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หมายเหตุ :
เอกสารแนบประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 56-1 One Report ได้เปิดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ท่านสามารถศึกษาและดูเพ่ิมเติมได้ที่ www.seaoilthailand.com และ www.set.or.th
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วิสัยทัศน์
มุ่งสู่องค์กรชั้นน�า ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ตลอดจนธุรกิจด้านบริการและจัดหาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
ขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ
ที่ด�าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน
• การขายปิโตรเลียม ปิโตรเคมี

และพลังงานอื่นๆ
• ด้านบริการและจัดหา
 อย่างครบวงจร
• พัฒนาโอกาสการลงทุน
 ในธุรกิจส�ารวจและ
 ผลิตปิโตรเลียม

ยกระดับด้านคุณภาพ
และมาตรฐานการ
ให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของ
ลูกค้า

มุ่งเน้นการบริหาร
องค์กรอย่างย่ังยืน
โดยดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย

สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลด้วย
ประสิทธิภาพสูงสุด

พัฒนาองค์กร 
บุคลากร และ ส่งเสริม
คู่ค้า ให้มุ่งไปสู่ความ
เป็นมาตรฐานสากล 
ภายใต้การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ศึกษาการขยายการลงทุน
ในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตที่หลากหลาย

มุ่งเน้นการพัฒนา
กระบวนท�างาน, 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลและการประสานงาน
ด้วยระบบอัตโนมัติ

ส่งเสริมนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม
และสนับสนุนนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ในปี 2564 บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด(มหาชน) (บริษัทฯ ) ได้ก้าวผ่าน
วิกฤติเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคน ในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้าง ทั้งภาคการผลิต การลงทุน การขนส่ง การท่องเที่ยว และ
ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม ท�าให้ทุกภาคธุรกิจมีการปรับตัวเพ่ือให้การ
ด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ราคาน�้ามันในตลาดโลก
ยังคงมีความผันผวน และปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุน
และควบคุมก�าลังการผลิตจากกลุ่มประเทศผู้ค้าน�้ามันรายใหญ่ (OPEC)
และชาติพันธมิตร รวมถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้น�้ามันที่
มีแนวโน้มสูงขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่ก�าลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึง
การเปิดประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป 

กลุ่มบริษัท SEAOIL ยังคงมุ่งม่ันท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคม ชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
มุ ่งสร้างความสมดุลตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับองค์กร ท่ามกลาง
วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2564 SEAOILได้ปรับกลยุทธ์และการด�าเนินธุรกิจ
รูปแบบใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตระหนัก
ถึงความส�าคัญด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านสุขอนามัย
ต่างๆ กับบุคลากรและคู่ค้า มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและรวดเร็วมากขึน้ 

ผลประกอบการโดยรวมในปี 2564 กลุ ่มบริษัท SEAOIL มีก�าไร
สุทธิ 240 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 661 เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผล
มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากกิจการร่วมค้าในธุรกิจผลิตและส�ารวจ
ปิโตรเลียมที่เพ่ิมขึ้นจากปริมาณการการผลิตและการขายน�้ามันดิบที่
เพ่ิมขึ้น รวมถึงราคาน�้ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน รายได้รวมในปี 2564 จ�านวน 11,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
114.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่เพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้
จากการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง จากการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ 
ท้ังเอเชียและยุโรป กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันโดยรวม
ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม พัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับผลประเมินจากการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2564 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่3 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สุดท้ายนี้ในนามของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า สถาบันการ
เงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ SEAOIL ด้วยดีเสมอมา ขอให้เชื่อมั่น
ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่าง
เต็มความสามารถ เพ่ือให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคง และสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างย่ังยืนตลอดไป 

อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร
ประธานกรรมการ

สารจาก 
ประธานกรรมการ
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04 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายได้จากการขายสินค้าบริการและการให้เช่า 6,416.36 5,274.97 11,340.34

ก�าไรขั้นต้น 190.76 195.11 251.01

EBITDA 177.38 128.80 311.86

ก�าไรสุทธิ 73.14 31.54 240.03

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 60.85 18.45 230.95

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 0.0999 0.0284 0.3556

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รวมสินทรัพย์ 2,967.50 2,203.52 3,096.60

รวมหนี้สิน 1,555.66 782.85 1,419.32

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,411.84 1,420.67 1,677.28

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,395.49 1,403.16 1,648.01

อัตราส่วนทางการเงิน
งบการเงินรวม

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.81 1.32 1.27

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.10 0.55 0.85

อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 2.97 3.70 2.21

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 1.14 0.60 2.12

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.56 1.22 9.06

อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 4.44 1.32 15.14

จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว (ล้านหุ้น) 553.56 608.91 649.51

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.55 2.42 2.98

ข้อมูลส�าคัญทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

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

ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อย ปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

2562 2563 2564

รายได้จากการขายแยกประเภทน�้ามันปี 2562 - ปี 2564

น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว

น�้ามันเบนซิน 

น�้ามันเตา

น�้ามันหล่ออื่นและอื่นๆ4,386.85
2,173.47

2,903.93

647.43

232.63

619.68

103.7840.52 45.41

5,939.80

3,665.71

1,572.40

โครงสร้างรายได้ ปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

จ�าหน่ายน�้ามันทางทะเล
9,779.70 สัดส่วน

86.14%

จ�าหน่ายโซเว้นท์
9.30 สัดส่วน

0.08%
การให้เช่า 
19.60 สัดส่วน

0.17%

จ�าหน่ายน�้ามันทางบก
1,298.16 สัดส่วน

11.43%

รายได้อื่น
13.78 สัดส่วน

0.12%

การให้บริการ
233.58 สัดส่วน

2.06%
11,354.12

ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันแต่ละประเภท ปี 2564

(หน่วย : ล้านลิตร)

