ง
สูงกับการเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดบัของบรษิทั ต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความระมดัระวงัในเรือ่งการให้
ความช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political Contributions)  การบรจิาค
เพื่อการกุศล (Donation) และเงินสนับสนุน (Sponsorships) ของ
ขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gift, Entertainment)

 
แนวปฏบิติัในการให้ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลีย้งรบัรอง 
(Gift, Entertainment)  

บริษัท ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทาง
ธรุกจิเป็นสิง่สำาคัญทีจ่ะนำามาซึง่ความสำาเรจ็อย่างต่อเนือ่งของบรษิทั 
บริษัทจึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติดังนี้     

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและ
เลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังนี้

1.1 ไม่เป็นการกระทำาเพือ่ครอบงำา ชกันำาหรอื ตอบแทนบคุคลใดๆ
เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ ผ่านการกระทำาที่ ไม่เหมาะสม 
หรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

1.2 เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของ
บริษัทตามที่กำาหนดไว้

1.3 เป็นการให้ ในนามบริษัท ไม่ใช่ ในนามของพนักงาน และ
กระทำาอย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

1.4 ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ 
เช่น กรณีที่อยู่ระหว่างการประกวดราคา งดการให้ของ
ขวัญ หรือเลี้ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานของบริษัท
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.5 เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ 
ในช่วงเทศกาลสำาคัญซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สามารถรับของ
ขวญั หรอืผลประโยชน์ใดๆ ตามเทศกาล หรอืธรรมเนยีมปฏบิตัปิกติ 
โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ทั้งนี้ของขวัญ
ที่รับได้จะต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรกำานัล 
บัตรของขวัญ เป็นต้น 

หากอยู่ ในสถานการณ์ที่ ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือผล
ประโยชน์ดังกล่าวได้ ในขณะน้ัน ผู้รับต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที 
และจัดทำารายงานการรับของขวัญ และส่งของขวัญดังกล่าวให้
สำานกักำากบัดแูลและเลขานกุารบรษิทั เพือ่นำาไปเป็นของรางวลัให้กบั
พนกังานในเทศกาลสำาคญั หรอืขออนมุตันิำาไปบรจิาคเพือ่สาธารณกศุล
ต่อไปตามความเหมาะสม
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มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรียน 
บรษัิทจดัให้มมีาตรการในการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน เกีย่ว

กบั การกระทำาผดิกฎหมาย จรรยาบรรณทางธรุกจิหรอื พฤตกิรรมท่ี
อาจส่อถงึการทจุรติคอร์รปัชัน่ของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน
ในองค์กร โดยจดัช่องทางการสือ่สารทีห่ลากหลายช่องทาง เพือ่เปิด
โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อ
ร้องเรียนมายังบริษัท ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองที่แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ตามที่บริษัทกำาหนด โดยบริษัทได้กำา
หนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียนไว้ดังนี้
• ทางไปรษณีย์นำาส่งที ่ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) 88 ซอย
บางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพ 10260

• ทางอีเมล์  ประธานกรรมการตรวจสอบ: 
ruth@banomyong.com 
ประธานกรรมการสรรหา กำาหนดค่าตอบแทน และกำากับดูแล
กิจการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ:
pongandeat@hotmail.com
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : 
drwit777@gmail.com
สำานักกำากับดูแลและเลขานุการบริษัท : 
compliance@seaoilthailand.com

• ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.seaoilthailand.com
• กล่องรบัข้อเสนอแนะ / ความคดิเหน็ / ข้อร้องเรยีนภายในบริษัท

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลที่กระทำา

โดยเจตนาสุจริต บริษัท จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถ
ระบตุวัผูร้้องเรยีนหรอืผู้ ให้ข้อมลู และเกบ็รักษาข้อมูลของผูร้้องเรยีน
และผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั โดยจะจำากดัเฉพาะผูท้ีม่หีน้าท่ีความรบั
ผิดชอบในการดำาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถ
เข้าถงึข้อมลูได้ในกรณีท่ีมกีารร้องเรยีนเกีย่วกบัการทจุริตคอร์รปัชัน่ของ
ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะทำาหน้าที่ ใน
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ ให้
ข้อมลูในการสบืสวนข้อเทจ็จรงิ ไม่ให้ได้รบัความเดอืดร้อน อนัตราย
ใด หรือ ความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้อง
เรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลผู้ที่มีหน้า ที่รับผิดชอบในการ
ปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งร้องเรยีน มหีน้าทีเ่กบ็รกัษาข้อมลู ข้อ
ร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็น
ความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้น
แต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำาหนด

ขั้นตอนการดำาเนินการสืบสวนและบทลงโทษ
พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย

ตามคู่มือนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำาหรับพนักงาน
ว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย กรรมการหรือพนักงานจะได้รับ
โทษตามกฏหมาย หากการกระทำานั้นผิดกฏหมาย โดยมีขั้นตอนการ
ดำาเนินการสืบสวนดังนี้

1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส  คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบ
หมายให้ผูต้รวจสอบภายใน หรอืแต่งตัง้คณะกรรมการสบืสวนข้อเทจ็
จริง เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบ
เป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

2) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐาน
ที่มี มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำาการทุจริต
คอร์รัปชั่นจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าว
หา และพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่
แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาอันทุจริตนั้น
ตามที่ถูกกล่าวหา

3) หากผูถ้กูกล่าวหา ได้กระทำาการทุจรตินัน้จรงิ การทจุรติน้ัน ถือว่า
เป็นการกระทำาผดินโยบายต่อต้านทจุรติคอร์รปัช่ัน จรรยาบรรณทาง
ธรุกจิของบรษิทั จะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิยั ตามระเบียบ
ทีบ่รษิทักำาหนดไว้ และหากการกระทำาทจุรตินัน้เป็นการกระทำาทีผ่ดิต่อ
กฎหมาย ผูก้ระทำาผดินัน้อาจจะต้องได้รบัโทษทางกฎหมาย ทัง้น้ี โทษ
ทางวนิยัตามระเบียบของบรษิทั คำาตดัสนิของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ถอืเป็นอนัสิน้สดุ

บริษัท ไม่มีนโยบายลดตำาแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อ
พนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำานั้นจะทำาให้บริษัท
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ความสำาคัญกับบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำาคัญของ

บรษิทั บรษิทัจงึตระหนกัถงึและมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างและพฒันาบุคลากร
ให้มคีวามรู ้มทีกัษะงาน ความสามารถและทศันคติทีด่ต่ีอองค์กร รวม
ทั้งมีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางานทุกด้านของบุคลากรและส่งผล
ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน 
บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติและนโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา
บุคลากรเกีย่วกบัการว่าจ้างและการสรรหาบุคลากร โครงสร้างสาย
การบังคับบัญชา การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน  สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมในการทำางาน การเลื่อนตำาแหน่งบุคลากรในองค์กร 
และการพัฒนาบุคลากร  

การพัฒนาบุคคลกรในปี 2562 บริษัทได้ส่งเสริมการฝึกอบรม
ให้แก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทได้เลือกสรร 
วิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเข้ามาให้ความรู้แก่
พนกังานภายในองค์กร ซึง่อาจคดิเป็นชัว่โมงการฝึกอบรมรวมทัง้หมด 
2,178 ชั่วโมง หรือคิดเฉลี่ยเป็นชั่วโมงการอบรม จำานวน 30.25 
ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีการติดตามประเมินผลของหลักสูตรการ
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อบรม และให้พนักงานทุกคนประมวลความรู้และทักษะที่ ได้รับจาก
การฝึกอบรมท่ีผ่านมา เพ่ือทบทวนความรูค้วามเข้าใจและนำาไปปรบั
ใช้ ในการงานที่ปฏิบัติได้ ตลอดจนการอบรมปลูกฝังจิตสำานึกของผู้
บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปัจจุบัน บริษัทส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องตามข้อกำาหนดของมาตรฐาน ISO 9001 
เพ่ือพฒันาบคุลากรด้านความรูค้วามสามารถ และบรษิทัได้ว่าจ้าง
บริษทั นทลนิ จำากดั ดแูลจดัการเร่ืองการบรหิารทรพัยากรบคุคล
ให้สอดคล้องตามนโยบายทรพัยากรบคุคลและการพฒันาบคุลากร 
ตลอดจนการวางแผนการฝึกอบรมประจำาปีให้กับพนกังานของกลุม่
บริษทั

 บริษัทได้กำาหนดนโยบายทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา
บคุลากร เพือ่ให้พนกังานมคีวามพร้อมในการทำางานและมีพฒันาการ
ทกัษะความรู้ทีย่กระดบัไปสูม่าตรฐานสากลตามพนัธกจิขององค์กร 
ซึง่สอดคล้องกบัหมวดที ่ 3 บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี (พนกังาน) 
ตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคู่ค้า 
ในการดำาเนนิการคดัเลือกและประเมนิคู่ค้า บรษิทั ได้มกีารกำาหนด

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกคู่ค้าทีม่ปีระสทิธภิาพในกระบวนการจดัซือ้ 
จดัจ้างอย่างชดัเจน ประกอบด้วยคูค้่าในด้านธรุกจิจดัซือ้นำา้มนัเพือ่
จำาหน่าย ด้วยพืน้ฐานของคณุภาพของสนิค้า,ความครบถ้วนถกูต้อง
ของการส่งมอบสนิค้า รวมถงึการเปรยีบเทยีบราคา เพือ่ประโยชน์
สงูสดุของบรษัิท ในส่วนของธรุกจิด้านการจัดหาวสัดสุิน้เปลอืง และ
การให้บรกิารด้านจัดเตรยีมอาหาร ทำาความสะอาดและซกัรดี ได้มี
การกำาหนดหลกัเกณฑ์ตามมาตรฐาน GMP, HACCP, สขุลกัษณะของ
การบรกิาร และกระบวนการให้บริการทีต่ระหนกัถงึความปลอดภยั
ด้านอาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมเป็นต้น 

ส่วนหลักการพิจารณาในการจัดซ้ือจัดจ้าง บริษัทจะพิจารณา
ด้านคณุภาพ ด้านปรมิาณและจำานวน ด้านเวลา ด้านราคาทีย่ตุธิรรม
เหมาะสม ด้านสถานท่ีการจัดส่ง ด้านความน่าเชือ่ถอืของแหล่งขาย 
และด้านบริการที่น่าเชื่อถือ เป็นหลักการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย
หรอืผูร้บัจ้าง ก่อนทีจ่ะนำามาจดัทำาเป็นรายชือ่ผูข้ายและผู้ ให้บรกิาร 
(Vendor List) เพือ่ให้ได้คูค้่าทีม่คีวามเชีย่วชาญและเหมาะสมกบัการ
ดำาเนินธรุกจิของบรษัิทมากทีส่ดุ

หลังจากการได้รับสินค้าและบริการจากคู่ค้า บริษัท จะทำาการ
ประเมนิคูค้่าในด้านคุณภาพของสนิค้าและการบรกิาร รวมถงึมกีาร
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบผลของการปฎิบัติงานดังกล่าว
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความพงึพอใจต่อลกูค้า รวมถงึพฒันาความ
สมัพันธ์ทีด่ต่ีอคูค้่าในการยกระดบัประสทิธผิลในการดำาเนนิการร่วม
กันบนหลักธรรมาภิบาลที่บริษัทจะพึงปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
ดำาเนนิการเป็นไปตามข้อกำาหนดของระบบการจดัการคณุภาพ ISO 
และนโยบายของบริษัทเป็นสาระสำาคัญ และสอดคล้องกับหมวดที่ 
3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย (คู่ค้า) ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

มาตรฐานการจัดส่งสินค้าและการให้บริการ
บริษัทมุ่งเน้นการจัดส่งนำ้ามันให้เป็นไปตามนโยบายควบคุมการ

จัดส่งสินค้าที่กำาหนดไว้ ตั้งแต่มีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ขนส่งที่
ได้รบัมาตรฐานด้านตวัเรอืและบุคคลากรทีเ่ป็นไปตามข้อกำาหนดทาง
กฎหมาย โดยยดึถอืข้อบงัคับตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญตักิาร
เดนิเรอืในน่านนำา้ไทยว่าด้วยเรือ่งการควบคมุมลพษิทางทะเล มแีผน
ปฎิบัติการรับ - ส่ง สินค้า (Loading – Discharge Cargo Plan)
เพื่อเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่ดำาเนินการขนส่งนำ้ามัน

รวมถึงในกระบวนการการจัดส่งนำ้ามัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ควบคุมการจัดส่งนำ้ามัน (Inspector) กำากับดูแลการจัดส่งต้ังแต่
ต้นทางจนถงึสถานทีจ่ดัส่งนำา้มนัปลายทางและควบคมุการปฎบิตังิาน
ของผูข้นส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทีถ่กูต้องในด้านความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฎิบัติตามมาตรฐาน
สากล เช่น แผนฉุกเฉินสำาหรับการขจัดมลภาวะจากนำ้ามันบนเรือ 
(Shipboard Oil Pollution Emergency Plan : SOPEP) ทีเ่ป็นส่วน
หนึง่ของ อนุสญัญาว่าด้วยการป้องกนัมลภาวะจากเรอื (International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships : MARPOL) 
และได้กำาหนดเป็นคู่มือในการปฎิบัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้
มั่นใจว่าการจัดส่งเป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและมีคุณภาพตรง
ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับหมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้
เสีย (ลูกค้า) ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ทัง้นี ้บรษัิทยังได้รบัรางวลัในการบรหิารจดัการธรุกิจให้บรกิารโล
จิสติกส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเกี่ยวกับ
ระบบเอกสารและขัน้ตอนในการบรหิารงานรับสนิค้าต้นทางจากคูค้่า 
ตลอดจนการขนส่งสินค้าไปส่งให้แก่ลูกค้าปลายทาง

ส่วนด้านความปลอดภัยในการให้บริการด้านการจัดหาอาหาร 
วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ บริษัทได้เลือกผู้ ให้บริการที่มาตรฐาน
สากลในการให้บริการด้านอาหาร โดยคำานึงถึงด้านความปลอดภัย
และสุขลักษณะอนามัยเป็นสำาคัญ ซึ่งในการเตรียมอาหาร จะใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและถูกต้องตามหลักอนามัยที่ผ่านการรับรอง
จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีการควบคุมตั้งแต่
การจดัซ้ือวตัถุดบิจนถึงขัน้ตอนของการปรงุอาหาร เพือ่บรกิารลกูค้า
ให้เกิอความพึงพอใจสูงสุด 

บริษัทได้รับรางวัล SSHE Performance Excellence ปี 2556 
และปี 2559 จากบริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปโิตรเลียม จำากัด 
(มหาชน) ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการด้านการจัดเตรียม
อาหาร วตัถุดบิ และให้บรกิารอืน่ๆ ซึง่ไม่ปรากฏพบอบัุติเหตจุากการ
ทำางาน และสามารถปฏิบัติงานได้ตอบสนองต่อด้านความปลอดภัย 
มัน่คง อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมทีล่กูค้า (ปตท.สผ.) ได้กำาหนดไว้

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ยึดมั่นกรอบแนวทางการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ตระหนักถึงการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมเป็นสำาคัญ จึงได้กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทได้รับทราบเกี่ยวกับ นโยบายในการกำากับดูแลกิจการที่ดี การ
ดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการมีส่วนรวมพัฒนาชุมชน 
และส่งเสริมการศึกษา และคำาถึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
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กิจกรรมต่างๆขององค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสำานึกใน
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดล้อม ให้คงอยูต่่อไป 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ และสอดคล้อง
กับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 
(สังคม)

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ง
แวดล้อม

กำาหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบริษทั
ย่อยยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน แบ่งออกเป็น 8 แนว ปฏิบัติ 
ได้แก่

1) บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามนโยบาย
คุณภาพ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกำาหนด และคู่มือ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2) ส่งเสริมการพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยกระดับด้านคุณภาพและการให้บริการ เพื่อให้เป็น
มาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

3) ส่งเสริมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และขีดความ
สามารถของบุคลากร ให้ตระหนักและเห็นผลกระทบต่อความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสำานึกการมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคม ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด

4) กำาหนดให้มีการวางแผน การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบ เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ จัดให้มี
แผนควบคมุและป้องกนัเหตฉุกุเฉนิและสภาวะวกิฤตขององค์กร และ
จัดให้มีทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอ

5) กำาหนดมาตรการควบคุมการขนส่งสินค้าให้มีมาตรฐาน
ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาคุณภาพและปริมาณ
ของสินค้า และป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6) ส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้
บคุลากรมคีวามเคารพซ่ึงกันและกนั สร้างความสมัพนัธ์ในการทำางาน
โดยปราศจากการข่มขูค่กุคามด้วยวาจาหรอืการกระทำา คมุคามทาง
เพศและการเหยียดหยามเชื้อชาติ ศาสนา สีผิวหรือการกระทำาใดๆ
ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน 

7) บริษัทฯได้กำาหนดใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการมี
ไว้ ในครอบครองซึง่สารเสพตดิทกุชนดิเพือ่การเสพหรอืจำาหน่ายสาร
เสพตดิทกุชนดิ รวมถงึการดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานทีท่ำางาน 
หรอืขณะปฏบิตัอิยู่ในพืน้ทีท่ำางาน หากผู้ ใดไม่ปฏบิตัติามนโยบายอาจ
ให้พักงานหรือให้ออกจากงานได้ทันที

หากมีเหตุสงสัยว่าบุคคลใดในองค์กรเสพติดแอลกอฮอลล์หรือ
ใช้สารเสพติด บริษัทฯจะส่งบุคคลน้ันไปพบแพทย์เพ่ือตรวจหาสาร
เสพติด หากพบว่ามีสารเสพติดหรือปริมาณแอลกอฮอล์ ในระดับสูง
อนัขดัต่อกฎหมาย บรษิทัฯจะพจิารณาลงโทษทางวินยัและเลิกจ้างได้

8) กำาหนดให้มีการเผยแพร่นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจต่อบคุลากร รวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
โดยเปิดช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การดำาเนินงานให้เหมาะสม

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ลิขสิทธิ์

 บริษัทฯ กำาหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ลขิสทิธิเ์ป็นนโยบายสำาคญัที ่ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุ
คนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำาหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการ
สารสนเทศ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ในซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

1) พนักงานต้องไม่นำาข้อมูล และความลับของบริษัท เช่น ข้อมูล
ที่มาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงาน 
ทุกกรณีให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ทั้งนี้ห้ามเผย
แพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็น
ลายลักษณ์อักษร

2) พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบ
สารสนเทศของกลุม่บริษทัฯ อยู่ในความครอบครองหรอืหน้าทีร่บัผดิ
ชอบของตน ไม่ให้ผู้ที่ ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ และไม่
เปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำาคัญทางธุรกิจกับผู้ ไม่เกี่ยวข้อง

3) พนักงานต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์
สื่อสารของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อกลุ่มบริษัทฯ 
และผู้อื่น เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิ
ชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อ
ความรำาคาญต่อการทำางานของระบบสารสนเทศ รวมท้ังไม่ใช้ ในเชงิ
ธุรกิจหรือทำาผิดกฏมาย

4) พนักงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผูอ้ืน่ โดยการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีม่ลีขิสทิธิถู์กต้อง

5) พนักงานต้องไม่ละเมิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเท่าน้ัน

6) พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ 
รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ ไม่คุ้นเคย เว็บไซต์ที่ ไม่มี
ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล และอาจจะเป็นอันตรายต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัทฯ

7) กรณีพนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ หรือพนักงาน
ของผู้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ พนักงานผู้ขอต้อง
ควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ พนักงานของผู้จ้าง และ
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

8) หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานคนใดใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันควร
เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารของกลุม่บรษิทัฯ หน่วยงานท่ีได้รบัมอบหมายจะเข้าตรวจสอบ 
ค้นหา ตดิตาม สอบสวนและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของพนักงานนั้นๆ

9) หากพบว่าพนักงานคนใดมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผลการสอบสวน
อย่างเป็นธรรม ปรากฏว่ามีความผิดจริง จะได้รับการพิจารณา
ลงโทษทางวินัย และ/หรือกฏหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชา กรณีพบการกระทำา
ที่เห็นว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการกระทำาที่อาจทำาให้เกิดข้อ
พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บรษิทัมุ่งมัน่ในการพฒันาตามแนวทางการบรหิารจดัการเพือ่การ
การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม โดยการดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุกิจ ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหาร
ความเสีย่งภายในองค์กร การตรวจสอบภายในทกุกระบวนการ เพือ่
ให้องค์กรมีการปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อม่ันในการ
ดำาเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง

แวดล้อม เพ่ือสร้างความสมดุลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่จะช่วย
พฒันาและนำาองค์กรไปสูค่วามย่ังยืนต่อไปในอนาคต และสอดคล้อง
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท

กรอบการบริหารจัดการความย่ังยืนของบริษัท มุ่งเน้นความรับ
ผิดชอบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม คำานึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งภายในและภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม หรือ
บุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความ
เสี่ยงที่สำาคัญ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจให้ยั่งยืน และ
นำามาเป็นกลยทุธ์ในการบรหิารจัดการ เพือ่ให้บรษิทัมส่ีวนร่วมในการ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สรุปประเด็นสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วย

หัวข้อการรายงาน
ประเด็นสำาคัญ

ต่อการพัฒนาความย่ังยืน กลยุทธ์การบริหารจัดการ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ

การพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่ง
แวดล้อม

การพัฒนาความยั่งยืนด้าน
สังคม

• รักษาความเป็นเลิศในการ
ดำาเนินงาน 

• การปรับเป ล่ียนกลยุทธ์ ใ ห้
สอดคล้องกับสถานการณ์

• สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

• กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

• สร้างจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

• การประกอบธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรม

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
• การเคารพสิทธิมนุษยชนและ

ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและ

ผู้บริโภค
• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

และดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

• การรกัษามาตรฐานคุณภาพสนิคา้
และผลติภณัฑ ์และการใหบ้รกิาร

• นโยบายคุณภาพ
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร
• นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน

• นโยบายด้านความปลอดภัย       
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

• นโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม

• นโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
• จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
• นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน
• นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• นโยบายการทำารายการระหว่างกัน
• นโยบายทรพัยากรบคุคลและการ

พัฒนาบุคลากร

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 
พนักงาน
สถาบันการเงิน
สังคมและชุมชน

สังคมและชุมชน

ลูกค้า คู่ค้า
เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน
สังคมและชุมชน
พนักงาน
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1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
1.1  รักษาความเป็นเลิศในการดำาเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการจำาหน่ายนำ้ามันเช้ือเพลิงมากกว่า 

20 ปี มีประสบการณ์ ชื่อเสียง และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
และรู้จักตลาดการซื้อขายนำ้ามันเชื้อเพลิงเป็นอย่างดี ทำาให้บริษัทมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง จนทำาให้บริษัทเป็นที่รู้จักในตลาดการ
ค้านำ้ามันเชื้อเพลิงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริษัทมีคู่ค้าเป็นผู้
ผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงชั้นนำาของประเทศไทย จึงสามารถ
สนับสนนุการจำาหน่ายนำา้มนัเชือ้เพลงิให้แก่ลกูค้าได้ครบถ้วน และตรง
ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท มีคู่ค้าที่เป็นกลุ่มเรือขนส่งนำ้ามันทางทะเล และกลุ่มเรือ
หรือรถขนส่งนำ้ามันอีกหลายรายที่มีมาตรฐานการให้บริการระดับ
สูง ทำาให้เป็นที่เชื่อถือได้ว่าบริษัทมีศักยภาพในการขนส่งให้แก่ลูกค้า
ได้ตรงตามกำาหนดเวลาและตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง
ผู้ขนส่งทุกรายมีการทำาประกันภัยสินค้าและบุคคลที่สามไว้ครบถ้วน 
และกระบวนการขนส่งสนิค้าทีม่มีาตรฐาน ปลอดภยัไม่กระทบต่อสิง่
แวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

บริษัทได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ที่
แสดงถึงความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้า การ
รับสินค้า จนถึงข้ันการจัดส่งสินค้าไปให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีระบบ
รักษาความปลอดภัยในการส่งสินค้าประเภทนำ้ามันเชื้อเพลิงต้ังแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และมี
ความถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

ส่วนด้านการให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบและการให้บริการ
อื่นๆ (Supply Management) บริษัทเป็นผู้ ให้บริการที่มีระบบความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานสากล มีคู่ค้าที่
มีศักยภาพ และมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า 
จนทำาให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปโิตรเลียม จำากัด 
(มหาชน) ทั้งในปี 2556 และปี 2559 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันในความ
สำาเร็จของบริษัท

จากการดำาเนนิธรุกจิหลักทัง้หมด ทำาให้บรษัิทเป็นองค์กรทีมี่ความ
น่าเชื่อถือ มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ระบบเอกสารและระบบปฏิบัติการที่ดีในระดับสากล และมีคู่ค้าที่มี
มาตรฐาน ส่งมอบสนิค้าทีม่คีณุภาพ ตรงตามความต้องการของลกูค้า 
จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง และทำาให้มีจำานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการ
ปฏิบัติงานที่ปราศจากการทุจริตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
จนถึงระดับพนักงาน ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดเก็บรายได้ครบถ้วน 

บรษิทัยงัมีพนัธกจิทีข่ยายการลงทนุในธรุกจิต่างๆ ซ่ึงจะสร้างผล
กำาไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นในอนาคตและลดความเสี่ยงจากการประกอบ
ธุรกิจหลัก  เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และส่งคืนผล
ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 
1.2  ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในช่วงปลายปี 2557 จนถึงปี 2562  บริษัทอยู่ ในกลุ ่ม

อุตสาหกรรมด้านปโิตรเลียม ปโิตรเคมี ซึ่งประสบปัญหา สภาวะ
ราคานำ้ามันดิบในตลาดท่ีมีความผันผวนอย่างมาก ส่งผลให้รายได้

จากการประกอบธุรกิจด้านการจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงได้รับผลกระ
ทบโดยตรง ทำาให้ผู้บริหารต้องมีการปรับกลยุทธ์ ในการดำาเนินธุรกิจ 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง และลดผลกระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจหลักขององค์กร โดยการขยายการลงทุนไปยัง
ธุรกิจอื่น ทั้งที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจโรงแยก
คอนเดนเสท ที่ผลิตและจำาหน่ายเคมีภัณฑ์ และในปี 2560 บริษัท
ได้เข้าทำาธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เช่น โครงการพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่การ
ไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะสร้างศักยภาพด้าน
การเติบโตและเพิ่มเสถียรภาพทางรายได้และกำาไรให้กับองค์กรใน
ระยะยาว 

1.3  สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
บริษทัขยายการลงทนุในธรุกจิสำารวจและผลติปิโตรเลยีมในบรษิทั 

แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ซึ่งได้รับ
สมัปทานการสำารวจและผลติปิโตรเลียมอยู่พืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมและ
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง POES ได้เข้าไปทำากิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่
ชุนชนและสังคมในพื้นที่บริเวณที่ ได้รับสัมปทาน เช่น บริจาคอุปกรณ์
การเรียน กีฬา ให้แก่ โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ และบริจาค
เงินสร้างสถานพยาบาลให้แก่ชุมชน และบริษัท ซีออยล์ ปโิตรเคมี
คอล จำากัด ประกอบธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสท ซึ่งจัดตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กลุ่มบริษัท
ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุน
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

1.4  พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรชั้นนำา
บรษิทัตระหนักถงึความสำาคญัในการพฒันาความรู ้ความสามารถ 

และศกัยภาพของบคุลากรในองค์กรทกุระดบั โดยได้กำาหนดนโยบาย
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาทักษะที่
จำาเป็นในการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะผู้นำา การจัดทำาแผนการฝึก
อบรม การสอนงาน การสนับสนุนด้านการศึกษา 

ส่งเสรมิให้พนกังานแสดงความเหน็ หรือเสนอแนวทางการพฒันา
องค์กรร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งเปิดกล่องรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และข้อร้องเรียนไว้ภายในบริษัท และผลักดันให้พนักงานนำาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถมาปรับใช้ ในการทำางานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

2. การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีการคัดเลือกในการจัดจ้างผู ้ขนส่งทางทะเลที่ ได้รับ

มาตรฐานด้านตัวเรือและบุคลากรที่เป็นไปตามข้อกำาหนดทาง
กฎหมาย และยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีระบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้
ขนส่งของบริษัทจะมีแผนปฎิบัติการรับส่งสินค้าประเภทนำ้ามันเชื้อ
เพลิงทางทะเล สำาหรับเตรียมความพร้อมทุกครั้งที่ดำาเนินการขนส่ง
นำ้ามัน โดยยึดหลักกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน
นำ้าไทยว่าด้วยเรื่องการควบคุมมลพิษทางทะเล อีกทั้ง บริษัทมีเจ้า
หน้าทีค่วบคุมการจดัส่งนำา้มนั (Inspector) กำากบัดแูลการจดัส่งตัง้แต่
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ต้นทางจนถงึสถานทีจ่ดัส่งนำา้มนัปลายทางและควบคมุการปฎบิตังิาน
ของผูข้นส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานทีถ่กูต้องในด้านความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฎิบัติตามมาตรฐาน
สากล เช่น กรณีมีนำ้ามันรั่วไหลระหว่างการรับส่งนำ้ามันทางทะเล ผู้
ขนส่งจะมีการล้อมทุ่นลอยนำ้า (Boom Oil) ป้องกันนำ้ามันที่รั่วไหลใน
ระดับหนึ่ง และมีการขจัดคราบนำ้ามันบนท้องทะเลให้หมดสิ้นได้ จน
สามารถทำาให้เกดิความมัน่ใจได้ว่าจะไม่มีมลพษิออกไปสูส่ิง่แวดล้อม
เป็นแน่แท้ 

2.2 การสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษัทได ้ส ่งเสริมให ้ภายในองค ์กรมีการอบรมเกี่ยวกับ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การ
ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ที่เข้ามาภายในองค์กร และ
มีการปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำานึกที่ดีต่อการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดล้อมทุกระบบนเิวศ ในผูบ้รหิาร
และพนกังานภายในองค์กรมีกจิกรรมปรบัปรงุคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง
จำานวนหลายกจิการทีส่่งเสรมิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดล้อม เช่น กจิกรรมการทำาลายนำา้มนัตวัอย่างและขวดบรรจภุณัฑ์ 
กิจกรรมประหยัดพลังงาน กิจกรรมลดการใช้กระดาษ เป็นต้น ซึ่ง
จากกิจกรรมการทำาลายนำ้ามันตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์  บริษัท
ได้จัดทำาเป็นวธิปีฏบิติังานเกีย่วกบัการกำาจดันำา้มนัอย่างเป็นระบบและ
คัดเลือกผู้กำาจัดนำ้ามันที่มีมาตรฐานระดับสูง เพ่ือป้องกันนำ้ามันกลับ
มาสร้างมลภาวะสูส่ิง่แวดล้อม ส่วนขวดบรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็นพลาสตกิจะ
นำาไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม 
และไม่เป็นการเพิ่มปริมาณขยะกลับมาทำาลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกขั้น
ตอนของการปฏิบัติงานหรือของบริษัทจะตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ 

บริษัทลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar 
Rooftop) ที่ติดตั้งบนหลังคาของโรงงาน โกดังขายสินค้า หรือชั้น
ดาดฟ้าอาคาร ซึ่งเป็นกิจการที่ ไม่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สร้างมลภาวะให้แก่สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม อีกทั้งแผงโซล่าร์
ที่ติดตั้งบนโรงงาน โกดัง หรืออาคารจะช่วยลดความร้อนจากแสง
อาทิตย์ที่ส่องกระทบบนวัตถุโดยตรง จึงทำาให้ลดการใช้พลังงาน
จำาพวกเครือ่งปรบัอากาศหรอืพดัลมระบายอากาศได้เป็นอย่างด ีเพือ่
ให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนร่วมกับองค์กรต่อไป

3. การพัตนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม
3.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม 

ดำาเนินการให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ดำาเนินธรุกจิของบรษัิทโดยเคร่งครดั ไม่กระทำาการใดๆอนัเป็นการส่ง
เสริมหรอืสนบัสนนุให้มีการปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายหรอืหลกีเลีย่งกฎหมาย 
ไม่สนับสนุนการดำาเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ  และต่อต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ จึงได้มกีาร
กำาหนดนโยบายต่างๆ เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการดำาเนนิธรุกจิอย่าง
เป็นธรรม เช่น นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์  นโยบายแนว
ปฏิบตัิในการดำาเนนิธรุกจิ นโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน 
พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะ ตลอดจนการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชั่นของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไว้
หลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางอีเมล์ 
หรือทางเว็บไซต์ เป็นต้น ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทมีมาตรการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และมีกระบวนการ
นำาข้อร้องเรียนดังกล่าวเสนอต่อประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ โดย
จะพจิารณา ไต่สวน ออกมาตรการลงโทษทางวนิยัหรอืทางกฎหมาย
ต่อบุคคลที่ทุจริตหรือกระทำาความผิดต่อไป และจะแจ้งกลับผลการ
พิจารณาหรือรายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบจน
กระทั่งเสร็จสิ้นกระบวน ซ่ึงมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน
เป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ะสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัองค์กรในการดำาเนนิธรุกจิ
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

3.2  การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม

บรษิทัให้ความสำาคญัเกีย่วกบัด้านแรงงาน และการส่งเสรมิให้มี
การพฒันาทรพัยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ เพือ่นำาไป
สูก่ารขบัเคลือ่นองค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ให้ความสำาคญั
และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน การจัด
สวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน 
และสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรพัย์สนิของพนกังาน ทัง้นี ้บรษิทัได้มกีารกำาหนดนโยบายคณุภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบการ
ทำางานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำางาน และ
ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดทำารายงานสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน ประจำาปี 2561 ซึ่งรายงานไม่
ปรากฏการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางานภายในองค์กร จนเป็น
เหตุที่ต้องปฐมพยาบาล (First aid case) หรือเข้ารับการรักษา
ฉุกเฉิน (Medical treatment case) หรือเกิดการหยุดชะงักการ
ทำางาน (Lost work day case) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการเกิด
อุบัติเหตุจากการทำางาน (Zero Incident)

บริษัทได้ ให้สวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว เช่น ประกัน
สังคม กองทุนเงินทดแทนและสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่
พนักงาน การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการ
เรยีนด ีซึง่เป็นการสนบัสนนุด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน การให้สทิธิ
พนกังานทำาประกนัสขุภาพให้แก่สาม/ีภรยิาและบุตรของพนกังานใน
อัตราเบ้ียประกันกลุ่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพให้
กบัครอบครวัพนกังานและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบัพนกังานบรษิทัอกี
ทางหนึง่ และยงัมสีวสัดกิารตรวจสขุภาพประจำาปีให้แก่พนกังานทกุ
คน นโยบายควบคุมชั่วโมงการทำางานและการพักผ่อน เพื่อป้องกัน
ความเหนือ่ยล้าของพนกังานและป้องกนัอบุตัเิหตจุากการทำางาน อกี
ทั้งมีนโยบายว่าด้วยการข่มขู่ คุกคามในสถานที่ทำางาน เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทำางานและพนกังานให้มคีวามเคารพซึง่กันและ
กัน อันเป็นหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
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ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีในองค์กรซึ่ง
เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) ที่สนับสนุน
ให้ผูบ้รหิาร พนกังาน คูค้่า และลกูค้าได้มกีจิกรรมกฬีาหรอืออกกำาลงั
กายร่วมกนั เพือ่สร้างสขุภาพทัง้ทางกายและจติใจ และเป็นการสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับคู่ค้าและลูกค้า บริษัทจึงได้กิจกรรม
การออกกำาลังกายเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพให้แก่พนักงานภายใน
องค์กร

บริษัทให้ความสำาคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมการ
เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความ
เสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  เคารพสิทธิในการแสดงความ
คดิเหน็ของพนกังาน ครอบคลมุถงึการมอีสิระในการให้ความเหน็โดย
ปราศจากการแทรกแซง จัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อรับฟังความคิด
เห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

3.3  ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค
บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  ตลอดจนการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับลูกค้า บริษัท
กำาหนดนโยบายควบคุมสินค้าสูญหาย และการขนส่ง เพ่ือควบคุม
คุณภาพ ปริมาณของผลิตภัณฑ์ทุกคร้ังในระหว่างการขนส่ง และ
รักษามาตรฐานการให้บริการเป็นสำาคัญ  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจสูงสุด  

บรษิทัได้เพ่ิมมาตรฐานควบคุมการจัดส่งสนิค้าทางเรอืและทางรถ
เพิม่เติม มอบหมายให้เจ้าหน้าทีค่วบคมุการจดัส่งนำา้มนั (Inspector) 
ควบคมุกำากบัดแูลการจดัส่งนำา้มันตัง้แต่คลงัต้นทางจนถงึสถานทีจั่ด
ส่งนำ้ามัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้รับนำ้ามันที่ถูกต้องครบถ้วน และ
มีคุณภาพตรงตามท่ีต้องการ อันเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ตามหลักการดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงบริษัท
ได้รับรางวัล Best Practice ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บรหิารจดัการธรุกจิให้บรกิารโลจสิตกิส์ จากกรมพฒันาธุรกจิการค้า 
กระทรวงพาณชิย์ โดยบรษัิทดำาเนนิการจดัส่งภายใต้ความปลอดภยั
และเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งนำ้ามัน 