น�้ามันมันเตา
368.35 สัดส่วน

57.39%
น�้ามันดีเซล
231.36 สัดส่วน

36.05%

น�้ามันหล่อล่ืน, อื่นๆ
1.62 สัดส่วน

0.25%น�้ามันเบนซิน
40.49 สัดส่วน

6.31%

641.82
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

1. โครงสร้างและการด�าเนินงาน
 ของกลุ่มบริษัท

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

1.1 นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ำงและกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท

SEAOIL
Oil  Trading & Solvent business 

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�้ามัน และโซลเว้นท์

SEAOIL
Catering & Supply Management 

ธุรกิจบริการจัดหาอาหาร 
วัตถุดิบและอื่นๆ

SEAOIL
Exploration & Production

ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

ภาพรวม
ของการประกอบธุรกิจ
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07แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

1.1.1 วัสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและกลยุทธ์ ใน
  กำรด�ำเนินงำน
วิสัยทัศน์ : “มุ่งสู่องค์กรชั้นน�ำ ในกลุ่มธุรกิจพลังงำน ตลอดจน
ธุรกิจด้ำนบริกำรและจัดหำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ : 
1. ขยำยธุรกิจในกลุ่มธุรกิจที่ด�ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน 

• กำรขำยปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและพลังงำนอื่นๆ 
• ด้ำนบริกำรและจัดหำอย่ำงครบวงจร 
• พัฒนำโอกำสกำรลงทุนในธุรกิจส�ำรวจและผลิต

ปิโตรเลียม 
2. สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลด้วยประสิทธิภำพ

สูงสุด 
3. มุ ่งเน้นกำรพัฒนำกระบวนท�ำงำน, พัฒนำระบบกำร

บริหำรจัดกำรข้อมูลและกำรประสำนงำนด้วยระบบ
อัตโนมัติ 

4. ยกระดับด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 

5. พัฒนำองค์กร บุคลำกรและส่งเสริมคู ่ค ้ำ ให้มุ ่งไปสู ่
ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล ภำยใต้กำรบริหำรงำนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

6. ส่งเสริมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

7. มุ ่งเน้นกำรบริหำรองค์กรอย่ำงยั่งยืนโดยดูแลผู ้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ำย 

8. ศึกษำกำรขยำยกำรลงทุนในกลุ ่มธุรกิจที่มีศักยภำพใน
กำรเติบโตที่หลำกหลำย 

เป้ำหมำยและกลยุทธ์ ในกำรด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ยังคงมุ่งมั่นที่จะ
ด�ำเนินธุรกิจให้มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน เพื่อเข้ำสู่กำรเป็นองค์กร
ชั้นน�ำในกลุ่มธุรกิจพลังงำน ตลอดจนธุรกิจจัดหำวัตถุดิบ สินค้ำ 
และให้บริกำร ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นกำร
สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสตำมหลักจริยธรรม ด้วย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ 
ลกูค้ำ หรอืบคุคลภำยนอกทีม่ส่ีวนได้เสยี สร้ำงควำมสมดลุตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำระยะยำว และพัฒนำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืน 
สอดคล้องตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท บริษัทฯ จึงได้
ก�ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบแนวทำง

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืนตำมมำตรฐำนสำกล มีกำร
วิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ทบทวนประเด็น
ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และ
พิจำรณำก�ำหนดเป้ำหมำยด้ำนควำมยั่งยืน ตลอดจนปรับ
เปล่ียนกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจและสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯพยำยำม
แสวงหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภำพ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับองค์กร และต่อยอดธุรกิจเดิมที่ด�ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน 
เพื่อสร้ำงเสถียรภำพและรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจ บริษัทจึงได้มีกำรก�ำหนดกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อ
ให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ดังน้ี

S1 สร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
S1.1 กำรขยำยธุรกิจด้ำนจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้มันเชือ้เพลงิ

และกำรให้บริกำรด้ำนCatering & Supply 
Management ตลอดจนธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
ขยำยฐำนลูกค้ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ
เพื่อให้มีส่วนแบ่งกำรตลำดที่เพิ่มขึ้น (Market 
Development) 

บริษัทฯ ยังคงมุ ่งเน้นกำรขยำยตลำดด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำย
น�้ำมันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีกำรจัดตั้งบริษัท
ย่อยเพิ่มเติมท้ังในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อสนับสนุนกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันและขยำยฐำนลูกค้ำท้ังในทวีปเอเซียและยุโรป 
ทั้งทำงบกและทำงทะเล ในกำรขยำยตลำดกำรให้บริกำรจัดหำ
น�้ำมันทำงทะเล ให้ครอบคลุมเรือทุกประเภท โดยเฉพำะเรือ
ขนส่งสินค้ำที่มีขนำดใหญ่และมีจ�ำนวนเรือในกองเรือจ�ำนวน
มำก รวมไปถึงกำรให้บริกำรอื่นๆ ที่จ�ำเป็นกับเรือเดินทะเล 
รวมถึงแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซในทะเลและบนบก เพื่อ
เป็นผู้ให้บริกำรแก่ลูกค้ำกลุ่มเรือเดินทะเลประเภทต่ำงๆ และ
แท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติในทะเลที่ครบวงจร ส่วน
งำนกำรขยำยตลำดด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงบก บริษัทฯ
ได้ขยำยกลุ่มลูกค้ำให้ครอบคลุมในหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม เช่น 
อุตสำหกรรมกำรผลิตน�้ำตำล อุตสำหกรรมไบโอดีเซล เป็นต้น 
ในส่วนกำรส่งออกทำงบกไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน บริษัทฯ 
ได้มีกำรขยำยตลำดอย่ำงต่อเน่ืองเห็นได้จำกปริมำณกำรขำยที่
เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

บริษัทฯ ยังคงขยำยธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำน Catering & 
Supply Management อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนกำรจัดหำ
อำหำร วัตถุดิบ และให้บริกำรอื่นๆ ให้กับพนักงำนประจ�ำแหล่ง
ขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเล และบนบก รวมถึงกำรจัดหำ
วัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร วัสดุอุปกรณ์และบริกำร
อื่นๆ (Provision Supply) ให้กับเรือเดินทะเล และมีแผนงำน
ขยำยกำรให้บริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
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มำกขึ้น มุ ่งเน้นกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรเพ่ือสร้ำง
ควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด โดยตระหนักถึงด้ำนควำมปลอดภัย
และอำชีวอนำมัยของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ

S1.2 กำรปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ด้ำนกำรลงทุน เพ่ือให้ ได้
ผลตอบแทนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยในระยะยำว
และยั่งยืน (Diversification Growth)

บริษัทได้เข้ำลงทุนธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมอันเป็น
ธุรกิจต ้นน�้ำของธุรกิจน�้ำมัน ซึ่ งเป ็นธุรกิจที่จะให ้บริษัท
ได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น เนื่องจำกกำรจัดหำแหล่งพลังงำน
ปิโตรเลียม ต้องใช้เทคโนโลยี ทักษะ ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะด้ำนเป็นอย่ำงสูง กำรลงทุนดังกล่ำวท�ำให้บริษัทได้
เรียนรู ้และรับประสบกำรณ์จำกบริษัทส�ำรวจ และผลิต
ปิโตรเลียม โดยตรง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู่กำร
เป็นผู้รับสัมปทำนระยะยำว หรือโอกำสกำรลงทุนในโครงกำรที่
มีศักยภำพในอนำคต 

จำกผลกระทบสภำวะเศรษฐกิจทั่วโลก และสภำพแวดล้อม
ในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงทั้ งป ัจจัยภำยในและ
ภำยนอก เพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
โลกท้ังด้ำนพลังงำนและด้ำนเทคโนโลยีในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ มีแผนกำรเข้ำศึกษำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจในกลุ่มที่
มีศักยภำพในกำรเติบโตท่ีหลำกหลำย ท้ังในด้ำนพลังงำนและ
ธุรกิจบริกำรอื่นๆที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว
อย่ำงยั่งยืน

S2 เสริมสร้ำงคุณภำพและควำมหลำกหลำยของ
สินค้ำ พัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ
เป็นส�ำคัญ (Product & Services Development 
under Customer focused)

บริษัทเชื่อมั่นว่ำ กำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้มีควำมยั่งยืน ยังคง
มุ ่งเน้นควำมเชื่อม่ันในคุณภำพของสินค้ำ และกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรให้บริกำร เพื่อตอบสนองควำมคำดหวังและ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้ำน
กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงมำกว่ำ 20 ปี มีควำมพร้อม
ด้ำนบุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
กำรให้บริกำรจัดหำและจัดส่งสินค้ำอย่ำงมีคุณภำพ ครบถ้วน 
ปลอดภยั และตรงเวลำ มีกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยในผลิตภัณฑ์ 
(Product Development) เพื่อรองรับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ กำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกและ
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ (Process Development) มุ่งเน้นบริกำรลูกค้ำ
ให้เกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด (Customer focused) 

สนับสนุนกำรมีส ่วนร ่วม เป ิดรับข้อเสนอแนะจำกลูกค ้ำ
เพื่อน�ำมำพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให ้บริกำร 
(Stakeholder Engagement)

ส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจบริกำรด้ำน Catering & Supply 
Management บริษัทฯ มีบุคลำกรท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและ
มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน Catering และ
บริกำรต่ำงๆ มุ่งเน้นมำตรฐำนกำรให้บริกำร ควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม ตำมมำตรฐำนสำกล มีกำรเพิ่ม
มูลค่ำ และพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง (Process 
Development) อำทิ กำรเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำรจำก
รำยกำรอำหำรที่ให้บริกำร กำรคัดเลือกภำชนะและบรรจุภัณฑ์
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรจัดหำสินค้ำและ
บริกำรอื่นๆเพิ่มเติมตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Customer 
focused) เพื่อสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงครบวงจร 

S3  กำรพัฒนำองค์กร บุคลำกร และส่งเสริมคู่ค้ำ
ให้มุ่งสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล ภำยใต้กำร
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลดัวยควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ESG 
Development for Sustainable growth)