สำาหรับการให้บริการด้าน Catering and Service บริษัทมีการ
บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล และความประสงค์ของลูกค้า ทั้ง
ในด้านคุณภาพ ความสะอาด อาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมไป
ถงึความซือ่สตัย์ในการให้บรกิาร ตามนโยบายคณุภาพ และนโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ส่งผลให้
บริษัทได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากลูกค้า และได้รับรางวัล
ในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมจาก
ลูกค้าด้วยเช่นกัน ในปี 2562 บริษัทให้บริการด้าน Catering ให้แก่
ลูกค้าสองราย โดยมีชั่วโมงการให้บริการสูงสุดถึง 100,776 ชั่วโมง 
(Man-hour) ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น (Zero Incident) ทั้งอุบัติเหตุใน
การทำางาน เหตกุารเจบ็ป่วย หรอือาหารเป็นพิษทีเ่กดิขึน้แก่พนกังาน
ที่ ให้บริการหรือบุคลากรของลูกค้า

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า จึงได้กำาหนดให้
มกีารประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าปีละ 2 คร้ัง แยกตามประเภท
ธุรกิจ ดังนี้

1. การให้บรกิารของธรุกจิการจำาหน่ายนำา้มนั มค่ีาเฉลีย่ความ
พึงพอใจรวม 89.85%

2. การให้บรกิารของธรุกจิการจดัหาอาหาร วตัถุดบิ และอืน่ๆ 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 89.50% 

3. การให้บรกิารของธรุกจิการผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์และ
ปโิตรเลียมเหลว มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวม 96.00% 

ทั้งนี้ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าจะคำานึงถึงระบบการ
สั่งซ้ือสินค้า มาตรฐานการรับส่งสินค้า มาตรฐานระบบเอกสาร 
และการให้บรกิารของพนกังานเป็นสำาคัญ ซึง่ผลการประเมนิที่ ได้รบั
บรษิทัจะนำามาดำาเนนิการพฒันาปรบัปรงุระบบการทำางานให้ดยีิง่ข้ึน 
ภายใต้ระบบการจดัการคณุภาพ ISO 9001 ทัง้นีบ้รษิทัดำาเนนิการให้
เป็นไปตามข้อกำาหนด ซึง่คำานงึถงึการพฒันาการให้บรกิารเป็นสำาคญั 
ทั้งมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและนำาไปปรับปรุงพัฒนาให้มีผล
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทเช่นกัน

 
3.4  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม
การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัจะยดึการปฎบิตัติามพนัธกจิเป็นสำาคญั 

ในด้านการส่งเสริมนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กำาหนดเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
บริษัท ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำาคัญด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานหรือ
บคุลากรท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพือ่ดำาเนนิกจิกรรมและสร้าง
การมส่ีวนร่วมในด้านดงักล่าว เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องกบันโยบาย
คุณภาพและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ทัง้นี ้บรษิทัได้จดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัสิง่แวดล้อม การอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วิธีการประหยัดพลังงาน และการแยกประเภท
ขยะภายในองค์กร โดยมุง่ปลกูฝังจิตสำานกึให้แก่ผูบ้รหิารและพนักงาน
ให้มีความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่เสมอ 

เนือ่งด้วยบรษิทัทำาธรุกจิจดัจำาหน่ายนำา้มนัเชือ้เพลงิ และธรุกจิให้
บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่ลูกค้า
ทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ เพือ่ดแูลรกัษาทรพัยากรทางทะเล 
และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับสังคมต่อไป โดยดำาเนินการตามนโยบาย
แนวปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ ซ่ึงผู้บริหารจะไม่กระทำาการใดๆที่ก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม
สนบัสนนุให้มกีารจดักจิกรรมเพือ่สร้างสรรค์สังคม และปลกูจติสำานึก
ให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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บริษัทมีนโยบายแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารต่อสังคมโดยส่วน
รวมที่กำาหนดให้ผู ้บริหารปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจจัดจำาหน่ายนำ้ามันเช้ือเพลิง และธุรกิจ
ให้บรกิารทางบกทางทะเล และไม่กระทำาการใดๆอนัเป็นการส่งเสรมิ
หรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติผิดต่อกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย 
อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือว่าเป็นสิ่ง
สำาคัญที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติและดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทั แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนหลกั คอื ส่วนความรบัผดิชอบในกระบวนการ (CSR-in-process) ซึง่
บริษทัได้มรีะบบการจดัการคณุภาพกำาหนดไว้ตามนโยบายคณุภาพ และ
กจิกรรมเพ่ือสงัคม (CSR-after-process) ซึง่บรษิทัมกีารจดัตัง้คณะฝ่าย
จดัการ ด้าน CSR การสือ่สารและบรหิารภาพลกัษณ์องค์กร เพือ่ดำาเนนิ
งานด้านกจิกรรมท่ีคนืประโยชน์กลบัสู่สงัคม สิง่แวดล้อม และชมุชน โดย
คณะฝ่ายจดัการได้มกีารประชมุและเข้าร่วมกจิกรรมทีส่่งเสรมิด้านการ
ศึกษาให้แก่เยาวชน และด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเล
เป็นหลัก เช่น การมอบทนุการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชนทีข่าดแคลน
ทนุการศกึษา การเกบ็ขยะรมิชายหาดบรเิวณชมุชนรมิทะเล การปล่อย
พันธุส์ตัว์นำา้คนืสูท่ะเล เป็นต้น กจิกรรมทัง้หมดสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการสนบัสนนุเรือ่งการศกึษาและการรกัษาธรรมชาต ิ อกีทัง้บรษัิท
เลง็เห็นการปลกูจติสำานกึเรือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลที่
ต้องทำาร่วมกบัการพฒันาชมุชนรมิทะเล พร้อมทัง้ส่งเสรมิให้เดก็เยาวชน
ในชมุชนรมิทะเลหรอืส่งเสรมิสถาบนัการศกึษารูจั้กดแูลรกัษาทรพัยากร
ทางทะเลและระบบนิเวศธรรมชาติให้อยูคู่กั่บสงัคมต่อไป

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
กำาหนดกรอบแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนและ
กำาหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัปฏบิตัิไปในทศิทาง
เดยีวกนั แบ่งออกเป็น 6 แนวปฏบิตั ิได้แก่ 1) การกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี 2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3) การเคารพสิทธิ
มนุษยชน/การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม 4) การมีส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา 5) การดูแลอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ 6) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้า
หนี้ ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

โดยมีคณะทำางาน CSR การสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์
องค์กร เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และกำากับดูแลงานให้เป็น
ไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้
วเิคราะห์และเชือ่มโยงผูม้ส่ีวนได้เสยีในกระบวนการธรุกจิของบรษิทั 
อาท ิการจดัส่งสนิค้า การจัดซือ้จัดจ้าง การตรวจสอบคณุภาพสนิค้า 
และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในแต่ละ
ขั้นตอน พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระ
ทบต่อทุกฝ่าย 

นโยบายแนวปฏิบตัิในการดำาเนนิธรุกจิ (Business Code of 
Conduct) เป็นมาตรฐานทีก่ำาหนดแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานในการดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรม 
คณุธรรม และความซือ่สตัย์ โดยยดึถอืการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละรบั
ผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอและเป็นธรรม สรุปราย
ละเอยีดท่ีสำาคญั ดังนี้

- มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็น
ธรรม และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และไม่ดำาเนิน
การใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท (สอดคล้องกับการ
ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม)

- ดำาเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจโดยเคร่งครัด และไม่กระทำาการใดๆ 
อันเป็นการส่งเสริมหรือสนันสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือ
หลีกเลี่ยงต่อกฎหมาย รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ
เปิดช่องทางให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำาผิด
กฎหมายของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (สอดคล้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น)

-  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่เรียก รับ หรือยอมว่าจะ
รบั รวมท้ังไม่ให้ หรอืว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆที่ ไม่สจุรติ หรอืมิใช่ใน
ทางธรรมเนียมการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และให้ข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทที่ถูกต้อง และตรงกับข้อเท็จจริงเสมอ (สอดคล้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น)

- การให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนษุย์ของพนกังาน และหลกีเลีย่งกระทำาใดๆที่ ไม่เป็นธรรม 
และอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 
(สอดคล้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน)

-  การปฏบิตัต่ิอพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบงัคบัต่างๆ 
โดยจดัให้มีสวสัดกิารและผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม รวม
ถงึการให้ความสำาคญัและส่งเสรมิการพฒันาความรู ้ความสามารถ
ของพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สอดคล้องกับการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม)

- จัดให้มีบริการที่มีคุณภาพและรักษามาตรฐานคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี พร้อมทัง้ปฏบิตัติามเงือ่นไข 
คำามั่น หรือข้อเสนอที่ ได้ ให้ ไว้แก่ลูกค้าหรือประชาชนโดยเคร่งครัด 
(สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค)

-  ไม ่ กระทำ าการ ใดๆที่ อ าจก ่ อ เกิ ดความ เสี ยหายต ่ อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และปลูกฝังจติสำานกึให้พนกังาน
ทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และสมำ่าเสมอ 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม รวมถึง
การคนืกำาไรใหแ้ก่สังคม (สอดคล้องกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม / 
การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสังคม)
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กระบวนการจัดทำารายงาน
บริษทัได้ให้ความสำาคญักบัแนวทางปฏบิตักิารพฒันาอย่างยัง่ยนืทัง้

ด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมนีโยบายในการกำาหนดการ
ปฏิบตัเิพือ่แสดงถงึความรบัผดิชอบท้ังในด้านเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่
แวดล้อม ซึง่บริษทัได้จัดทำารายงานความยัง่ยนืให้เป็นรปูธรรมแล้วใน
ปี 2562 โดยจดัทำารายงานความยัง่ยนืของ องค์กรแห่งความริเริ่ม
ว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่ง
กำาหนดให้มเีนือ้หาและรายละเอยีดสอดคล้องหลักเกณฑ์ ข้อกำาหนด
ตามแนวกรอบของ GRI 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CSR-After-Process)

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในเครือกลุ่ม
นทลิน จึงได้ดำาเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทในกลุ่มบริษัทนทลินเพื่อ
จัดกิจกรรมทางสังคม โดยมุ่งเน้นประโยชน์คืนกลับสู่สังคม สร้าง
พื้นฐานการศึกษาให้แก่บุคลากรของชาติในอนาคต และดูแลรักษา
อนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเล รวมถงึทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ๆไว้ ให้คง
อยู่กับสังคมต่อไป ซึ่งบริษัทมีบทบาทต่อสังคมที่ชัดเจน ในการช่วย
เหลือด้านทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ รวมถึง
มอบทุนเรียนดีให้แก่บุตรของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของผูบ้รหิารทีจ่ะคนืกำาไรสูส่งัคมและสร้างฐานอนาคตของชาตต่ิอไป

กิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซีออยล์ จำากัด 
(มหาชน) ในปี 2562

- กิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติและกิจกรรมกีฬาสี” ประจำา
ปี 2562 โดยบริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัท
นทลิน บริจาคเงิน อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์การกีฬาให้แก่
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ และโรงเรียนคลองสำาโรง ในวันที่ 10 
มกราคม 2562 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

- โครงการ “สนับสนุนเงินบริจาคสร้างสถานพยาบาล” โดย
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็น
เนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำาเภอ
กำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งบริษัทมอบเงินให้แก่โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสขุภาพ และสาธารณสขุอำาเภอกำาแพงแสน จังหวดันครปฐม

- โครงการ “Hope and Help ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่ง
การให้” มอบเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยบริษัท ซี
ออยล์ จำากัด (มหาชน) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเทิดพระเกียรติและ
สำานกึในพระมหากรณุาธคิณุในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 
และช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

- โครงการ “สนับสนนุเงนิจดัทำาสวนพฤกษศาสตร์” โดยบรษิทั 
ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โครงการ
เขาพระยาเดนิธง ศนูย์การเรยีนรูเ้ฉลิมพระเกยีรต ิ60 พรรษา อำาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการฟื้นฟู
ธรรมชาติ และเป็นสถานที่ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่ชุมชน

- โครงการ “CSR มอบทุนการศึกษาและของใช้ที่จำาเป็น” 
โดยบรษิทั ซอีอยล์ จำากดั (มหาชน) ร่วมกบักลุม่บรษิทันทลนิ ในวนัที่ 

10 พฤศจกิายน 2562 ณ โรงเรยีนบ้างรางสะเดา จงัหวัดกาญจนบรุี 
มวีตัถุประสงค์เพือ่สนบัสนนุการศึกษาให้แก่เดก็นกัเรยีนท่ีด้อยโอกาส

- โครงการ “สนับสนุนเงินให้แก่มูลนิธิช ้างชรา” โดย
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัทนทลิน ในวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ มูลนิธิช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี มี
วัตถุประสงค์เพ่ืออุดหนุนเงินช่วยเหลือองค์กรที่ช่วยเหลือช้างที่ชรา
จำานวนหลายเชือก และคงรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไทย

- โครงการ “สนับสนุนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน” โดยบริษัท ซีออยล์ 
จำากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดประชุม ณ 
ฮานอย ประเทศเวยีดนาม วตัถุประสงค์เพือ่สนบัสนนุนกัวชิาการและ
นักวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้ที่ ได้จากการวิจัยของตนเอง ซึ่งนำาไปสู่
การประยุกต์ ใช้ผลวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

- กิจกรรม “ปล่อยพันธ์ุสัตว์นำ้า (ปูม้า) ตามโครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรการประมงในแหล่งนำ้าธรรมชาติ จังหวัดกระบี่” โดย
บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มบริษัท พริมา มารีน ใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ หาดยาว อำาเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี ่มวีตัถปุระสงค์ปล่อยพนัธ์สตัว์นำา้กลบัสูท้่องทะเลเพือ่คนืสมดลุ
ให้แก่ท้องทะเล

- กิจกรรม “บริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส” 
โดยบริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) คณะกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้าน
พระคุณ อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
การศึกษาให้แก่เด็กพิการ และสร้างอนาคตให้แก่นักเรียนที่ด้อย
โอกาส   
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การควบคุมภายในและ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่21 

กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำาปีของบริษัท และ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินงานของ
บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุตามเป้า
หมายทีก่ำาหนดไว้ โดยพจิารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
และความเหน็ของผูส้อบบญัช ีในกระบวนการปฏบิตังิานและควบคมุ
ระบบงานที่สำาคัญของบริษัทฯ ซึ่งไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่
เป็นสาระสำาคัญ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 
กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการได้ประเมนิระบบการควบคมุภายใน
ที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปได้ว่า จาก
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์
ประกอบ คอื 1) การควบคมุภายในองค์กร 2) การประเมนิความเสีย่ง 
3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศ
และสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะ
สมกับการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทของบริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สำาหรับปี 2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแส
เงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการ
แสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทฯมีระบบการ
กำากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
กับการดำาเนินธุรกิจ ส่วนการจัดทำารายงานข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย แสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญ
อย่างครบถ้วน ถกูต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของ
ไทย   (Thai Financial Reporting Standard –TFRS) และมีการ
เปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อกำาหนดและข้อผูกพันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง รวมทั้ง
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
การบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธรุกจิในปัจจบุนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายในประจำาปี 2562 นำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมและเพียงพอในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทโดยพิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏบิตังิานหลกั
ที่สำาคัญของบริษัทฯ 
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การสอบทานการบรหิารความเสีย่งซึง่ไม่พบจดุอ่อนหรอื
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ
1. การควบคุมภายในองค์กร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการกำาหนดแนวทาง 
และมีการปฎิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและจริยธรรม (Code of 
Conduct) รวมถึงสื่อสารให้พนักงานรับทราบและให้ความสำาคัญใน
ด้านจริยธรรมเป็นหลัก 

ซึ่งมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติอยู่อย่างต่อ
เนื่อง โดยคณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยทำา
หน้าที่กำากับดูแลและพัฒนาการดำาเนินการด้านการควบคุมภายใน
ที่ชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ทำาการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจทั้ง
ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงานต่างๆ โดยมีการพิจารณา
ในส่วนของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงในด้านต่างๆ อาทิ 
ด้านกลยุทธ์, การดำาเนินงาน, การปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นี ้บรษิทัได้มกีารกำาหนดมาตรการและแผน
การปฎิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจน
3. การควบคุมการปฎิบัติงาน

บริษัทฯได้มีการกำาหนดกิจกรรมในการควบคุมการปฎิบัติงานให้
มปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็นการลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลวัุตถปุระสงค์
ของบริษัท ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การกำาหนดนโยบาย
และระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการ
บริหารงานโดยรวม ตลอดจนกำาหนดอำานาจ หน้าที่และลำาดับชั้นใน
การอนมุตัขิองผูบ้รหิารไว้อย่างชดัเจน รวมถงึได้มกีารปฎบิตังิานให้มี
ความสอดคล้องเป็นไปตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 ซึ่ง
ได้ระบุกรอบการปฎิบัติงานที่แสดงความมุ่งมั่นและยึดถือปฎิบัติของ
พนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ นโยบายคุณภาพของบริษัท
4. ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของข้อมูลและระบบการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้สนับสนุนในการควบคุมภายในให้สามารถ
ดำาเนินการไปได้ตามแนวทางที่ ได้กำาหนดไว้ ประกอบด้วยข้อมูล
ภายในและภายนอกทีม่คีณุภาพและเก่ียวข้องกับการปฎบิตังิานรวมถึง
ดำาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลอย่างเพียงพอประกอบการ
ตัดสินใจในเรื่องพิจารณาต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯได้จัดช่องทางในการ
สื่อสารข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมใน
สาระสำาคัญที่เกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัท และการจัดช่อง
ทางอื่น ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่สำาคัญ เช่น การประเมินผลความพึง
พอใจจากลูกค้า อีกทั้งการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียภายในและภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยว
กับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังดำาเนินไปอย่างครบ
ถ้วนและเหมาะสม จากการปฎิบัติงานให้มีความสอดคล้องเป็นไป
ตามระบบการจดัการคณุภาพนัน้ ได้มกีารแต่งตัง้คณะทำางานในการ
ตรวจติดตามภายใน เพือ่ทวนสอบความถกูต้องในกระบวนการปฎบิตัิ