บริษัทยังคงยึดมั่นกำรด�ำเนินธุรกิจและบริหำรจัดกำรภำยใต้
หลักธรรมมำธิบำล ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็น 
ผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตำม
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรม 
ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด ไม่สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่มี
ลักษณะผิดกฎหมำย ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ 
และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญ
ต่อประเด็นส�ำคัญที่มีผลต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรบริหำร
ห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ กำรพัฒนำบุคคลำกร ส่งเสริมคู่ค้ำเพ่ือสู่
มำตรฐำนสำกล กำรเสริมสร้ำงชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
ส่งเสริมกำรศึกษำให้แก่เยำวชนของชำติในอนำคต บริษัทฯ 
ให้ควำมส�ำคัญและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระ
บวนกำรปฎิบัติงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร กำรรณรงค์
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำและให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
สร้ำงอำชีพให้แก่ชุมชน ด้วยกำรว่ำจ้ำงแรงงำนและกำรอุดหนุน
สินค้ำและวัตถุดิบในพ้ืนที่ชุมชนที่บริษัทได้เข้ำไปด�ำเนินธุรกิจใน
บริเวณนั้น ตลอดจนสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ในกำรปฎิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำง
ควำมสมดุลและน�ำไปสู่กำรเป็นองค์กรที่มีกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน
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มำกขึ้น มุ่งเน้นกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรเพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด โดยตระหนักถึงด้ำนควำมปลอดภัย
และอำชีวอนำมัยของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ

S1.2 กำรปรบัเปลีย่นกลยุทธ์ด้ำนกำรลงทุน เพ่ือให้ ได้
ผลตอบแทนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยในระยะยำว
และยั่งยืน (Diversification Growth)

บริษัทได้เข้ำลงทุนธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมอันเป็น
ธุรกิจต ้นน�้ำของธุรกิจน�้ำมัน ซ่ึงเป ็นธุรกิจที่จะให ้บริษัท
ได้รับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น เนื่องจำกกำรจัดหำแหล่งพลังงำน
ปิโตรเลียม ต้องใช้เทคโนโลยี ทักษะ ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนเป็นอย่ำงสูง กำรลงทุนดังกล่ำวท�ำให้บริษัทได้
เรียนรู ้และรับประสบกำรณ์จำกบริษัทส�ำรวจ และผลิต
ปิโตรเลียม โดยตรง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู่กำร
เป็นผู้รับสัมปทำนระยะยำว หรือโอกำสกำรลงทุนในโครงกำรที่
มีศักยภำพในอนำคต 

จำกผลกระทบสภำวะเศรษฐกิจทั่วโลก และสภำพแวดล้อม
ในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ เป ล่ียนแปลงทั้ งป ัจจัยภำยในและ
ภำยนอก เพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเปล่ียนแปลงของ
โลกท้ังด้ำนพลังงำนและด้ำนเทคโนโลยีในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ มีแผนกำรเข้ำศึกษำโอกำสในกำรขยำยธุรกิจในกลุ่มที่
มีศักยภำพในกำรเติบโตที่หลำกหลำย ทั้งในด้ำนพลังงำนและ
ธุรกิจบริกำรอื่นๆที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว
อย่ำงยั่งยืน

S2 เสริมสร้ำงคุณภำพและควำมหลำกหลำยของ
สินค้ำ พัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรกับลูกค้ำ
เป็นส�ำคัญ (Product & Services Development 
under Customer focused)

บริษัทเชื่อมั่นว่ำ กำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้มีควำมยั่งยืน ยังคง
มุ ่งเน้นควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของสินค้ำ และกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรให้บริกำร เพื่อตอบสนองควำมคำดหวังและ
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้ำน
กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงมำกว่ำ 20 ปี มีควำมพร้อม
ด้ำนบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
กำรให้บริกำรจัดหำและจัดส่งสินค้ำอย่ำงมีคุณภำพ ครบถ้วน 
ปลอดภยั และตรงเวลำ มีกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยในผลิตภัณฑ์ 
(Product Development) เพื่อรองรับควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ กำรพัฒนำเทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกและ
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ (Process Development) มุ่งเน้นบริกำรลูกค้ำ
ให้เกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด (Customer focused) 

สนับสนุนกำรมีส ่วนร ่วม เป ิดรับข้อเสนอแนะจำกลูกค ้ำ
เพื่อน�ำมำพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให ้บริกำร 
(Stakeholder Engagement)

ส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจบริกำรด้ำน Catering & Supply 
Management บริษัทฯ มีบุคลำกรท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและ
มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน Catering และ
บริกำรต่ำงๆ มุ่งเน้นมำตรฐำนกำรให้บริกำร ควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรฐำนสำกล มีกำรเพ่ิม
มูลค่ำ และพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (Process 
Development) อำทิ กำรเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำรจำก
รำยกำรอำหำรท่ีให้บริกำร กำรคัดเลือกภำชนะและบรรจุภัณฑ์
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรจัดหำสินค้ำและ
บริกำรอื่นๆเพิ่มเติมตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (Customer 
focused) เพื่อสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงครบวงจร 

S3  กำรพัฒนำองค์กร บุคลำกร และส่งเสริมคู่ค้ำ
ให้มุ่งสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล ภำยใต้กำร
บริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลดัวยควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (ESG 
Development for Sustainable growth)