งาน และรายงานผลการทวนสอบไปยังผู้บริหารรับทราบ รวมถึงมี
การแก้ไขและตดิตามประเดน็ต่างๆ ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลในการดำาเนินงานอย่างมีมาตรฐาน

ทัง้นี ้บรษิทัฯได้มกีารแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงาน
อิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานและประเมิน
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบที่ ได้รบัการ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านกำากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทโดย
พจิารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบัิตงิาน คุณภาพของงานตรวจ
สอบ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็น
ชอบในแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง
และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน 
ในแต่ละไตรมาสตลอดจนกำากับดูแลและติดตามการปรับปรุงแก้ ไข
การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำา
ทุกไตรมาส

บรษิทัฯได้มกีารกำาหนดนโยบายการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัช่ัน
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกรรมการผู้บริหารตลอด
จนพนักงานของบริษัท เพื่อให้ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรมและสามารถตรวจสอบได้ และได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อ
รบัข้อร้องเรียนหรอืข้อเสนอแนะจากบคุคลภายนอกและพนกังาน รวม
ทัง้บรษิทัฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในเรื่องการทบทวน
ความเสีย่งจากกระบวนการปฏบิตังิานทีอ่าจก่อให้การเกดิการทจุรติ
คอร์รัปชั่น ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งหามาตรการ
ควบคมุ การจดัให้มรีะบบการตดิตามและรายงานเกีย่วกับการปฏิบตัิ
ตามนโยบาย การจัดอบรมและให้ความรู้กับพนักงาน สนับสนุนให้มี
การกำาหนดนโยบาย No Gift  เพือ่ให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น  รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการ
กำากับดูแลและจรรยาบรรณธุรกิจให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทัมมีาตรการและระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
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ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 / 2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท 
จำากัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในประจำาปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์และคุณภาพของงานตรวจสอบ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งพิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน
ของบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำากัด แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน

หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 บรษิทัฯ ได้จดัต้ังสำานกักำากบัดแูลและเลขานกุารบรษิทั (Compliance & Company Secretary Office) โดยมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้ทำาหน้าที่ ในการกำากับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือข้อกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง
 บรษัิทตระหนกัว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นกลไกหนึง่ทีส่ำาคญัและจำาเป็น จงึได้กำาหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่งขององค์กรขึน้
มา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้รับรู้ถึงความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัท โดย
จัดระดับความเสี่ยงขององค์กรไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำาหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ในปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงจากคณะจัดการบริหารความเสี่ยงในทุกไตรมาส รวมถึง
การรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ถึงประเด็นความเสี่ยงต่างๆที่ ได้ตรวจพบระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และได้เสนอแนะเพื่อ
ให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการจัดหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงได้มอบหมายให้ฝ่าย QSSHE ติดตาม
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส  ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย 

บรษิทัมกีารทบทวนความเสีย่งทีร่ะบไุว้ ในกรอบการบริหารความเสีย่งขององค์กรเป็นประจำาทกุปี ซึง่สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของ
ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่บริษัทได้รับการรับรองแล้ว พร้อมทั้งกำาหนดให้มีการจัดประชุมคณะทำางานบริหารความเสี่ยง
เป็นประจำาทกุไตรมาสเพือ่ประเมนิและติดตามความเสีย่งอันเกดิจากความเสีย่งระดบัองค์กรและความเสีย่งจากการดำาเนนิงานอย่างสมำา่เสมอ 
โดยมีคณะทำางานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารของทุกฝ่ายงาน โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าคณะทำางาน ซึ่งคณะ
ทำางานได้ทบทวนปัจจยัความเสีย่งต่างๆทีเ่กดิจากปัจจยัภายในและภายนอก เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมต่อสถานการณ์ทีอ่าจเกดิข้ึน และ
เข้าแก้ไขความเสีย่งนัน้ได้อย่างทนัท่วงที พร้อมกำาหนดแนวทางป้องกนัและแก้ไขความเสีย่ง ซึง่จะส่งผลให้บรษิทัมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการทำางานและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)
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รายการระหว่างกัน

รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ี่ยวข้องกัน

ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

ประกอบธุรกิจขนส่งนำ้ามันทางทะเล
และธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น

 (Holding Company)

ประกอบธุรกิจขนส่งนำ้ามันทางทะเล

ประกอบธุรกิจขนส่งนำ้ามันทางทะเล

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 45.04 
ของทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 

มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ 
1. นายสุรพล มีเสถียร
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

3. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือนทลินถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.04 
ของทนุทีอ่อกและเรยีกชำาระแล้วและถอืหุน้ในพรมิา ร้อย
ละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสุรพล มีเสถียร

2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

ถือหุ้นโดยพริมา ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ชำาระแล้ว ซึ่งพริมามีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ คือ 
นทลิน ถือหุ้นในพริมา ร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออกและ
เรียกชำาระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.04 ของ
ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 

มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสุรพล มีเสถียร

2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

1. บริษัท นทลิน จำากัด 

(“นทลิน”)

2. บรษัิท พริมา มารีน จำากัด (มหาชน) 

(“พริมา”)

3. บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จำากัด

(“เอ็น.ที.แอล.”)
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รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

ประกอบธุรกิจ ตัวแทนจัดหาบุคลากร
บนเรือ และขายตั๋วเครื่องบิน

ประกอบธุรกิจขนส่งนำ้ามันทางทะเล

ประกอบธุรกิจบริการรับขนส่งคนและ  
สิ่งของโดยเฮลิคอปเตอร์

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านงาน
บันเทิงทุกประเภท

ประกอบธุรกิจจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ครบวงจร

ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

ถอืหุน้โดยพริมา ร้อยละ 99.99 ของทนุทีอ่อกและเรยีก
ชำาระแล้ว ซึง่พรมิามผีูถื้อหุน้ใหญ่ร่วมกนั คือ นทลนิ ถอื
หุน้ใน พรมิาร้อยละ 54.20 ของทุนทีอ่อกและเรยีกชำาระ
แล้ว และถอืหุ้นในบรษัิทฯ ร้อยละ 45.04 ของทนุทีอ่อก
และเรยีกชำาระแล้ว

ถือหุ้นโดยพริมา ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ชำาระแล้ว ซึ่งพริมามีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน ถือ
หุ้นใน พริมาร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรียก
ชำาระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.04 ของทุน
ที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อย
ละ 45.04 ของทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว และ
ถือหุ้นในบริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำากัด 
ร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว ใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
ร่วมกัน เป็นนางสาวปาลรีฐั ปานบญุห้อม ถอืหุน้ใน
บรษิทั ยไูนเตด็ ออฟชอร์ เอวเิอชัน่ จำากดั รวมร้อย
ละ 75 ของทนุทีอ่อกและเรยีกชำาระแล้ว

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นางวิไลศรี ปานบุญห้อม และ
นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม ถือหุ้นในบริษัท สปีด 
โปรดักชั่น จำากัด รวมร้อยละ 60 ของทุนที่ออกและ
เรียกชำาระแล้ว

มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คอื นายอภสิทิธิ ์รจิุเกยีรติกำาจร

มกีรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คอื นายโกสทิธิ ์ เฟ่ืองสวสัดิ์

4. บริษัท บเีอสซ ีแมเนจเม้นท์ จำากดั 

(“บีเอสซี”)

5. บริษทั ไทยมารนี แทงเกอร์ จำากัด

(“ไทยมารนี”)

6. บรษิทั ยไูนเตด็ ออฟชอร์ เอวเิอช่ัน จำากัด

7. บริษัท สปีด โปรดักชั่น จำากัด

8. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จำากัด (มหาชน)
(“โกลบอลเฮ้าส์”)

9. บรษัิท ท่ีปรึกษา เค เอม็ เอ เอ็น จำากัด 

(“เคเอ็มเอเอ็น”)

บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ี่ยวข้องกัน
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รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง

ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

1. บริษัท นทลิน จำากัด 

(“นทลิน”) 3.62

0.10

0.03

0.01

3.66

0.14

0.03

0.01

บรษัิทจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิาร
ให้กับนทลิน  ในอัตราเช ่าที่
ตกลงกันในสัญญา ซึง่อตัราดงั
กล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่นทลนิ
คิดกับบริษัทในกลุ่มนทลินและ
บุคคลภายนอกที่เช่าพื้นที่ และ
สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา
ค่าเช่าพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้

บรษัิทจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิาร
ให้กบันทลนิ  ในอตัราเช่าทีต่กลง
กันในสัญญา ซึ่งเป็นอัตราเดียว
กับที่นทลินคิดกับบริษัทในกลุ่ม
นทลิน และบุคคลภายนอกที่เช่า
พืน้ที ่และสามารถเทยีบเคยีงได้
กบัอตัราค่าเช่าพืน้ทีบ่รเิวณใกล้
เคียงได้

บรษัิทจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิาร
ให้กบันทลนิ  ในอัตราเช่าที่ตกลง
กันในสัญญา ซึ่งเป็นอัตราเดียว
กับที่นทลินคิดกับบริษัทในกลุ่ม
นทลิน และบุคคลภายนอกที่เช่า
พืน้ที ่และสามารถเทยีบเคยีงได้
กบัอตัราค่าเช่าพืน้ทีบ่รเิวณใกล้
เคียงได้

บริษัทจ่ายค่าเช่าและให้บริการ
รถกบันทลนิ ในอตัราเช่าทีต่กลง
กัน เป็นอัตราเดียวกับที่นทลิน
คิดกับบริษัทในกลุ่มนทลิน และ
บุคคลภายนอกที่ เช ่ารถ ซึ่ง
สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา
ค่าเช่ารถยนต์ของที่อื่นได้

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
โดยมีอัตราค่าเช่า
และเงื่อนไขตามที่
ตกลงกนั เป็นไปตาม
ราคาตลาด

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
โ ด ย มี อั ต ร า ค ่ า
บริการและเง่ือนไข
ตามทีต่กลงกนั เมือ่
เปรียบเทียบราคา
แล้วเป็นตามราคา
ตลาด

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
โ ด ย มี อั ต ร า ค ่ า
บริการและเง่ือนไข
ตามทีต่กลงกนั เมือ่
เปรียบเทียบราคา
แล้วเป็นตามราคา
ตลาด

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
โดยมีอัตราค่าเช่า
และเงื่อนไขตามที่
ตกลงกัน ในอัตราที่
เ หม า ะสม  เมื่ อ
เปรียบเทียบราคา
แล้วเป็นตามราคา
ตลาด

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่

•บริษัทฯเช่าพ้ืนที่ของอาคารนทลิน 
ชั้น 6 เนื้อที่รวม 781.21 ตร.ม. เพื่อ
ใช้เป็นสำานกังานของบรษิทั รวมถงึค่า
บริการ มีอายุสัญญาเช่า 3 ปี ซ่ึง
สัญญาเริ่ม 1 มิ.ย.60 ถึง 31 พ.ค.63 
โดยจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารเดอืนละ 
273,423.50 บาท

ค่าใช้บริการตู้คอนเทนเนอร์ 

•บริษัทฯใช้บริการตู้คอนเทนเนอร์จัด
เก็บแฟ้มเอกสารและอุปกรณ์ ในตู้
คอนเทนเนอร์ขนาดกว้าง 2.40 ยาว 
6.05 สงู 2.59 เมตร จำานวน 3 ตู ้ใน
อตัราเดอืนละ 3,500 บาทต่อเดอืนต่อ
ตู ้ โดยสญัญาเริม่ตัง้แต่วันที ่ 1 ม.ีค. 
60 จนถงึ 28 ก.พ. 61 และต่อสญัญา
จนถงึ 31 ธ.ค. 62

ค่าเช่าพื้นที่เก็บขวดนำ้ามันตัวอย่าง 

•บริษัทฯเช่าพื้นที่ เพื่อจัดเก็บขวด
นำา้มนัตวัอย่าง ในอตัราเดอืนละ 3,000 
บาทต่อเดอืน โดยสญัญาเริม่ตัง้แต่วนั
ที ่1 ม.ค. 61 จนถึง 31 ธ.ค. 63

ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง

• บริษัทฯเช่ารถยนต์ส่วนกลางจาก 
นทลิน สำาหรบัผูบ้รหิารและพนกังานที่
ต้องเดนิทางโดยรถยนต์  บรษิทันทลิน 
ให้บรกิารรถเช่าพร้อมคนขบั โดยคดิค่า
บริการแบบเหมารายวัน อัตราวันละ 
1,800 บาท

1.1 บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) “บริษัทฯ”



74 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019

0.37

-

0.57

0.03

0.39

0.22

0.51

0.09

บริษัทจัดหาสวัสดิการอาหาร
กลางวันให้แก่พนักงานทำาให้
พนักงานไม่ต้องเดินทางไกล
เพือ่รบัประทานอาหารกลางวนั 
บริษัทจ่ายค่าอาหารกลางวัน
สำาหรบัเป็นสวสัดกิารพนกังาน
โดยจ่ายตามอัตราปกติตาม
ราคาในตลาด

บริ ษั ท จ ่ า ยค ่ า บ ริ ก า ร จั ด
กิจกรรมของพนักงาน โดยว่า
จ้างนทลินที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดกิจกรรมและบริหาร
ตามความต้องการบริษทัได้ คดิ
จากต้นทุนที่ เกิดขึ้นจริงของ
บริษัทนทลินบวกส่วนต่างที่
ครอบคลุมบริการ โดยอัตรา
บริการสามารถเทียบเคียงได้
กับการบริการกับผู้ ให้บริการ
อื่นได้

บริษัทจ่ายค่าใช้บริการสถานที่
ออกกำาลังกาย และส่งเสริมให้
พนักงานออกกำาลังเพื่อสุขภาพ
ที่แข็งแรง บริษัทจึงได้จัดทำา
สัญญาบริการดังกล่าว ซึ่ง
สามารถเทยีบเคยีงได้กบัอตัรา
ค่าบริการกับผู้ ให้บริการอื่นได้

บรษิทัว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของ  
นทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายให้บรกิารด้านเอกสาร
สัญญา โดยมีอัตราค่าบริการ
เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวก
ส่วนต่างซึ่งครอบคลุมบริการ 
โดยอัตราบริการดังกล ่าว
สามารถเทียบ เคียงได้กับผู้ ให้
บริการกฎหมายรายอื่นได้

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซ่ึ ง ส วั ส ดิ ก า ร
พนักงานโดยจ่าย
ตามอัตราปกติตาม
ร า ค า ใ น ต ล า ด  
เนื่องจากไม่มีร ้าน
อาหารตั้ ง อยู ่ ใ น
ล ะ แ ว ก เ ดี ย ว กั บ
สำานกังานของบรษิทั

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซึ่งเป ็นสวัสดิการ
พนักงานโดยจ่าย
ตามอัตราปกติตาม
ราคาในตลาดและ
บรษิทัฯได้ประโยชน์

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซึ่งเป ็นสวัสดิการ
พนักงานโดยจ่าย
ตามอัตราปกติตาม
ราคาในตลาดและ
บรษิทัฯได้ประโยชน์

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซึง่เป็นการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมี
อัตราค ่าจ ้างและ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ทำ า
รายการทีเ่หมาะสม 
ซึ่งเป็นไปตามราคา
ตลาดและบริษัทได้
ผลประโยชน์

ค่าสวสัดกิารอาหารกลางวนัพนกังาน

•บริษัทฯว่าจ้างบริษัทนทลินในการ
จั ดหาอาหารกลาง วันสำ าห รับ
พนักงานของบริษัท โดยคิดจาก
จำานวนพนักงานของบริษัท ในอัตรา
คนละ 35 บาทต่อวัน ทั้งนี้บริษัทได้
ว่าจ้างเพิ่มเติมในการจัดหาผลไม้ 
โดยให้บริการ 3 วันต่อสัปดาห์ และ
คิดค่าบริการในอัตราคนละ 13 บาท
ต่อวัน สัญญาเริ่ม 1 ม.ค. 62 ถึง  
31 ธ.ค. 62

ค่าจัดกิจกรรมสวัสดิการพนักงาน

•บริษัทฯว่าจ้างบริษัทนทลินในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
สำาหรับพนักงานของบริษัท และเป็น
สวัสดิการของกลุ่มบริษัทนทลิน เช่น 
กิจกรรม Sport day  และกิจกรรม
ปีใหม่ โดยคดิจากต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิ
ของบริษัทนทลิน 

ค่าใช้บริการสถานที่ออกกำาลังกาย

• บรษิทัฯใช้บริการสถานทีอ่อกกำาลงั
กายของบริษัทนทลิน ในอัตราค่า
บริการเดือนละ 1,085 บาทต่อคน
ต่อเดือน โดยสัญญาการใช้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 ถึง 31 ธ.ค.62

ค่าว่าจ้างฝ่ายกฏหมาย

• บรษิทัฯใช้บรกิารฝ่ายกฎหมายของ
บรษิทันทลนิซึง่มคีวามเชีย่วชาญด้าน
กฎหมายโดยให้บรกิารในการรบัรอง
เอกสารและสอบทานสัญญา โดยมี
อตัราค่าบรกิารชัว่โมงละ 3,500 บาท 

บุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
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บริษัทว่าจ้างให้นทลินบริหาร
งานสารสนเทศให้ เนื่องจาก
นทลินม ี ความเชี่ยวชาญด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
บรษัิทได้ใช้ระบบ   ERP   โปรแกรม  
Microsoft Dynamic AX  เป็น
ระบบปฏิบัติงานหลัก ซึ่งระบบ
ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นใช้สำาหรับ
ธรุกจิเกีย่วกบัการขนส่งทางเรอื
และการจำาหน่ายนำ้ามันธุรกิจ
ของบริษัท 

บริษัทว่าจ้างบริหารงานบุคคล 
เนือ่งจากบรษิทัพิจารณาต้นทนุ
การว่าจ้างพนักงานเพื่อดูแล
งานบุคคลแล้วเห็นว่า นทลินมี
ความเชี่ยวชาญในงานบริหาร
บุคคลมากกว่าและมีอัตราค่า
จ้างที่ตำ่ากว่าหากบริษัทว่าจ้าง
บุคลากรเพื่อมาดูแลงานด้านนี้

บรษัิทจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิาร
ให้กบันทลนิ ในอตัราเช่าท่ีตกลง
กันในสัญญา ซึ่งอัตราดังกล่าว
เป็นอัตราเดียวกับที่นทลินคิด
บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ ่ ม แ ล ะ บุ ค ค ล
ภายนอกทีเ่ช่าพืน้ที ่และสามารถ
เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่า
พื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้

บรษิทัมีความจำาเป็นในการกูย้มื
เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัท และจ่ายดอกเบี้ย
ในอัตราตามเงินกู้ยืมตามปกติ
ธุรกิจ

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมี
อัตราค ่าจ ้างและ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ทำ า
รายการที่เหมาะสม 
ซึ่งเป็นไปตามราคา
ตลาดและบริษัทได้
ผลประโยชน์

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ธรุกจิปกต ิโดยมอีตัรา
ค่าจ้างและเงื่อนไข
การทำารายการที่
เหมาะสม ซึง่เป็นไป
ตามราคาตลาดและ
บรษิทัได้ผลประโยชน์

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
โดยมีอัตราค่าเช ่า
และเงื่อนไขตามที่
ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ข อ ง ก า ร เ ข ้ า ทำ า
รายการมีการเรียก
เกบ็ดอกเบีย้จากเงนิกู้
ยืมในอัตราดอกเบี้ย 
ตามราคาตลาด

ค่าบริหารงานสารสนเทศ

•บริ ษัทฯจ ่ ายค ่าบริการระบบ
สารสนเทศ ระบบ E-mail และ  License 
โดยมอีตัราค่าบรกิาร  เดอืนละ 5,340 
บาทต่อคน ปัจจุบนั ค่าบรกิาร 99,000 
บาทต่อเดือน สญัญาเริม่ตัง้แต่ 1 ส.ค.
60 จนครบกำาหนดอายสุญัญา 3 ปี 

• ค่าบริการโปรแกรมสำาเรจ็รปู ERP 
(Microsoft Dynamic AX) โดยมี
อัตราค่าบริการเดือนละ 3,701 บาท
ต่อคน ปัจจุบันค่าบริการเดือนละ 
134,644.86 บาท รวมเป็นค่าบรกิาร
ต่อเดือน 233,664.86 บาท และมี
เงื่อนไขปรับเพ่ิมค่าบริการได้ตาม
จำานวนคนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ค่าบริหารงานบุคคล

•บริษทัจ่ายค่าบรหิารงานบคุคล ให้แก่
บรษิทันทลนิ ในอัตราค่าบรกิารเดอืน
ละ 3,000 บาท ต่อคน  ณ ปัจจุบนั
บรษิทัได้รบัส่วนลดจากค่าบรกิาร จาก
เดมิเดอืนละ 3,000 บาท ต่อคน เป็น
เดอืนละ 2,385.98 บาท ต่อคน สญัญา
เริม่วนัที ่1 เม.ย.62 ถงึ 31 ม.ีค. 63 

ค่าภาษีโรงเรือน

•บรษิทัเช่าพืน้ทีข่องอาคารนทลนิ ชัน้ 
6 โซน A และ B เนื้อที่รวม 781.21 
ตร.ม. เพื่อใช้เป็นสำานักงานของ
บริษัท ตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้เช่า
มีหน้าที่ชำาระภาษีโรงเรือนจากการ
ประเมนิจากสำานักงานเขตในแต่ละปี 
210/ตร.ม *12.50%

ดอกเบี้ยจ่าย

•เกดิข้ึนจากการกู้ยมืเงิน จำานวน 300 
ล้านบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
5 ต่อปี มรีะยะเวลา 2 ปี และครบ
กำาหนดชำาระวันที่ 31 ส.ค. 62 

(MLR-1.25 ณ วนัทีต่ามสญัญาเงนิกู้)

บุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
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0.46

-

-

50.00

0.55

0.08

0.01

-

ค่าบริหารค้างจ่ายเกิดขึ้น
เนื่องจากชำาระเงินตามสัญญา
ไม่ตรงกับวันสิ้นงวดบัญชี โดย
บริษัทต้องชำาระเงินภายในวัน
ที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาที่
ตกลงกัน 

SOC จ่ายค่าบรกิารจดักจิกรรม
ของพนักงาน โดยว่าจ้างนทลนิ 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัด
กิจกรรมและบริหารตามความ
ต้องการบรษิทัได้ คดิจากต้นทนุ
ที่เกิดขึ้นจริงของนทลิน บวก
ส่วนต่างที่ครอบ คลุมบริการ 
โดยอตัราบรกิารสามารถเทยีบ
เคียงได้กับการบริการกับผู้ ให้
บริการอื่นได้

SOC ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของ  
นทลนิซ่ึงมคีวามเชีย่วชาญด้าน
กฎหมายให้บรกิารด้านเอกสาร
สัญญา โดยมีอัตราค่าบริการ
เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวก
ส่วนต่างซ่ึงครอบคลุมบริการ 
โดยอัตราบริการดังกล ่าว
สามารถเทียบ เคียงได้กับผู้ ให้
บริการกฎหมายรายอื่นได้

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเงื่อนไขตามที่
ตกลงกนัตามสญัญา

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซึ่ ง เป ็นสวัสดิการ
พนกังานโดยจ่ายตาม
อัตราปกติตามราคา
ในตลาดและ SOC ได้
ประโยชน์

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ธุร กิจปกติ โดยมี
อัตราค ่าจ ้างและ
เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร ทำ า
รายการท่ีเหมาะสม 
ซึ่งเป็นไปตามราคา
ตลาดและ SOC ได้
ผลประโยชน์

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ข อ ง ก า ร เ ข ้ า ทำ า
รายการเรียกเก็บ
ดอกเบีย้จากเงินกูย้มื
ในอั ตราดอก เบี้ ย
ตามราคาตลาด

ค่าบริหารค้างจ่าย

•ค่าบรหิารค้างจ่าย ได้แก่ ค่าไฟฟ้า 
ค่าบริหารงานสารสนเทศ และค่า
บรหิารงานบคุคล ท่ีบรษิทัต้องจ่ายให้
กบั นทลิน

ค่าจัดกิจกรรมสวัสดิการพนักงาน

•SOC ว่าจ้างบริษัทนทลินในการจัด
กิจกรรมเพื่อสร ้างความสัมพันธ ์
สำาหรับพนักงาน SOC และเป็น
สวัสดิการของกลุ่มบริษัทนทลิน เช่น 
กิจกรรม Sportday และกิจกรรมปี
ใหม่ โดยคิดค่าบรกิารจากต้นทนุบวก 
(Cost plus)

ค่าว่าจ้างฝ่ายกฏหมาย

•SOC ใช้บริการฝ่ายกฎหมายของ  
นทลิน ซ่ึง มีความเชี่ยวชาญด ้าน
กฎหมายโดยให ้บริ การ ในการ
รับรองเอกสารและสอบทานสัญญา 
โดยมีอัตราค ่าบริการ ช่ัวโมงละ 
3,500 บาท 

เงินกู้ยืมระยะยาว

• เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงิน จำานวน 
300 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีระยะเวลา 2 
ปี และครบกำาหนดชำาระวันที ่31 ส.ค.
62 (อ้างอิงจาก MLR-1.25 ณ วัน
ที่ตามสัญญาเงินกู้)  และบริษัทได้มี
การชำาระคืนทั้งหมด เมื่อวันที่ 16 
ส.ค. 62

บุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

0.16 0.16 เงนิประกนัการเช่าอาคารทีเ่กดิ
ขึ้นตามสัญญาเช่า ในกรณีที่
บริษัทไม่มีภาระ และ/หรือหนี้
สินใดค้างชำาระ บริษัทจะได้รับ
เงินประกันการเช่าคืน เมื่อหมด
อายุสัญญาเช่าแล้ว

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามราคา
ตลาด

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

•บริษัทฯจ่ายค่าเงินประกันการเช่า
อาคาร ตามสัญญาเช่า โดยเงิน
ประกันจะได ้รับเงินคืนโดยไม ่มี
ดอกเบี้ยภายใน 60 วันนับจากวัน ที่
ครบกำาหนดในสัญญาเช่า โดยผู้เช่า
ต้องไม่มีภาระ และ/หรือหนี้สินใด
ค้างชำาระ รวมถงึค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 
1 เดือนและค่าบริการอื่นๆ

1.2 บริษัท ซีออยล์ ปโิตรเคมีคอล จำากัด “SOC”



77Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019

-

0.03

-

-

0.03

0.02

0.02

0.01

LIV จ่ายค่าใช้บริการสถานที่
ออกกำาลังกาย และส่งเสริมให้
พนักงานออกกำาลังเพ่ือสุขภาพ
ที่แข็งแรง บริษัทจึงได้จัดทำา
สัญญาบริการดังกล ่าว ซ่ึง
สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรา
ค่าบริการกับผู้ ให้บริการอื่นได้

SOP ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของ   
นทลินซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายให้บริการด้านเอกสาร
สัญญา โดยมีอัตราค่าบริการ
เป็นต้นทนุทีเ่กดิขึน้จรงิบวกส่วน
ต่างซึ่งครอบคลุมบริการ โดย
อัตราบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับผู ้ ให้บริการ
กฎหมายรายอื่นได้

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเงื่อนไขตามที่
ตกลงกันตามสัญญา

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซึ่ ง เป ็นสวัสดิการ
พนักงานโดยจ ่าย
ตามอัตราปกติตาม
ร า ค า ใ น ต ล า ด
และLIVได้ประโยชน์

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซ่ึงเป็นการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมี
อัตราค ่าจ ้างและ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ทำ า
รายการที่เหมาะสม 
ซึ่งเป็นไปตามราคา
ตลาดและ SOP ได้
ผลประโยชน์

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเงื่อนไขตามที่
ตกลงกัน ในอัตราที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

•เกิดขึ้นจากการจ่ายค่ากิจกรรม 
Staff Party & Car Service Fee 
ซึ่งมีรอบระยะเวลาการจ่ายเงินตาม
เงื่อนไขทางการค้า 30 วัน

ค่าใช้บริการสถานที่ออกกำาลังกาย

•LIV ใช้บรกิารสถานทีอ่อกกำาลงักาย
ของบริษัทนทลิน ในอัตราค่าบริการ
เดือนละ 1,085 บาทต่อคนต่อเดือน 
โดยสัญญาการใช้บริการตั้งแต่วันที่ 
1 ม.ค. 62 ถึง 31 ธ.ค. 62

ค่าว่าจ้างฝ่ายกฏหมาย

•SOP ใช้บริการฝ่ายกฎหมายของ
บรษิทันทลนิซึง่มคีวามเชีย่วชาญด้าน
กฎหมายโดยให้บริการในการรับรอง
เอกสารและสอบทานสัญญา โดยมี
อตัราค่าบรกิารชัว่โมงละ 3,500 บาท 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

•เ กิดขึ้นจากการใช ้บริการฝ ่าย
กฎหมายของนทลิน โดยให้บริการใน
การรับรองเอกสารและสอบทาน
สัญญา 

บุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มลูค่ารายการ (ล้านบาท)

1.3 บริษัท Sea Oil Petroleum Pte Ltd. (“SOP”)

0.02 0.01 LIV จัดหาสวัสดิการอาหาร
กลางวันให้แก่พนักงานทำาให้
พนกังานไม่ต้องเดนิทางไกลเพือ่
รับประทานอาหารกลางวัน LIV
จ่ายค่าอาหารกลางวันสำาหรับ
เป็นสวสัดกิารพนกังานโดยจ่าย
ตามอัตราปกติตามราคาใน
ตลาด

 

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซ่ึ ง ส วั ส ดิ ก า ร
พนักงานโดยจ ่าย
ตามอัตราปกติตาม
ร า ค า ใ น ต ล า ด  
เน่ืองจากไม ่มีร ้าน
อ าห า ร ตั้ ง อ ยู ่ ใ น
ล ะ แ ว ก เ ดี ย ว กั บ
สำานักงาน

ค่าสวสัดกิารอาหารกลางวันพนกังาน

•LIV ว่าจ้างบรษิทันทลนิในการจัดหา
อาหารกลางวันสำาหรับพนักงานของ
บริษัท โดยคิดจากจำานวนพนักงาน
ของบริษัท ในอัตราคนละ 35 บาท
ต่อวัน ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้างเพิ่มเติมใน
การจัดหาผลไม้ โดยให้บริการ 3 วัน
ต่อสปัดาห์ และคดิค่าบรกิารในอตัรา
คนละ 13 บาทต่อวัน สัญญาเริ่ม 

1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 62

1.4 บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำากัด (“LIV”) และกลุ่มบริษัทย่อยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ LIV
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บุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

-
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0.06
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0.07
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0.07

0.07
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0.09

0.10

0.07

0.19

0.09

0.01

0.16

LIV ว่าจ้างฝ่ายกฎหมายของ 
นทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายให้บรกิารด้านเอกสาร
สัญญา โดยมีอัตราค่าบริการ
เป็นต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิบวกส่วน
ต่างซึ่งครอบคลุมบริการ โดย
อัตราบริการดังกล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับผู ้ ให้บริการ
กฎหมายรายอื่นได้ 

กลุ่มบริษัท LIV มีความจำาเป็น
ให้นทลินคำ้าประกันวงเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
โ ด ย น ท ลิ น เ รี ย ก เ ก็ บ ค ่ า
ธรรมเนียมเป็นไปตามสัญญา
รับประกันเงินกู้ยืม

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
ซึง่เป็นการสนบัสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมี
อัตราค ่าจ ้างและ
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ทำ า
รายการทีเ่หมาะสม 
ซึ่งเป็นไปตามราคา
ตลาดและ LIV ได้
ผลประโยชน์

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
โดยมีอัตราการคำ้า
ประกันวงเงินกู ้ยืม
และเง่ือนไขการทำา
รายการทีเ่หมาะสม 
ซึ่งเป็นไปตามราคา
ตลาด

ค่าว่าจ้างฝ่ายกฏหมาย

•LIV ใช้บริการฝ่ายกฎหมายของ
บริษัทนทลินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายโดยให้บริการในการรับรอง
เอกสารและสอบทานสัญญา โดยมี
อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 3,500 บาท

ค่า Guarantee Fee

•นทลินทำาสัญญาคำ้าประกันวงเงินกู้
ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินให้
กลุ่มบริษัท LIV โดยอัตราค่าบริการ 
Guarantee Service 0.20% ของ
วงเงินคำ้าประกัน ให้แก่

บจ. ซันนี่ โซล่า  

บจ. ซัน ลิงค์ พาวเวอร์   

บจ. โซล่าร์ ทาวน์   

บจ. สกาย โซล่าร์ รูฟ 

บจ. สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์ 

บจ. เอ็น ดับเบิลยู โซล่าร์ 

บจ. เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ 

บจ. เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี่ 

ค่าเช่าหลังคา
•เกิดขึ้นจากการเช่าหลังคาเพื่อติด
ตั้งอุปกรณ์ โซล่าร์เซลล์ เป็นสัญญา
ระยะยาวตามของขนาดโครงการ 
สงูสดุ 0.13 เมกะวตัต ์เทา่กบั 13,000 
บาท ต่อเดือน โดยบริษัท ซัน ลิงค์ 
พาวเวอร์ จำากัด

บริษัท ซัน ลิงค์ พาวเวอร์ 
จำากัด มีความจำาเป็นในการเช่า
หลังคาของนทลิน ซึ่งมีพื้นที่
กว้างเพียงพอต่อการติดตั้ง
แผงโซล่าร์ ผลิตและจำาหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า
นครหลวง

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
โดยมีอัตราค่าจ้าง
และเง่ือนไขการทำา
รายการทีเ่หมาะสม 
ซ่ึงเป็นไปตามราคา
ตลาด
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บุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

0.01

0.06

13.60

-

0.01

0.01

0.01

-

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.08

1.68

บริษัท ซันลิงค์ พาวเวอร์ จำากัด 
มีความจำาเป็นในการปรับปรุง
บัญชี เรื่องการรับรู้ ค่าใช้จ่าย
จากสัญญาเช่าดำาเนินงาน โดย
วธิเีส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี 
ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า

บริษัทฯขายสินค ้าดังกล ่าว
เป็นการดำาเนินการตามธุรกิจ
ปกติของบริษัท โดยมีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกัน
กับการขายสินค้าให้กับลูกค้า
รายอื่น

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเงื่อนไขตามที่
ตกลงกันตามสัญญา

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเง่ือนไขตามที่
ตกลงกัน ในอัตราที่
เหมาะสมซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

รายการดงักล่าวเป็น
รายการปรับปรุง
บัญชี เรื่องการรับรู้ 
ค่าใช้จ่ายจากสญัญา
เช่าดำาเนินงาน 

รายการดงักล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
มีเงื่อนไขทางการค้า
และเป็นตามราคา
ตลาดและมีความสม
เหตุสมผล

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

•เกิดขึ้นจากนทลินทำาสัญญาคำ้า
ประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน ให้กลุ่มบรษิทั LIV ได้แก่

บจ. ซันนี่ โซล่า  

บจ. โซล่าร์ ทาวน์   

บจ. สกาย โซล่าร์ รูฟ 

บจ. สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์ 

บจ. เอ็น ดับเบิลยู โซล่าร์ 

บจ. เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ 

บจ. เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี่

เจ้าหนี้การค้า

•เกดิขึน้จากการทำาสญัญาเช่าหลงัคา 
เพื่อวางอุปกรณ์และแผงโซล่าร์เซลล์ 
โดยบริษัท ซันลิงค์ พาวเวอร์ จำากัด

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
•เกิดขึ้นจากการปรับปรุงบัญชีจาก
สญัญาค่าเช่าหลงัคา รบัรูต้ามวธีเีส้น
ตรงตลอดอายุสัญญาเช่า โดยบริษัท 
ซันลิงค์ พาวเวอร์ จำากัด

รายได้จากการขายสินค้า

•บรษิทัขายนำา้มนัเช้ือเพลงิและนำา้มนั
หล่อลื่นให้แก่พริมาโดยกำาหนดราคา
ขายตามวิธีต้นทุนบวกกำาไร 

(Cost Plus Pricing Method)

2. บริษัท พริมา 
มารีน จำากัด (มหาชน) 
(“พริมา”)

36.28 36.40 บรษิทัฯให้บรกิาร Catering and 
Service โดยคดิอตัราค่าบรกิาร
ต่อคนต่อวัน ตามอัตราที่ตกลง
กันในสัญญา ซึ่งเมื่อหักต้นทุน
จากการให้บริการแล้ว บริษัท
ยังมีกำาไรจากการดำาเนินธุรกิจ
ดังกล่าว

รายการดงักล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง 
บริ ษั ทฯ  การ ให ้
บริการเป็นไปตาม
ราคาและเงื่ อนไข
การค้าทีต่กลงกนั ซึง่
กำาไรจากการดำาเนิน
ธุรกิจเป็นอัตราท่ีสม
เหตุสมผล และเป็น
ไปตามราคาตลาด