บริษัทยังคงยึดมั่นกำรด�ำเนินธุรกิจและบริหำรจัดกำรภำยใต้
หลักธรรมมำธิบำล ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะเป็น 
ผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ ลูกค้ำ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตำม
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรม 
ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด ไม่สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่มี
ลักษณะผิดกฎหมำย ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ 
และต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ บริษัทฯให้ควำมส�ำคัญ
ต่อประเด็นส�ำคัญท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรบริหำร
ห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ กำรพัฒนำบุคคลำกร ส่งเสริมคู่ค้ำเพื่อสู่
มำตรฐำนสำกล กำรเสริมสร้ำงชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
ส่งเสริมกำรศึกษำให้แก่เยำวชนของชำติในอนำคต บริษัทฯ 
ให้ควำมส�ำคัญและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระ
บวนกำรปฎิบัติงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร กำรรณรงค์
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำและให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
สร้ำงอำชีพให้แก่ชุมชน ด้วยกำรว่ำจ้ำงแรงงำนและกำรอุดหนุน
สินค้ำและวัตถุดิบในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีบริษัทได้เข้ำไปด�ำเนินธุรกิจใน
บริเวณนั้น ตลอดจนสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ในกำรปฎิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำง
ควำมสมดุลและน�ำไปสู่กำรเป็นองค์กรที่มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

S4 กำรบริหำรองค์กร ภำยใต้สถำนกำรณ์และ
สภำพแวดล ้อมท่ี เปลี่ยนแปลง (Change 
Management)

บริษัทฯตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรองค์กร ภำยใต้
สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ
โลก ด้ำนพลังงำน รำคำน�้ำมัน สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของ COVID-19 พัฒนำกำรของเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดด 
รวมถึงผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ บริษัทฯ 
จึงได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง

2540  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจัดหำน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อล่ืนให้กับเรือเดินทะเล 
2553  ขยำยธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงบกให้กับกลุ่มอุตสำหกรรม และธุรกิจขนส่งทำงบก
2554  เริ่มด�ำเนินธุรกิจ Catering & House Keeping Service โดยเริ่มจำกกำรให้บริกำรพนักงำนประจ�ำแท่นขุดเจำะน�้ำมัน

และก๊ำซในอ่ำวไทยและเรือที่พักอำศัยในทะเล (Accommodation Barge)
2555  แปรสภำพเป็น บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)
2556  บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด(มหำชน)เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วยทุนจดทะเบียน 180 ล้ำนบำท
2557  ลงทุนในธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยกำรร่วมทุนกับ Pan Orient Energy (Siam) Ltd.POES ในสัดส่วน 49.99%
2558  จัดตั้งบริษัทย่อยในลำบวน และสิงคโปร์เพื่อขยำยธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมันไปยังต่ำงประเทศ
2559  ลงทนุในธรุกจิโรงแยกคอนเดนเสท โดยกำรถอืหุน้ในบจก.นครชยัปรำกำรเคมภีณัฑ์ (ปัจจุบนั คอื บจก.ซอีอยล์ปิโตรเคมคีอล)
2560  เข้ำลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ (Solar rooftop)
2563  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 

บจก.ไททัน ทเวนตี้ (TTT) 
บจก.เวก้ำ ทเวนตี้ (VGT) 
บจก.โอไรออน ทเวนตี้ (ORT) 
เพื่อขยำยตลำดกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
จัดตั้งบริษัทย่อย SEAOIL PETROLEUM AS ประเทศนอร์เวย์ เพื่อขยำยตลำดจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันไปยังทวีปยุโรป
จ�ำหน่ำยโครงกำรลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ (Solar rooftop) 

กับสภำพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร และ
ปรับรูปแบบกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้อง กำรพัฒนำบุคลำกร
เพ่ือพร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
กำรจัดตั้งคณะท�ำงำนเพื่อบริหำรควำมต่อเน่ืององค์กร กำรน�ำ
เทคโนโลยีมำปรับใช้เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผล
ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อยกระดับ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลให้รวดเร็วและแม่นย�ำมำกขึ้น กำรเข้ำศึกษำ
เทคโนโลยีและโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมกำร
เปล่ียนถ่ำยเข้ำสู่ยุคดิจิตัลในอนำคต 

1.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ 
บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1,000,000 บำท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 
จ�ำนวน 649,509,110 บำท และมีทุนที่ออกและช�ำระแล้ว จ�ำนวน 649,507,473 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564) โดยมี
พัฒนำกำรที่ส�ำคัญดังนี้
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  ได้รับสัญญำกำรให้บริกำรด้ำน Catering & Service จ�ำนวน 5 สัญญำกับลูกค้ำกลุ่มผู้ผลิตและส�ำรวจปิโตรเลียมใน 
ประเทศไทยและเรือท่ีพักอำศัยส�ำหรับพนักงำนที่ปฏิบัติงำนบนแท่นขุดเจำะน�้ำมัน

2564  ได้รับกำรคัดเลือกในกำรประมูลกำรจัดส่งน�้ำมันให้กับกองเรือบริวำรแท่นขุดเจำะน�้ำมันในอ่ำวไทย ของบริษัทส�ำรวจ
และผลิตน�้ำมันช้ันน�ำ ได้รับสัญญำบริกำรด้ำนกำรจัดซื้อวัตถุดิบและอื่นๆ ให้กับกลุ่มเรือ เพิ่มเติมจ�ำนวน 3 สัญญำ 
นอกจำกนี้ยังได้รับสัญญำกำรให้บริกำรจัดหำอำหำรและเครื่องดื่มให้แก่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจ�ำนวน 1 สัญญำ 
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด ได้หยุดกำรผลิตและปรับกำรด�ำเนินงำนเป็นกำรให้เช่ำที่ดิน อำคำร โรงงำนและ
อุปกรณ์ โดยผู้เช่ำใช้เป็นสถำนที่ประกอบธุรกิจโรงกล่ันน�้ำมันปำล์ม