รายได้จากการให้บริการ

• บรษิทัรบัจ้างจัดหาอาหาร ทำาความ
สะอาด และซักรีดให้แก่พนักงาน
ประจำาแท่นขุดเจาะนำ้ามัน บนเรือพัก
อาศัย (Catering and Service) โดย
คิดอัตราค่าบริการต่อคนต่อวัน ตาม
อัตราที่ตกลงกัน
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บุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

28.74

-

27.37

1.81

0.61

48.15

0.03

19.57

(0.13)

-

SOO ขายสินค ้า ดังกล ่าว
เป็นการดำาเนินการตามธุรกิจ
ปกต ิโดยมรีาคาขายและเงือ่นไข
การค้าเช่นเดียวกันกับการขาย
สินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น

บริษัทมีความจำาเป็นในการเดิน
ทางไปดูงานในต่างประเทศ จึง
จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน เมื่อเปรียบ
เทียบราคากับตัวแทนจำาหน่าย
รายอื่นอยู่ในอัตราเดียวกัน

รายการดงักล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของ SOO 
มีเง่ือนไขทางการค้า
และเป็นตามราคา
ตลาดและมีความสม
เหตุสมผล

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเงื่อนไขตามที่
ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

รายการดงักล่าวเป็น
รายการทีส่มเหตสุม
ผล เนื่องจากเป็น
รายการค้าปกต ิและ
มีการคิดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็น
ไปตามเงื่อนไขการ
ค้าทั่วไป 

รายการดงักล่าวเป็น
รายการทีส่มเหตสุม
ผล โดยมีอัตราค่า
บริการและเง่ือนไข
เป็นไปตามสัญญาที่
ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

รายการดงักล่าวเป็น
รายการที่สมเหตุสม
ผล โดยมีอัตราค่า
บริการและเงื่อนไข
เป็นไปตามสัญญาที่
ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

รายการดงักล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง 
บริษัทฯ มีเง่ือนไข
ทางการค้าและเป็น
ตามราคาตลาดและ
มคีวามสมเหตุสมผล

รายได้จากการขายสินค้า

• SOO ขายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามัน
หล่อลื่นให้แก่เอ็น.ที.แอล.โดยกำาหนด
ราคาขายตามวิธีต ้นทุนบวกกำาไร 
(Cost Plus Pricing Method)

ค่าตั๋วเครื่องบิน

•เกิดจากการจ่ายคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 
ที่ ไปร่วมดูงานในต่างประเทศร่วมกับ
ลูกค้า 

ลูกหนี้การค้า

•เกิดขึ้นจากการขายนำ้ามันเชื้อเพลิง
และนำ้ามันหล่อลื่น โดยมีเง่ือนไขการ
ชำาระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 
วัน

ลูกหน้ีการค้าจากการขายนำ้ามันเชื้อ
เพลิงและนำ้ามันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไข
การชำาระเงิน (Credit term) เท่ากับ 
30 วัน

ลูกหนี้การค้าจากธุรกิจ Catering and 
Service โดยมีเง่ือนไขการชำาระเงิน 
(Credit term) เท่ากับ 30 วันนับจาก
วันที่ ในใบแจ้งหนี้

3.1 บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) “บริษัทฯ”

3.2 บริษัท Sea Oil Offshore Limited (“SOO”)

3. บริษัท เอ็น.ที. 
แอล.มารีน จำากัด
(“เอ็น.ที.แอล.”) รายได้จากการขายสินค้า

•บริษัทฯขายนำ้ามันเชื้อเพลิงและ
นำ้ามันหล่อลื่นให้แก่เอ็น.ที.แอล.โดย
กำาหนดราคาขายตามวิธีต้นทุนบวก
กำาไร (Cost Plus Pricing Method) 

199.29 221.74 บริ ษัทฯขายสินค ้าดังกล ่าว
เป็นการดำาเนินการตามธุรกิจ
ปกตขิองบริษัทฯ โดยมรีาคาขาย
และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกัน
กับการขายสินค้าให้กับลูกค้า
รายอื่น
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บุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

-

2.00

-

-

3.15

0.26

12.70

0.23

11.15

0.68

SOO มคีวามจำาเป็นในการเรยีก
เก็บค่าเสียเวลาซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงและเง่ือนไขทางการค้า

SOP ขายสนิค้าดงักล่าวเป็นการ
ดำาเนนิการตามธรุกจิปกต ิโดยมี
ราคาขายและเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า
ให้กับลูกค้ารายอื่น

SOP  มีความจำาเป็นในการ
เรียกเก็บค่าเสียเวลาซึ่งเป็นไป
ตามข ้ อตกลงและเงื่ อน ไข
ทางการค้า

รายการดงักล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของ SOO 
มีเง่ือนไขทางการค้า
และเป็นตามราคา
ตลาดและมีความสม
เหตุสมผล

รายการดงักล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของ SOP 
มีเงื่อนไขทางการค้า
และเป็นตามราคา
ตลาดและมีความสม
เหตุสมผล

รายการดงักล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของSOP 
มีเงื่อนไขทางการค้า
และเป็นตามราคา
ตลาดและมีความสม
เหตุสมผล

รายการดังกล่าวเป็น
รายการที่สมเหตุสม
ผล เนื่องจากเป ็น
รายการค้าปกติ และ
มีการคิดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป 

รายการดงักล่าวเป็น
รายการทีส่มเหตสุม
ผล เนื่องจากเป็น
รายการค้าปกต ิและ
มีการคิดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็น
ไปตามเงื่อนไขการ
ค้าทั่วไป 

รายได้อื่น

• เกิดขึ้นจากการจ้างขนส่งนำ้ามัน และ
มีค่าเสียเวลาที่ โดนเรียกเก็บ SOO จึง
ไปเรียกเก็บกับเอ็น.ที.แอล 

รายได้จากการขายสินค้า

• SOP ขายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามัน
หล่อลื่นให้แก่เอ็น.ที.แอล.โดยกำาหนด
ราคาขายตามวิธีต ้นทุนบวกกำาไร 
(Cost Plus Pricing Method)

รายได้อื่น

• เกิดขึ้นจากการจ้างขนส่งนำ้ามัน และ
มีค่าเสียเวลาที่ โดนเรียกเก็บ SOP จึง
ไปเรียกเก็บกับเอ็น.ที.แอล

ลูกหนี้การค้า

•เกดิข้ึนจาก SOP ขายนำา้มนัเชือ้เพลงิ
และนำ้ามันหล่อลื่น โดยมีเง่ือนไขการ
ชำาระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 
วัน 

ลูกหนี้การค้า

•เกดิขึน้จาก SOO ขายนำา้มนัเชือ้เพลงิ
และนำ้ามันหล่อลื่น โดยมีเง่ือนไขการ
ชำาระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 
วัน 

3.3 บริษัท Sea Oil Petroleum Pte Ltd. (“SOP”)
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บุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

5.1 บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) “บริษัทฯ”

5.2 บริษัท Sea Oil Offshore Limited (“SOO”)

-

-

2.99

13.89

1.05

-

0.05

0.06

12.08

7.56

-

4.89

บริษัทมีความจำาเป็นในการเดิน
ทางไปดูงานในต่างประเทศ จึง
จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน เมื่อเปรียบ
เทียบราคากับตัวแทนจำาหน่าย
รายอืน่อยู่ในอตัราเดยีวกนั และ
บีเอสซีให้เครดิต 7 วัน และผู้
ขายรายอื่นให้จ่ายเงินสด

บริษัทว่าจ้างบีเอสซีให้บริหาร
จัดการคนประจำาเรือ เนือ่งจาก 
บีเอสซีมีความเชี่ยวชาญในงาน
บริหารพนักงานลูกเรือมากกว่า
และมอีตัราค่าจ้างทีต่ำา่กว่าหาก
บริษัทว่าจ้างบุคลากรเพื่อมา
ดูแลงาน

บริษัทฯขายสินค ้าดังกล ่าว
เป็นการดำาเนินการตามธุรกิจ
ปกตขิองบรษิทัฯ โดยมรีาคาขาย
และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกัน
กับการขายสินค้าให้กับลูกค้า
รายอื่น

SOO ขายสนิค้าดงักล่าวเป็นการ
ดำาเนนิการตามธรุกจิปกต ิโดยมี
ราคาขายและเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า
ให้กับลูกค้ารายอื่น

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเงื่อนไขตามที่
ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด 

รายการดังกล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธรุกจิปกตขิองบรษัิทฯ 
มีเงื่อนไขทางการค้า
และค่าจ้างเป็นตาม
ราคาตลาดและมี
ความสมเหตุสมผล

รายการดังกล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง 
บริษัทฯ มีเงื่อนไข
ทางการค้าและเป็น
ตามราคาตลาดและ
มคีวามสมเหตสุมผล

รายการดงักล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธรุกจิปกตขิอง SOO 
มีเงื่อนไขทางการค้า
และเป็นตามราคา
ตลาดและมีความสม
เหตสุมผล

รายการดังกล่าวเป็น
รายการที่สมเหตุสม
ผล เนื่องจากเป็น
รายการค้าปกติ และมี
การคิดราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไป

รายการดังกล่าวเป็น
รายการทีส่มเหตสุมผล 
เนือ่งจากเป็นรายการค้า
ปกต ิและมกีารคดิราคา
และเงือ่นไขการค้าเป็น
ไปตามเงือ่นไขการค้า
ทัว่ไป

ค่าตั๋วเครื่องบิน

• เกิดจากการจ่ายคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 
ที่ ไปร่วมดงูานในต่างประเทศร่วมกบั
ลูกค้า

ค่าบริหารจัดการคนประจำาเรือ

• บรษัิทฯว่าจ้างบเีอสซบีรหิารจดัการ
ให้แก่พนักงานท่ีประจำาอยู่แท่นขุด
เจาะนำ้ามัน โดยอัตราค่าบริการเป็น
ราคาต้นทนุบวกส่วนต่าง (Cost plus)

รายได้จากการขายสินค้า

• บรษิทัขายนำา้มนัเชือ้เพลงิและนำา้มนั
หล่อลื่นให้แก่ ไทยมารีน โดยกำาหนด
ราคาขายตามวิธีต ้นทุนบวกกำาไร 
(Cost Plus Pricing Method)

รายได้จากการขายสินค้า

• SOO ขายนำา้มนัเช้ือเพลิงและนำา้มนั
หล่อลืน่ให้แก่ไทยมารนี โดยกำาหนด
ราคาขายตามวิธีต ้นทุนบวกกำาไร 
(Cost Plus Pricing Method)

ลูกหนี้การค้า

• เกดิขึน้จากการขายนำา้มนัเชือ้เพลงิ
และนำ้ามันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการ
ชำาระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 
วัน

ลูกหนี้การค้า

• เกิดขึ้นจากการขายนำ้ามันเชื้อเพลิง
และนำ้ามันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการ
ชำาระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 
วัน

4. บริษัท บีเอสซี 
แมเนจเม้นท์ จำากัด 
(“บีเอสซี”)

5. บริษัท ไทยมา
รีน แทงเกอร์ จำากัด
(“ไทยมารีน”)
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บุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

5.3 บริษัท Sea Oil Petroleum Pte Ltd. (“SOP”)

-

6.02

0.06

0.60

-

1.66

12.64

0.11

2.44

1.10

SOP ขายสนิค้าดงักล่าวเป็นการ
ดำาเนนิการตามธรุกจิปกต ิ โดยมี
ราคาขายและเงือ่นไขการค้าเช่น
เดียวกันกับการขายสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายอื่น

บริษัทฯขายสินค ้าดังกล ่าว
เป็นการดำาเนินการตามธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมรีาคาขาย
และเงือ่นไขการค้าเช่นเดยีวกนักบั
การขายสนิค้าให้กบัลกูค้ารายอืน่

บริษัทฯมีความจำาเป็นในการว่า
จ้างบริษัท สปีด โปรดักชัน่ จำากดั 
เนือ่งจากมคีวามสามารถในการ
ผลิตสือ่โฆษณาและสร้างผลงาน
เป็นทีย่อมรบั โดยอัตราบริการ
สามารถเทียบเคียงได้กับการ
บริการกับผู้ ให้บริการอื่นได้ ซึ่ง
มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ตำ่ากว่า และ
มีสำานักงานอยู่พ้ืนที่ ใกล้เคียง 
สะดวกในการติดต่อ

รายการดังกล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของ SOP 
มีเง่ือนไขทางการค้า
และเป ็นตามราคา
ตลาดและมีความสม
เหตุสมผล

รายการดังกล่าวเป็น
รายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง 
บริษัทฯ มีเง่ือนไข
ทางการค้าและเป็น
ตามราคาตลาดและ
มคีวามสมเหตสุมผล

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเงื่อนไขตามท่ี
ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาด

รายการดังกล่าวเป็น
รายการที่สมเหตุสม
ผล เนื่องจากเป็น
รายการค้าปกต ิและ
มีการคิดราคาและ
เงือ่นไขการค้าเป็นไป
ตามเง่ือนไขการค้า
ทั่วไป

รายการดังกล่าวเป็น
รายการท่ีสมเหตุสม
ผล เนื่องจากเป ็น
รายการค้าปกติ และ
มีการคิดราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป

รายได้จากการขายสินค้า

• SOP ขายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามัน
หล่อลื่นให้แก่ไทยมารีน โดยกำาหนด
ราคาขายตามวิธีต ้นทุนบวกกำาไร 
(Cost Plus Pricing Method)

รายได้จากการขายสินค้า

• บริษัทฯขายนำ้ามันเช้ือเพลิงและ
นำา้มนัหล่อลืน่ ประเภท Jet A1 ให้แก่
บรษิทั ยไูนเตด็ ออฟชอร์  เอวเิอชัน่ 
จำากัด โดยกำาหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทนุบวกกำาไร (Cost Plus Pricing 
Method)

ต้นทุนงานบริการว่าจ้างออกแบบ 
และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ลูกหนี้การค้า

• เกิดขึ้นจากการขายนำ้ามันเชื้อเพลิง
และนำ้ามันหล่อลื่น ประเภท Jet A1 
โดยมีเง่ือนไขการชำาระเงิน (Credit 
term) เท่ากับ 30 วัน

ลูกหนี้การค้า

•เกิดขึ้นจากการขายนำ้ามันเชื้อเพลิง
และนำ้ามันหล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการ
ชำาระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 
วัน

6. บริษัท 
ยูไนเต็ด ออฟชอร์ 
เอวิเอชั่น จำากัด

7. บริษัท สปีด   
โปรดักชั่น จำากัด
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บุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

0.11

0.11

0.11

0.09

0.09

0.11

0.50

0.49

0.49

0.40

0.40

0.51

1.33

1.33

1.33

1.33

0.12

0.11

0.11

0.09

0.09

0.13

0.63

0.62

0.61

0.51

0.50

0.63

1.20

1.20

1.20

1.20

1.06

1.06

0.96

0.96

บริษัทกลุ่ม LIV มีความจำาเป็น
ในการเช่าพืน้ทีห่ลงัคาในการตดิ
ตั้งแผงอุปกรณ์ โซล่าร์ เพื่อผลิต
ไฟฟ้าจำาหน่ายให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

บริษัทกลุ่ม LIV มีความจำาเป็น
ในการปรับปรุงบัญชี เรื่องการ
รับรู้ ค่าใช้จ่ายจากสัญญาเช่า
ดำาเนินงาน โดยวิธเีส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า และเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง
สัญญาเช่า

บริษัทกลุ่ม LIV มีความจำาเป็น
ในการเช่าพ้ืนที่หลังคาในการ
ติดตั้งแผงอุปกรณ์ โซล่าร์ เพื่อ
ผลิตไฟฟ้าจำาหน่ายให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัทกลุ่ม LIV มีความจำาเป็น
ในการเช่าพืน้ทีห่ลงัคาในการตดิ
ตั้งแผงอุปกรณ์ โซล่าร์ เพื่อผลิต
ไฟฟ้าจำาหน่ายให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเงื่อนไขตามที่
ตกลงกนัตามสญัญา 
ซึ่งเป็นไปตามราคา
ตลาด

รายการดงักล่าวเป็น
รายการปรับปรุ ง
บัญชี เรื่องการรับรู้ 
ค่าใช้จ่ายจากสญัญา
เช่าดำาเนินงาน 

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเง่ือนไขตามที่
ตกลงกันตามสัญญา 
ซึ่งเป็นไปตามราคา
ตลาด

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเง่ือนไขตามที่
ตกลงกันตามสัญญา 
ซึ่งเป็นไปตามราคา
ตลาด

เจ้าหนี้การค้า

• เกดิขึน้จากการเช่าหลงัคาเพือ่ตดิตัง้
อปุกรณ์โซล่าร์เซลล์ โดยมีเงือ่นไขการ
ชำาระเงิน (Credit term) เท่ากับ 30 
วัน โดย 

บจ. สกาย โซล่าร์ รูฟ

บจ. สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์

บจ. เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ 

บจ. เอ็น ดับเบิลยู โซล่าร์

บจ. ซันนี่ โซล่า 

บจ. โซล่าร์ ทาวน์ 

หนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น

•เกิดขึ้นจากการปรับปรุงบัญชีจาก
สัญญาค่าเช่าหลังคา รับรู้ตามวีธีเส้น
ตรงตลอดอายุสัญญาเช่า โดย

บจ. สกาย โซล่าร์ รูฟ

บจ. สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์

บจ. เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ 

บจ. เอ็น ดับเบิลยู โซล่าร์

บจ. ซันนี่ โซล่า 

บจ. โซล่าร์ ทาวน์

ค่าเช่าหลังคา

• เกดิขึน้จากการเช่าหลงัคาเพือ่ตดิตัง้
อุปกรณ์ โซล่าร์เซลล์ เป็นสัญญาระยะ
ยาวตามของขนาดโครงการ สูงสุด 1 
เมกะวัตต์ เท่ากับ 100,000 บาท ต่อ
เดือน โดย 

บจ. สกาย โซล่าร์ รูฟ 

บจ. สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์ 

บจ. เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์

บจ. โซล่าร์ ทาวน์

ค่าเช่าหลังคา 

• เกดิขึน้จากการเช่าหลงัคาเพือ่ตดิตัง้
อุปกรณ์ โซล่าร์เซลล์ เป็นสัญญาระยะ
ยาวตามของขนาดโครงการ สูงสุด 
0.80 เมกะวัตต์ เท่ากับ 80,000 บาท 
ต่อเดือน โดย

บจ. เอ็น ดับเบิลยู โซล่าร์

บจ. ซันนี่ โซล่า

8. บริษัท สยาม 
โกลบอลเฮ้าส์ 
จำากัด (มหาชน) 
(“โกลบอลเฮ้าส์”)
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บุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน

ความจำาเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 61
สิ้นสุด

31 ธ.ค. 62

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

- 1.35 บริษัทฯมีความจำาเป็นต้องว่า
จ้างบุคคลที่มีความสามารถที่
ให้คำาปรึกษาในการเข้าศึกษา
โครงการใหม่ของบริษัทซ่ึงเป็น
ธุรกิจท่ีต้องมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน ซ่ึงบริษัทฯมีการ
เทียบเคียงกับผู้ ให้คำาปรึกษา
รายอื่นแล้ว เคเอ็มเอเอ็นให้
บริการที่ครบถ้วนและมีราคา
การให้บรกิารและค่าทีป่รกึษาที่
ดีกว่าผู้ ให้คำาปรึกษารายอื่น

รายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
และมีเงื่อนไขตามที่
ตกลงกันตามสญัญา 
ซึ่งเป็นไปตามราคา
ตลาดและบรษิทัฯได้
ประโยชน์

ค่าที่ปรึกษา

•เกดิขึน้จากการให้บรกิารค่าทีป่รกึษา
สำาหรบัการศกึษาโครงการใหม่ทีเ่กีย่ว
เนื่องกับธุรกิจของบริษัท

9. บริษัท ท่ีปรึกษา 
เค เอ็ม เอ เอ็น จำากัด
(“เคเอ็มเอเอ็น”)
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นโยบายการทำารายการระหว่างกัน

 การทำารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ 
และบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามมาตรฐานการบัญชี
ที่กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำาหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง 
หรอืขอ้กำาหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ ท้ังนี ้ผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไมส่ามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้
 ในกรณีที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นในการทำารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำารายการที่
เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปและรายการ
ระหว่างกันอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

 1. การทำารายการที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  
 การทำารายการที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามัน
หล่อลื่น การทำาธุรกิจการให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่ที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะนำ้ามันใน
ทะเล (Supply Management) และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การขนส่งนำ้ามันและการให้บริการลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ระหว่างบริษัท
กับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริหาร หรือ 
ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำากับ
คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บริษัท
ใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำารายการสรุปการทำาธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

 2. การทำารายการที่ ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ 
 การทำารายการที่ ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปและรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่มีมูลค่าของรายการตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป เช่น การ
เช่า/ให้เช่าทรัพย์สินหลักในการดำาเนินงาน การได้มาหรือจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่มีนัยสำาคัญ การให้หรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน 
เป็นต้น จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำากับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัท
 ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชำานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ บรษิทัจะแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญ
อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวมีความจำาเป็นและมี
ความสมเหตุสมผลโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 
(แบบ 56-1) รายงานประจำาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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เงนิ รวมทัง้ประเมนิระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดง
ไว้ ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง
ความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลต่อความเชือ่ถอืได้ของงบการเงนิรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท  ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะการ
เงิน ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำาจร   นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

     ประธานกรรมการ        ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท 
ซีออยล์ จำากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย ตลอดจนรายงานทางการ
เงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดทำาขึ้นและมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้มีการ
พิจารณานโยบายทางบญัชีทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมำา่เสมอ 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด 
และแสดงความเห็นไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข 
ซึ่งแสดงไว้ ในรายงานประจำาปีแล้ว

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการกำากับดูแล
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความ
เชือ่ถอืได้ของงบการเงนิ การดแูลรกัษาทรพัย์สนิมรีะบบการป้องกนั
ที่ดี ไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระ
สำาคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน เพ่ือทำาหน้าที่กำากับ
ดแูลสอบทานความน่าเชือ่ถอืและความถกูต้องของรายงานทางการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน



88 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน)  

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมปีระสบการณ์ด้านบญัชแีละการเงนิ ด้านกฎหมาย และด้านการ
บริหารจัดการ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิด
ชอบตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามแนวทางปฏิบัติของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้นรวม  
7  ครั้ง และได้รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจำาทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์   ประธานกรรมการตรวจสอบ

 เข้าร่วมประชุม 7 / 7 ครั้ง

2. คุณทวีป สุนทรสิงห์     กรรมการตรวจสอบ  

 เข้าร่วมประชุม 7 / 7 ครั้ง 

3. ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการตรวจสอบ   

 เข้าร่วมประชุม 7 / 7 ครั้ง

ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้บริหารฝ่ายอื่นๆ ตามวาระ
ทีเ่กีย่วข้อง และได้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มผีูบ้ริหาร เข้าร่วม 
1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระในประเด็นสำาคัญต่างๆ รวม
ถึง รับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รายงาน แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างเป็นอิสระ โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานข้อมูลที่สำาคัญของ

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี 2562 ตลอดจน
รายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ และ
ได้สอบถามและรับฟังคำาชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จากการ
ปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้อง
กับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ได้จัดทำาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ  

การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในประจำาปีของบริษัท นำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท  เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสมและเพียงพอในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท  โดยพิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏิบัติงานหลัก
ที่สำาคัญของบริษัทฯ การสอบถามจากผู้สอบบัญชี รวมถึงคณะ
กรรมการตรวจสอบได้พจิารณาสอบทานกรอบการบรหิารความเสีย่ง
องค์กรเป็นประจำาทุกปี และรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยง
ของคณะทำางานบริหารความเสีย่งในทกุไตรมาส   เพือ่ให้มัน่ใจว่าการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัจจัย
เสี่ยงและอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ด้านกำากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดย
พจิารณาจากความเป็นอสิระในการปฏบิติังาน คณุภาพของงานตรวจ
สอบ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็น
ชอบในแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี โดยใช้วธิกีารประเมินความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO คณะ
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
กำากบัดแูลและตดิตามการปรบัปรงุแก้ไขการปฏบิตังิานตามข้อเสนอ
แนะของผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในทุกไตรมาส    

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ผ่านหน่วยงานกำากับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  คณะ
กรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิผล 

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันและอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ฝ่ายจัดการได้เข้าทำารายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า และราคาที่สมเหตุสม
ผลดังเช่นที่ทำากับบุคคลภายนอกทั่วไป และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯได้ปฏิบัติตามนโยบายและ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไว้อย่างครบถ้วน

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ
พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 
คุณภาพของงานตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความ
รู้ความสามารถในวิชาชีพ และประสบการณ์ ในการตรวจสอบธุรกิจ
ในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจของบริษัท สำาหรับค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของ
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ผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมโดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทน
จากผู้สอบบัญชีอื่นที่เทียบได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคัดเลอืกผูส้อบบญัชจีากบรษิทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จำากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ในปี 2563 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

พิจารณารายงานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้ในเร่ืองการทบทวนความเสีย่ง
จากกระบวนการปฏบิตังิานทีอ่าจก่อให้การเกดิการทจุรติคอร์รปัชัน่ ทัง้
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งหามาตรการควบคุม การจัดให้
มีระบบการติดตามและรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย การ
จดัอบรมและให้ความรูก้บัพนกังาน สนบัสนนุให้มกีารกำาหนดนโยบาย  
No Gift เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
รวมถงึบรษัิทฯ ได้มกีารปรับปรงุนโยบายการกำากับดแูลและจรรยาบรรณ
ธุรกจิให้มแีนวทางปฏบิตัทิีชั่ดเจน  ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมคีวาม
เห็นว่า บริษัทมีมาตรการและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอใน
การต่อต้านและตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการ
แสดงความคิดเห็นและให้คำาแนะนำาเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
และได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาท
หน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน  ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทฯมีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ดำาเนินธุรกิจ มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือให้ความเช่ือม่ันว่า การ
จัดทำารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความครบถ้วน ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การ
เปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง  มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนด และข้อผูกพันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การ
บริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม และพัฒนาบุคคลากรให้มีคุณภาพ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

                     ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

                           (รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์)
                        ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion 

and Analysis: MD&A)

บทสรุปผู้บริหาร 
ในปี 2562 ภาวะเศรษฐกจิโลกในภาพรวมมทีศิทางชะลอตวัลง โดย

เฉพาะภาคการส่งออกและภาคการผลติ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิ
โลกจะขยายตัวลดลงจากปี 2561 ตามปริมาณการค้าโลกที่หดตัว
ลง ซึง่สาเหตสุำาคญัเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัฯ และ
จนีทีย่งัคงอยูร่ะหว่างการเร่งเจรจาหาข้อยติุ ความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่น ความเสีย่งจากเสถยีรภาพทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ในกลุม่
ประเทศสหภาพยุโรป 

ภาพรวมของเศรษฐกจิไทยในปี 2562 มกีารขยายตวัทีล่ดลงจากปี
ก่อน จากการหดตวัของอปุสงค์ภายนอกและการชะลอตวัของอุปสงค์
ภายในประเทศ มลูค่าการส่งออกลดลงจากปีก่อน จากผลกระทบของ
สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา รวมถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศคูค้่าสำาคญัของไทย อาท ิจีน ญีปุ่น่ อาเซียนและสหภาพยโุรป 
มีอตัราการขยายตวัลดลง

สถานการณ์ราคานำา้มนัดบิในตลาดโลกยงัคงผนัผวนและมทิีศทาง
ชะลอตัวลง ราคานำา้มนัดิบ Brent เฉลีย่ปี 2562 มค่ีาเท่ากบั 64.36 
เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ลดลงเม่ือเทยีบกบัปี 2561 ซึง่มรีาคาเฉลีย่ 
71.06 เหรียญสหรฐัต่อบาร์เรล จากปัจจัยอปุทานนำา้มนัดิบล้นตลาด 
ในขณะทีอ่ปุสงค์ลดลง เนือ่งจากการขยายตวัของเศรษฐกจิโลกโดย
รวมลดลง  ซึง่ปัจจบุนักลุ่มโอเปคและประเทศพนัธมิตรอยูร่ะหว่างหา
ข้อตกลงในการปรบัลดกำาลงัการผลตินำา้มนัดบิเพือ่สร้างเสถียรภาพทาง
ราคา รวมถงึในปี 2562 มกีารปรบัตวัของตลาดเพือ่เข้าสูม่าตรการลด
ปริมาณกำามะถนัในเชือ้เพลงิสำาหรบัเรอืเดนิทะเลของ จากองค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization/IMO) 
โดยกำาหนดให้เรือขนส่งลดปรมิาณการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์หรอืกำามะถัน
เหลอื 0.5% จากปัจจบุนั 3.5% เพือ่ลดมลพษิ  มผีลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ส่งผลให้ราคาและส่วนต่างผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมปี 
2562 โดยรวมปรบัตวัลดลงจากปี 2561

สำาหรับภาวะราคานำ้ามันที่ผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อรายได้
จากการจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ แต่ไม่กระทบต่อกำาไร
จากการดำาเนนิงาน เนือ่งจากบรษิทัฯได้มกีารกำาหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากการผันผวนของราคานำ้ามัน ด้วยการ
กำาหนดราคาขายจากการบวกกำาไรส่วนเพิม่จากราคาต้นทุน ( Cost 
Plus Pricing Method)  รวมถงึบรษิทัฯ เป็นผูค้้านำา้มนัตามมาตรา 
10  จงึไม่มีการเกบ็สำารองนำา้มนั ทำาให้ไม่ได้รบัผลกระทบจากการลด
ลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอื  สำาหรบัการลงทุนในธรุกจิสำารวจและผลติ
ปิโตรเลยีมนัน้ บริษทัฯได้บริหารแผนการขุดเจาะและการผลิตร่วมกบั
กจิการร่วมค้า เพือ่ปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์ราคานำา้มนั รวม
ถึงการใช้กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ ได้
มากทีส่ดุ บรษิทัฯ ยงัเช่ือมัน่ว่า ความต้องการใช้นำา้มนัเชือ้เพลิง และ
พลังงานไฟฟ้าโดยรวมยังคงมีปริมาณสูงขึ้นจากข้อมูลการจำาหน่าย
นำา้มนัเชือ้เพลิงโดยรวมของประเทศ ปี 2559-2562 ดงักราฟท่ีแสดง 
(แหล่งข้อมลู : กรมธุรกจิพลังงาน) 
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จากข้อมูลสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2563 คาดว่าจะ
ขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 โดยมีปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่น่าจะมีออกมาเป็นระยะ นักลงทุนมีการย้าย
สายการผลิตมาลงทุนในประเทศไทยจากผลของสงครามการค้า แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่
สำาคัญๆ รวมถึงการดำาเนินงานภายใต้แผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าระวังการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามทั้งการเผชิญกับความไม่แน่นอนของสงครามการค้าที่สร้างแรงกดดันกระจายไปทั่วโลก ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน การชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ภาวะโรคระบาด ตลอดจนความผันผวนของสถานการณ์ราคานำ้ามันดิบ
โลก อันอาจจะทำาให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศด้วยเช่นกัน

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ปี 2562

จำานวน
ปี 2561

ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ

กำาไรขั้นต้น

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

EBITDA

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสุทธิสำาหรับปี

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำานาจควบคุม

6,473.06

216.61

46.34

(228.46)

(55.72)

111.74

187.69

(17.47)

73.14

4,777.14

237.62

34.55

(210.91)

(57.67)

2.70

87.83

(3.26)

5.85

1,695.92

(21.01)

11.79

17.55

(1.95)

109.04

99.86

(14.21)

67.29

35.50 

(8.84)

34.12 

8.32 

(3.38)

4,038.52 

113.70

435.89 

1,150.26 

60.85

12.29

(0.75)

6.60

61.60

5.69

8,213.33

86.21 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำาไรสุทธิรวม จำานวน 73.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,150.26 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย กำาไรสุทธิในส่วนที่เป็นผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 60.85 ล้านบาท และกำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มี
อำานาจควบคุม 12.29 ล้านบาท ซึ่งกำาไรสุทธิรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุหลัก ดังนี้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด ซึ่งดำาเนินธุรกิจด้านสำารวจและ
ผลิตนำ้ามันปโิตรเลียม แหล่งสัมปทาน 53/48 จำานวน 111.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4,038.52 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการค้นพบแหล่งนำ้ามัน L53-DD ถึงแม้ราคาขายนำ้ามันโดยเฉลี่ยใน
ปี 2662 จะลดลงไปร้อยละ 5.3  

นอกจากนีก้ารค้นพบแหล่งนำา้มนั L53-DD ส่งผลให้ปรมิาณนำา้มนัสำารองในระดบั 2P (ปรมิาณสำารองทีพ่สิจูน์แล้วและรอการผลติ Proved 
Reserve รวมกับปริมาณสำารองที่พิสูจน์แล้วและรอการขุดเจาะ (Probable Reserve)) ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน ปี 2562
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บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 6,473.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,695.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
35.50 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เกิดจากรายได้จากจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงในต่างประเทศเป็นหลัก  

โดยมี โครงสร้างรายได้ปี 2562 ดังนี้

งบการเงินรวม

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี 2561 ปี 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

มูลค่า มูลค่า มูลค่าร้อยละ ร้อยละ เปอร์เซ็น (%)

รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามัน

• ทางทะเล

• ทางบก

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์

รายได้จากการจำาหน่ายโซลเว้นท์

รายได้อื่น

รวม  

4,649.22 96.62 6,112.33 93.76 1,463.11 31%

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

81.12 1.69 124.27 1.91 43.15 53%
50.21 1.04 48.83 0.75 -1.38 -3%

77.71 1.62 56.70 0.87 -21.01 -27%

-

34.55

-

0.72

255.20

46.34

3.91

0.71

-

11.79

-

34.13%

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

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่น จำานวน 46.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.12 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อน เกิดจากดอกเบี้ยรับ ค่าปรับจากการผิดสัญญาซื้อขาย และค่าชดเชยจากการฟ้องร้องคดี

บริษัทฯและบริษัทย่อยมี กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมและค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA)  187.69 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 99.86 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 113.70

5,988.06
สัดส่วน
91.85%



93Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00

7000.00

2560

3.79 40.52

1,945.66 2,196.07

1,346.72

2

264.8 2,428.11

1.24 3,665.71

232.63

2561 2562

รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2562 จำานวน 6,112.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 31  เกิด
จากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจจำาหน่ายนำ้ามันทั้งทางทะเลและทางบกจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ทำาให้ปริมาณการจำาหน่ายนำ้ามันโดยรวมของ 
บริษัทฯเพิ่มขึ้น 51.10%

รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันแยกตามผลิตภัณฑ์
รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตาม

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่ายในปี 2562 บริษัทฯมีรายได้จากการ
จำาหน่ายนำา้มันดเีซลหมุนเรว็ (High Speed Diesel) จำานวน 2,173.47 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.56 ของรายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามัน
ทั้งหมด และมีปริมาณการจำาหน่ายนำ้ามันดีเซลหมุนเร็วในปี 2562 
จำานวน 117.50  ล้านลิตร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจำาหน่ายนำ้ามัน
ทางทะเลให้ลูกค้าต่างประเทศ 

รายได้จากการจำาหน่ายนำา้มนัเตา (Fuel Oil) ในปี 2562 จำานวน 
3,665.71  ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 59.97  ของรายได้จากการ
จำาหน่ายนำ้ามันทั้งหมด และมีปริมาณการจำาหน่ายนำ้ามันเตาในปี 
2562 จำานวน 274.15  ล้านลิตร  เกิดจากการจำาหน่ายนำ้ามันทาง
ทะเลให้กับลูกค้าต่างประเทศ และเรือขนส่งเป็นหลัก

รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันเบนซิน (Gasoline) ในปี 2562 
จำานวน 232.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.81  ของรายได้จาก
การจำาหน่ายนำ้ามันทั้งหมด และมีปริมาณการจำาหน่ายนำ้ามันเบนซิน
ในปี 2562 จำานวน 15.81  ล้านลิตร เกิดจากการจำาหน่ายนำ้ามันให้
กับลูกค้าต่างประเทศ

รายได้จากธุรกจิบรกิารจดัหาอาหาร วตัถดุบิ และให้บรกิาร
อื่นๆ แก่ เรือเดินทะเล และพนักงานประจำาแหล่งขุดเจาะนำ้ามัน
และก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management)

 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจด้านการจัดหา
อาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ สำาหรับพนักงานประจำาแหล่งขุด
เจาะนำ้ามันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management) 
ประกอบด้วย รายได้จากการให้บรกิารจัดหาอาหาร ทำาความสะอาด 
และซกัรดีให้แก่พนกังานประจำาแท่นขดุเจาะนำา้มนัและก๊าซในอ่าวไทย 
บนเรือพักอาศัย และแหล่งขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซบนบก (Catering 
and  Housekeeping Service)

รายได้จากการให้บรกิารในธรุกจิ Catering & Supply Management ใน
ปี 2562 จำานวน 48.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3  
เน่ืองจากลูกค้ามีการหยุดพักการเดินเรือบางช่วงเนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศ 