 
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ำงรำยได้
โครงสร้ำงรำยได้ในปี 2564 ของกลุ่มบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วย 1) รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน 
ได้แก่ น�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น ทำงทะเลและทำงบก ให้แก่กลุ่มลูกค้ำทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 2) รำยได้จำก
กำรให้บริกำรจำกธุรกิจ Catering and Service 3) รำยได้จำกกำรผลิตและจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์ 4) รำยได้ค่ำเช่ำ 5) รำยได้อ่ืน 
สรุปภำพรวมได้ดังนี้

งบการเงินรวม ด�าเนิน
การโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

2562  2563 2564

(หน่วย:ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามัน SOT 
TTT/VGT 

SOP/
SOP AS

100%
100% 

 95.37%
75%

6,112.33 94.58 5,141.42 97.07 11,077.86 97.57

- ทางทะเล 5,697.32 88.16 4,240.03 80.05 9,779.70 86.14

- ทางบก 415.01 6.42 901.39 17.02 1,298.16 11.43

รายได้จากการให้บริการ SOT 100% 48.83 0.75 120.46 2.27 233.58 2.06

รายได้จากการจ�าหน่ายโซลเว้นท์ SOC 100% 255.20 3.95 13.09 0.25 9.30 0.08

รายได้จากการให้เช่า SOC 100% - - - - *19.60 0.17

รายได้อื่น 46.33 0.72 21.85 0.41 **13.78 0.12

รวม 6,462.69 100.00 5,296.82 100.00 11,354.12 100.00

* รำยได้จำกำรให้เช่ำ จ�ำนวน 19.60 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรให้เช่ำที่ดินและสินทรัพย์ของบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล(SOC) โดยผู้เช่ำใช้เป็นสถำนที่
 ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ำมันปำล์ม ซึ่งมีรำยละเอียดปรำกฎตำมส่วนที่ 9.2 รำยกำรระหว่ำงกัน

** รำยได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับ ค่ำปรับจำกกำรผิดสัญญำ เงินชดเชยจำกภำครัฐจำกสถำนกำรณ์ COVID และอื่นๆ 

โครงสร้างรายได้ ปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)จ�าหน่ายน�้ามันทางทะเล
9,779.70 สัดส่วน

86.14%

จ�าหน่ายโซเว้นท์
9.30 สัดส่วน

0.08%
การให้เช่า 
19.60 สัดส่วน

0.17%

จ�าหน่ายน�้ามันทางบก
1,298.16 สัดส่วน

11.43%

รายได้อื่น
13.78 สัดส่วน

0.12%

การให้บริการ
233.58 สัดส่วน

2.06%
11,354.12
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10 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

  ได้รับสัญญำกำรให้บริกำรด้ำน Catering & Service จ�ำนวน 5 สัญญำกับลูกค้ำกลุ่มผู้ผลิตและส�ำรวจปิโตรเลียมใน 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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รวม 6,462.69 100.00 5,296.82 100.00 11,354.12 100.00
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** รำยได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ค่ำปรับจำกกำรผิดสัญญำ เงินชดเชยจำกภำครัฐจำกสถำนกำรณ์ COVID และอื่นๆ 
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

1.2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริกำร
❖ ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
บริษัทเป็นผู ้จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
ส�ำหรับเครื่องยนต์ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงตำม
มำตรำ 10 แห่งพระรำชบญัญตักิำรค้ำน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2543 

เมื่อบริษัทได้รับค�ำส่ังซื้อจำกลูกค้ำแล้ว บริษัทจะจัดหำสินค้ำ
จำกผู้ผลิตและผู้ค้ำน�้ำมันรำยใหญ่ในประเทศ มุ่งเน้นน�้ำมันที่
มีคุณภำพคุณสมบัติตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ท้ังน้ี ในกรณี
ลูกค้ำมีควำมต้องกำรให้บริษัทเป็นผู้ขนส่งน�้ำมันให้ บริษัทจะ
ว่ำจ้ำงผู้ขนส่งอิสระท่ีมีคุณภำพและควำมน่ำเช่ือถือด�ำเนินกำร
จดัส่งให้แก่ลกูค้ำยงัจดุหมำยปลำยทำงทีล่กูค้ำก�ำหนด โดยจดัส่ง

น�้ำมันทำงเรือขนส่งน�้ำมัน (Barge) ให้แก่เรือของลูกคำ้ท่ีจอด
อยู่กลำงทะเล และในกรณีที่เรือของลูกค้ำจอดเทียบท่ำ บริษัท
อำจจะจัดส่งน�้ำมันทำงรถบรรทุกน�้ำมันหรือทำงเรือขนส่งน�้ำมัน 
ส�ำหรับลูกค้ำทำงบกบริษัทจะจัดส่งน�้ำมันทำงรถบรรทุกน�้ำมัน

(ผู้ค้ำน�้ำมันตำมมำตรำ 10 หมำยถึง ผู้ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมำณกำร
ค้ำน�้ำมันเชื้อเพลิง แต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละ 30,000 เมตริกตัน 
(ประมำณ 36 ล้ำนลิตร) ขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมำณ 
120 ล้ำนลิตร) หรือกรณีเป็นผู้ค้ำก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ชนิดเดียว
มีปริมำณไม่ถึง 50,000 เมตริกตันต่อปี แต่เกิน 30,000 เมตริกตัน หรือ
เป็นผู ้ค้ำที่มีขนำดของถังที่สำมำรถเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดหรือ

รวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร)

แผนภาพสรุปขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจจัดจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงโดยสังเขป

ทั้งนี้ ประเภทน�้ำมันที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยมีดังต่อไปน้ี