  
รายได้จากการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์
รายได้จากการจำาหน่ายไฟฟ้า จำานวน 56.70 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2561 ร้อยละ 27 เนื่องจากปี 2562 โครงการขายแผงโซ
ล่าร์เซลล์สิน้สุดสญัญา รวมถงึผลกระทบจากสภาพภมูอิากาศ และ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง โดยในปี 
2562บางโครงการได้มกีารซ่อมบำารงุและเปลีย่นแปลงอปุกรณ์เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพ คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นในปี 2563

รายได้จากการผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์
รายได้จากการผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์ จำานวน 255.20 

ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 3.91 ของรายได้รวมทัง้หมด  ซึง่เริม่ผลิต
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 การจัดจำาหน่ายโซลเว้นท์ แบ่งออกเป็น:

• การจำาหน่ายนำ้ามันภายในประเทศ (Domestic) ซึ่ง
เป็นการจำาหน่ายสารไวท์สปิริต (White Spirit) ทั้งหมด 
คิดเป็น 5.55%  ของผลิตภัณฑ์ โดยรวม

• การจำาหน่ายนำ้ามันในต่างประเทศ (External) ซึ่ง
เป็นการจำาหน่ายโซลเว้นท์ และดเีซลท่ีเป็นผลติภณัฑ์พลอย
ได้ ให้กับลูกค้าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า โดยเป็น
สัดส่วนถึง 94.45% ของผลิตภัณฑ์ โดยรวม

นำ้ามันดีเซลหมุนเร็วนำ้ามันหล่อลื่นและอื่นๆ

นำ้ามันเตา นำ้ามันเบนซิน

2,173.47

12.66
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ต้นทุนขายและบริการ และกำาไรขั้นต้น
ต้นทุนขาย ประกอบด้วย ต้นทุนจากการจำาหน่ายนำ้ามัน และ

ต้นทุนจากการผลิตและจำาหน่าย โซลเว้นท์และไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติย์และจำาหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ ส่วนต้นทนุบรกิาร เกดิจาก 
ต้นทุนบริการของธุรกิจ Supply Management

 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนการขายนำ้ามันเชื้อ
เพลิง,นำ้ามันหล่อล่ืน และต้นทุนจากการผลิตและจำาหน่ายโซลเว้นท์ 
และไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เท่ากับ 6,211.78 ล้านบาท คิด
เป็น ร้อยละ 96.69 ของรายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามัน โซลเว้นท์
และจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้หมด ส่งผลให้บรษิทัฯ
และบริษัทย่อยมีกำาไรขั้นต้นจากการจำาหน่ายนำ้ามัน โซลเว้นท์ และ
จำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี 2562 เท่ากับ 212.45 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำานวน 13.22 ล้านบาทหรือลดลงร้อย
ละ 5.86 กำาไรขัน้ต้นท่ีลดลง บรษิทัมกีารปรับกลยทุธ์ในการขาย เพือ่
เพิม่ส่วนแบ่งการตลาดและขยายตลาดให้กว้างขึน้ เนือ่งจากภาวะการ
แข่งขันในตลาดนำ้ามันทั้งในและต่างประเทศที่สูงขึ้น ทำาให้ต้องมีการ
ปรับลดราคาเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มจำานวนลูกค้ารายใหม่ 

โดยในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตรากำาไรขั้นต้นของ
การจำาหน่ายนำ้ามัน โซลเว้นท์ และจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ โดยรวมเท่ากับร้อยละ 3.31 

บริษทัฯ มต้ีนทุนบรกิารของธรุกิจ Catering& Supply Manage-
ment ในปี 2562 เท่ากับ 44.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.49 
ของรายได้จากการให้บริการรวม ส่งผลให้มีกำาไรขั้นต้นจากการให้
บริการในปี 2562 เท่ากับ 4.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อย
ละ 65.25 เนื่องจากต้นทุนบริการที่สูงขึ้น จากการปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานการให้บริการ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

บริษัทฯมีอัตรากำาไรข้ันต้นจากการให้บริการในธุรกิจ Supply 
Management ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 8.51 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำาไรขั้นต้นรวม 216.61 ล้านบาท ลด
ลง 21.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.84 เมื่อเทียบจากปีก่อน

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

จำานวน 228.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.32  เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน เกิดจากค่าเบี้ยประกันภัย ค่าการตลาด และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มบุคลากรด้านการขาย เพื่อขยายธุรกิจในต่าง
ประเทศ

ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินจำานวน 

55.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 1.96 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 3.39 เม่ือเทยีบกบัปีก่อน ต้นทนุทางการเงนิทีล่ดลง เกดิจาก
การลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยฯ

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีผลกำาไรจากอัตราแลก

เปลี่ยน จำานวน 0.10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 96.63 เกิด
จากการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ณ วันสิ้นปี

   
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้ จำานวน 17.46 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 14.20 ล้านบาท  ซึ่งเกิดจาก
ภาษีนิติบุคคลจากกำาไรของบริษัทและบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำานวน 2,967.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปีก่อน เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำานวน 272.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.46
สนิทรัพย์หมุนเวยีนท่ีเพิม่ขึน้ส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จำานวน 64.22 ล้านบาท และลกูหนีก้าร

ค้าและลูกหนี้อื่น จำานวน 214.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ

งบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ปี 2561 ปี 2562

รวมสินทรัพย์

รวมหนี้สิน

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

2,744.30

1,389.91

1,354.39

1,346.65

691.87

553.56

2,967.50

1,555.66

1,411.84

1,395.49

691.87

553.56

ฐานะทางการเงิน
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(1) สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำานวน 1,020.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวนร้อย

ละ 36.46 สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 64.22 ล้านบาท และ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำานวน 214.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 198.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 47.97 โดยมีสาเหตุจากกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดำาเนินงานและเงินปันผลรับจากกิจกรรมลงทุน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิจำานวน 784.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 

2561 ร้อยละ 37.66  เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีลูกหนี้การค้า ณ  31 ธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ
และลูกหนี้ที่ค้างชำาระไม่เกินกว่า 3 เดือน

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน จำานวน 1,947.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.47  

ส่วนใหญ่เกดิจากการลดลงของ ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์-สทุธ ิของสนิทรพัย์โรงแยกคอนเดนเสทจากการคดิค่าเสือ่มราคาของเครือ่งจกัร และ 
โรงงานแยกคอนเดนเสท และ เงนิลงทนุในการร่วมค้า ลดลงจากการได้รบัเงนิปันผลจาก Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”)  
จำานวน 152.98 ล้านบาท และเพิม่ขึน้จากการรบัรูส่้วนแบ่งกำาไรจากการร่วมค้า สำาหรบังวด ในปี 2019  จำานวน 111.74 ล้านบาท

ณ  31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทนุในการร่วมค้า จำานวน 1,227.16 ล้านบาท ซึง่เกดิจากการทีบ่รษิทัย่อย Sea Oil Energy Limited ได้
เข้าซือ้หุน้ของ Pan Orient Energy (Siam) Limited (“POES”) จำานวน 9,863 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 49.99 ของจำานวนหุน้ทีอ่อกและ
จำาหน่ายแล้วทัง้หมดของ POES  ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัการสำารวจ พฒันาและผลตินำา้มนัปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย สมัปทาน
ปิโตรเลยีมหลมุ L53/48  จังหวดันครปฐม บรษัิทฯ ได้รบัรู้ส่วนแบ่งกำาไรในปี 2562 ไว้จำานวน 111.74 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯได้ทดสอบ
การด้อยค่าของเงนิลงทนุในการร่วมค้า โดยใช้ประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัตลอดอายสุมัปทานปิโตรเลยีม พบว่าผลรวมมลูค่า
ปัจจบุนัจากการคำานวณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของเงินลงทนุในการร่วมค้ามจีำานวนมากกว่ามลูค่าตามบญัช ี1,878.87 ล้านบาท ดงันัน้ในปี 
2562 บรษิทัฯ จงึไม่มกีารบนัทกึการด้อยค่าของเงนิลงทนุดงักล่าว

หนี้สิน
บรษิทัฯและบรษัิทย่อย มีหนีส้นิรวม 1,555.66 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 165.75 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 11.93 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เกดิ

จากการเพิม่ขึน้ของหน้ีสนิหมนุเวยีน จำานวน 479.29 ล้านบาท จากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ทีเ่พิม่ขึน้จากการจำาหน่ายนำา้มนัในต่างประเทศ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,411.84 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,395.49 ล้านบาท 

และส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำานาจควบคุม 16.35 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 57.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.24 เกิด
จากกำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีที่เพิ่มขึ้น

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2561 2562

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

กำาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

15.34

(91.89)

50.08

(26.47)

171.91

(11.57)

133.87

101.11

133.36

(161.41)

73.07

133.87

(8.85)

198.09

กระแสเงินสด
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เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก

กิจกรรมดำาเนินงานจำานวน 101.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  2561 
โดยมสีาเหตหุลกัมาจากกำาไรจากการดำาเนนิงาน และการลดลงของ
ลูกหนี้การค้า และ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน 
ในปี 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก

กิจกรรมลงทุน จำานวน 133.36 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เกิดจาก
เงินปันผลรับจากการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิและเงินปันผลรับจาก
กิจการร่วมค้า POES 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ ไปจาก

กิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 161.41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการ
จ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและดอกเบี้ย

จากรายการกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ทำา
ให้บรษิทัฯ และบริษทัย่อยมีเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เพิม่
ขึ้นสุทธิ รวมเป็นจำานวน 73.07 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2561 ทำาให้ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 198.09 ล้านบาท  

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
งบการเงินรวม

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2561 2562
   อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

   อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

   อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ)

   อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (ร้อยละ)

   อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ)

   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)   

   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)

   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

   อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

   อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า)

ปัจจยัและอทิธพิลทีอ่าจมผีลต่อผลการดำาเนนิงานหรอืฐานะ
การเงินในอนาคต

ความผันผวนของราคานำ้ามันและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ภมูภิาคเอเซยี เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิโลกและราคานำา้มนัยงัมคีวาม
ผนัผวนตามปัจจยัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปรมิาณการผลติ ปรมิาณความ
ต้องการใช้นำา้มนั ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของราคานำา้มนัอาจส่งผลต่อ
ผลประกอบการของบรษิทัโดยรวมได้  หากราคานำา้มนัปรบัตวัลดลง
อย่างมาก ส่งผลให้รายได้จากการจำาหน่ายนำ้ามันของกิจการลดลง
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการกำาหนดราคาขาย
โดยใช้วิธีราคาต้นทุนบวกกำาไรขั้นต้น (Cost Plus Pricing Method) 
เพื่อรักษาระดับกำาไรไว้  รวมถึงนโยบายการกระจายความเสี่ยงไป
ยงัธรุกจิอืน่ๆ และการปรับลดต้นทนุการผลติและจำาหน่าย ค่าใช้จ่าย
ดำาเนินงานให้เหมาะสม เพื่อช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของ
ราคานำ้ามันได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์ 
และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้า
หมายที่กำาหนดไว้ และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ในปัจจุบัน 

0.95 0.96 0.81

(8.37)

0.12 1.13

0.85 0.90 0.78

(3.97)

(0.06) 4.44

7.98 9.48 9.66

0.92

0.22 2.56

45.12 37.96 37.26

0.77

1.03 1.10

0.34

5.73 4.97 3.35

1.93

0.85

0.27

0.75

1.81

(2.79)

0.56 (0.18)

การคำานวณอัตราส่วนทางการเงิน
• อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน
• อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดเงินฝากธนาคาร + 

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหน้ีการค้าและต๋ัวเงิน
รับ - สินค้าคงเหลือ) / หนึ้สินหมุนเวียน

• อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การ
ค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)

• ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า
• อัตรากำาไรข้ันต้น = กำาไรข้ันต้น / รายได้จากการขายและให้บริการสุทธิ
• อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน = กำาไรจากการดำาเนินงาน / 

รายได้จากการขายและให้บริการสุทธิ

• อัตรากำาไรสุทธิ = กำาไรสุทธิ / รายได้รวม
• อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำาไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉล่ีย)
• อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำาไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย)
• อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น
• อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = (หนี้สินรวม – เจ้า

หนี้การค้า) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
• อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบ้ีย = กระแสเงินสดจาก

การดำาเนินงาน + ดอกเบ้ียจ่ายจากการดำาเนินงาน + ภาษี / 
ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำาเนินงานและลงทุน



97Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



98 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



99Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



100 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



101Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



102 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



103Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



104 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



105Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



106 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



107Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



108 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



109Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



110 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



111Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



112 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



113Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



114 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



115Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



116 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



117Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



118 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



119Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



120 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



121Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



122 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



123Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



124 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



125Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



126 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



127Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



128 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



129Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



130 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



131Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



132 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



133Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



134 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



135Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



136 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



137Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



138 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



139Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



140 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



141Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



142 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



143Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



144 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



145Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



146 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



147Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



148 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



149Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



150 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



151Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



152 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



153Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



154 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



155Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



156 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



157Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



158 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



159Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



160 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



161Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



162 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



163Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



164 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



165Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



166 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



167Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019



168 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท   บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SEAOIL”)
ที่ตั้งสำานักงานใหญ ่  เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ   บริษัท ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่

1.  ธุรกิจจัดจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและนำ้ามันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าทางทะเล ได้แก่ เรือเดินทะเลทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และลูกค้าทางบก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น 
ธุรกิจรถขนส่งทางบก ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น
2.  ธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่เรือเดินทะเล และพนักงาน
ประจำาแหล่งขุดเจาะนำ้ามันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management)

เลขทะเบียนบริษัท  0107554000194
โทรศัพท์    (02) 398-9850, (02) 398-9851
โทรสาร    (02) 398-9852
เว็บไซต์    www.seaoilthailand.com
ทุนจดทะเบียน   691,867,135 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 691,867,135 หุ้น 
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำาระแล้ว   553,559,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 553,559,662 หุ้น 
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
    (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

บุคคลอ้างอิง  
นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำากัด
    93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
    โทรศัพท์ (02) 009-9000  โทรสาร (02) 009-9991
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
    โดย นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร เลขทะเบียน 4843 หรือ 
         นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย         เลขทะเบียน 4526 หรือ
         นายวิเชียร  กิ่งมนตรี           เลขทะเบียน 3977
    อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 เลขที่ 179/74-80 
    ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
    โทรศัพท์ (02) 286-9999, (02) 344-1000 โทรสาร (02) 286-5050
นายทะเบียนหุ้นกู้   ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
และตัวแทนชำาระเงิน   เลขที่ 3000 อาคารเอ ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
    โทรศัพท์ (02) 299-1217 โทรสาร (02) 299-1278  
    (หุ้นกู้บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) ครบกำาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 จำานวน 
    400 ล้านบาท) 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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ข้อมูลสำาคัญอื่น

บริษัท ซีออยล์ จำากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย จำานวน 6 บริษัท คือ

ชื่อบริษัท  Sea Oil Energy Limited 
วันจดทะเบียน  15 ตุลาคม 2557
ที่ตั้งบริษัท  27 Reid Street – 1 Floor Hamilton HM11, Bermuda
ประเภทธุรกิจ  ลงทุนในบริษัทอื่น  
ทุนจดทะเบียน  1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 1 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนชำาระแล้ว  1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 1 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ชื่อบริษัท  Sea Oil Offshore Limited 
วันจดทะเบียน  22 มกราคม 2558
ที่ตั้งบริษัท  Unit B, Lot 49, 1 Floor, Block F, Lazenda Warehouse 3, Jalan Ranca - Ranca,    
   87000 Labuan F.T.,Malaysia
ประเภทธุรกิจ  จำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงระหว่างประเทศ  
ทุนจดทะเบียน  30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 30,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนชำาระแล้ว  30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 30,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

ชื่อบริษัท  Sea Oil Petroleum PTE. LTD.
วันจดทะเบียน  22 เมษายน 2558
ที่ตั้งบริษัท  7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #08-02/02A, Singapore 038987
ประเภทธุรกิจ  จำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนำ้ามันในประเทศสิงคโปร์  
ทุนจดทะเบียน  5,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 1,000,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุ้นบุริมสิทธิ จำานวน 4,400,000 หุ้น
ทุนชำาระแล้ว  5,400,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 1,000,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และหุ้นบุริมสิทธิ จำานวน 4,400,000 หุ้น

ชื่อบริษัท  Energon PTE. LTD  
วันจดทะเบียน  29 พฤศจิกายน 2562
ที่ตั้งบริษัท  7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #08-02, Singapore 038987
ประเภทธุรกิจ  การลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น
ทุนจดทะเบียน  1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 1,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ทุนชำาระแล้ว  1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 1,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 



170 Sea Oil Public Company Limited Annual Report 2019

ชื่อบริษัท  บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำากัด 
   (เดิมชื่อ “บริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จำากัด”) 
ที่ตั้งบริษัท  700/340 หมู่ 6 ตำาบลดอนหัวฬ่อ อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ประเภทธุรกิจ  โรงแยกคอนเดนเสท
ทุนจดทะเบียน  204,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 2,040,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำาระแล้ว  204,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 2,040,000 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ชื่อบริษัท  บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำากัด  
ที่ตั้งบริษัท  88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน  75,260,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 752,600 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำาระแล้ว  75,260,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 752,600 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

กิจการร่วมค้า

ชื่อบริษัท  Pan Orient Energy (Siam) Limited หรือ (“POES”)
วันจดทะเบียน  30 มกราคม 2550
ที่ตั้งบริษัท  ประเทศเบอร์มิวด้า
ประเภทธุรกิจ  ผลิตและสำารวจปโิตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกในประเทศไทย
   ครอบครองสัมปทานสัดส่วน 100% ของสัมปทานแปลงที่ L53/48
ทุนจดทะเบียน  19,728 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 19,728 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทุนชำาระแล้ว  19,728 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 19,728 หุ้น 
   มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น  บริษัท Sea Oil Energy Limited ถือหุ้นจำานวน 9,863 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของ  
   จำานวนหุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ POES

บริษัท Pan Orient Petroleum Company Pte. Limited (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ถือหุ้นจำานวน 
9,865 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.01 ของจำานวนหุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ POES





บริษัท ซีออยล จำกัด (มหาชน) รายงานประจำป 2562                                                                        A
N
N
UA

L REPORT 2019 S
EA

OIL COM
PA

N
Y LIM

IITEDบริษัท ซีออยล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร 02-398-9850-1   โทรสาร 02-398-9852

Sea Oil Public Company Limited

88 Soi Bangna - Trad 30, Debaratna Road, Bangna - Tai, Bangna, Bangkok 10260

Tel: (662) 398-9850-1  Fax: (662) 398-9852

www.seaoilthailand.com