• น�้ำมันเชื้อเพลิง: ได้แก่ น�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) น�้ำมันเตำ (Fuel Oil) น�้ำมันเบนซิน (Gasoline) 
น�้ำมันอำกำศยำน (Jet A1)

• น�้ำมันหล่อลื่น: ได้แก่ น�้ำมันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ น�้ำมันเกียร์ น�้ำมันไฮโดรลิค น�้ำมันหล่อล่ืนส�ำหรับเครื่องยนต์หลัก
  (Main Engine) น�้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์และน�้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ (Turbine & Compressor) เป็นต้น
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันประเภทต่ำงๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2562-2564 สำมำรถแสดงได้ดังนี้

รายได้จากการจ�าหน่าย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(หน่วย:ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

น�้ำมันเชื้อเพลิง 6,071.81 99.39 5,096.01 99.12 10,974.08 99.06

- น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) 2,173.47 35.56 1,572.40 30.59 4,386.85 39.60

- น�้ามันเตา 3,665.71 59.97 2,903.93 56.48 5,939.80 53.62

- น�้ามันเบนซิน 232.63 3.81 619.68 12.05 647.43 5.84

น�้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ 40.52 0.66 45.41 0.88 103.78 0.94

รวม 6,112.33 100.00 5,141.42 100.00 11,077.86 100.00

(หน่วย : ล้านบาท)

2562 2563 2564

รายได้จากการขายแยกประเภทน�้ามันปี 2562 - ปี 2564

น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว

น�้ามันเบนซิน 

น�้ามันเตา

น�้ามันหล่ออื่นและอื่นๆ4,386.85
2,173.47

2,903.93

647.43

232.63

619.68

103.7840.52 45.41

5,939.80

3,665.71

1,572.40

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันแต่ละประเภท ปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

น�้ามันมันเตา
5,939.80 สัดส่วน

53.62%
น�้ามันดีเซล
4,385.85 สัดส่วน

39.6%

น�้ามันหล่อล่ืน, อื่นๆ
103.78 สัดส่วน

0.94%น�้ามันเบนซิน
647.43 สัดส่วน

5.84%
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39.6%

น�้ามันหล่อล่ืน, อื่นๆ
103.78 สัดส่วน

0.94%น�้ามันเบนซิน
647.43 สัดส่วน

5.84%
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ปริมาณจ�าหน่ายน�้ามัน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วย:ล้านลิตร ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ

น�้ำมันเชื้อเพลิง 407.46 99.87 459.78 99.84 640.21 99.75

- น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) 117.50 28.80 119.81 26.01 231.36 36.05

- น�้ามันเตา 274.15 67.19 275.88 59.91 368.35 57.39

- น�้ามันเบนซิน 15.81 3.88 64.09 13.92 40.49 6.31

น�้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ 0.54 0.13 0.75 0.16 1.62 0.25

รวม 408.00 100.00 460.53 100.00 641.82 100.00

ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันแต่ละประเภท ปี 2564

(หน่วย : ล้านลิตร)

น�้ามันมันเตา
368.35 สัดส่วน

57.39%
น�้ามันดีเซล
231.36 สัดส่วน

36.05%

น�้ามันหล่อล่ืน, อื่นๆ
1.62 สัดส่วน

0.25%น�้ามันเบนซิน
40.49 สัดส่วน

6.31%

641.82

❖ ธุรกิจบริกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และให้บริกำรอื่นๆ 
บริษัทมีกำรประกอบธุรกิจบริกำรโดยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 
3 ลักษณะ คือ

1). ธุรกิจบริกำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีด 
(Catering and Services / Catering and Housekeeping 
Service) ส�ำหรับพนักงำนประจ�ำในธุรกิจขุดเจำะน�้ำมัน
และก๊ำซบนเรือพักอำศัย (Accommodation Barge) 
บนแท่นพักอำศัยในทะเล (Accommodation Rig) และ
ในแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก โดย
ลักษณะกำรให้บริกำร Catering and Housekeeping 
Service สำมำรถแบ่งออกได้ดังนี้

1.1  กำรให้บริกำรด้ำนอำหำร จัดเตรียมอำหำรให้แก่ผู ้พัก
อำศัย ตลอดจนกำรเตรียมอำหำรกล่องส�ำหรับผู้ที่ต้อง
ออกไปท�ำงำนนอกที่พักอำศัย

1.2 กำรให ้บริกำรดูแลควำมสะอำด จัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่ำงๆ ตลอดจนกำรดูแลเรื่องกำรก�ำจัดแมลงและ
กำรจัดกำรขยะ ให้สถำนท่ีส่วนกลำง รวมถึงห้องพักอำศัย
ให้ถูกสุขลักษณะ

1.3 กำรบริกำรด้ำน ซัก อบ รีด ดูแลในด้ำนควำมสะอำดและ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ 
ในห้องพัก ตลอดจน กำรซักรีดเส้ือผ้ำให้พนักงำนประจ�ำ
บนแท่นพักอำศัยในทะเล บนเรือพักอำศัยหรือแหล่ง
ขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซบนบก

2) ธุรกิจบริกำรด ้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม (Catering 
Services) ให้กับกลุ่มลูกค้ำทั่วไป ทั้งภำครัฐและเอกชน 
ตำมข้อตกลงที่ระบุตำมสัญญำกำรให้บริกำร

3) ธุรกิจให้บริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร 
จัดหำเสบียง และบริกำรอื่นๆ (Provision Supply) เป็น
ธุรกิจที่ต่อยอดมำจำกธุรกิจ Catering and Service

  โดยเป็นกำรให้บริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียม
 อำหำร จัดหำเสบียง และบริกำรอื่นๆ ให้กับเรือเดินทะเล
 และแท ่นขุดเจำะน�้ ำมันในทะเล เช ่น อำหำร น�้ ำ 

เครื่องมือต่ำงๆ เป็นต้นโดยบริษัทจะจัดหำวัตถุดิบเพื่อ
ใช้ในกำรจัดเตรียมอำหำร เสบียงอำหำร และสินค้ำหรือ
บริกำรอื่นๆ ที่ได้คุณภำพและถูกสุขอนำมัยตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ 
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❖ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์
กำรด� ำ เนิ นกิ จกำรของ โรงแยกคอนเดน เสท ภำยใต ้ 
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (SOC) เป็นธุรกิจท่ีน�ำ
คอนเดนเสท (สำรประกอบไฮโดรคำร์บอนชนิดเบำ) มำผลิต
เป็นโซเว้นท์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น ผลิตยำง ผลิตตัว
ท�ำละลำยในอุตสำหกรรมสี โดยกระบวนกำรผลิตใช้หลักกำร
ควำมแตกต่ำงของจุดเดือด (Boiling point) ของสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอน ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีได้ส ่วนใหญ่ คือ รับเบอร์
โซลเว้นท์ (Rubber Solvent) สำรไวท์สปิริต (White Spirit) 
และ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ดีเซล (Diesel) บำงส่วน โดย
ในปี 2564 SOC มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์รวม จ�ำนวน 
9.30 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นสินค้ำคงเหลือจำกกระบวนกำรผลิต 
เนื่องจำก SOC ได้หยุดกำรผลิตตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจำกรำคำ
ต้นทุนของวัตถุดิบท่ีไม่สอดคล้องกับรำคำขำยผลิตภัณฑ์ท�ำให้
ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรผลิตได้ และได้ให้บริษัท บริษัท เนเชอรัล 
เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ โฮลดิ้ง จ�ำกัด เช่ำที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำงบน
ที่ดินและอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ำมันปำล์ม 
โดยคิดค่ำเช่ำในอัตรำเดือนละ 2.80 ล้ำนบำท เพื่อลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยและเพิ่มรำยได้ให้กับSOC โดยในปี 2564 มีรำยได้
ค่ำเช่ำรวม 19.60 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดปรำกฎตำมส่วนที่ 
9.2 รำยกำรระหว่ำงกัน

(2)  กำรตลำดและกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม
ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
นโยบำยกำรขำยและกำรตลำด
บริษัทมีนโยบำยก�ำหนดรำคำขำยสินค ้ำจำกรำคำต้นทุน
สินค้ำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนน�้ำมัน
เช้ือเพลิง และ/หรือน�้ำมันหล่อลื่น ค่ำพิธีกำรและศุลกำกร 
ค่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบอิสระ (Surveyor) ค่ำขนส่ง ต้นทุนทำงกำร
เงิน (เฉพำะกรณีที่มีกำรขำยแบบให้สินเชื่อ) บวกด้วยก�ำไร
ขั้นต้น (Gross Margin) หรือเรียกว่ำ วิธีกำรก�ำหนดรำคำ
ขำยแบบ Cost Plus Pricing Method ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำร
ก�ำหนดก�ำไรขั้นต้นไว้อัตรำหน่ึง (“ก�ำไรขั้นต้นต�่ำสุด”) โดย
จ�ำแนกออกเป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่กลุ่มเรือ
ขนส่งกลุ ่มขนส่งทำงบก และกลุ ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ กำร
ก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำของบริษัทจะอ้ำงอิงตำมกลไกตลำด และ
ภำวะกำรแข่งขันในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ได้ โดยจะมีกำรทบทวนและพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของก�ำไรขั้นต�่ำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง โดย
คณะท�ำงำนพิจำรณำสินเช่ือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีจ�ำเป็นต้องต้ังรำคำ
ขำยให้มีก�ำไรขั้นต้นต�่ำกว่ำก�ำไรข้ันต้นต�่ำสุด บริษัทได้ก�ำหนดไว้
ในนโยบำยกำรขำยว่ำจะต้องได้รับกำรอนุมัติรำยกำรขำยนั้นๆ 
จำกผู้มีอ�ำนำจตำมตำรำงมอบอ�ำนำจอนุมัติก่อนทุกกรณี

ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน: 
บริษัทประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมัน
หล่อล่ืน โดยมีช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยหลัก 2 ช่องทำง ได้แก่ 
กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงทะเล และกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
ทำงบกและอื่นๆ

• กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อล่ืนทำง
ทะเล ซึ่งแบ่งออกเป็น:

• กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันภำยในประเทศ (Domestic) ซึ่ง
เป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับเรือท่ีมีเส ้นทำงกำร
เดินเรือภำยในประเทศ

• กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันในต่ำงประเทศ (International) 
ซึ่งเป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับเรือของลูกค้ำที่มีควำม
ต้องกำรน�้ำมันที่อยู่ในต่ำงประเทศ

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยธุรกิจ ได้แก่ เรือเดินทะเลประเภทต่ำงๆ 
เช่น เรือขนส่งน�้ำมัน เรือบรรทุกสินค้ำ เรือประมง และ
เรือบริวำรของแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซ เช่น เรือล�ำเลียง
วัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & Service Boat) 
และเรือโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) เป็นต้น 
และพ่อค้ำคนกลำง (Wholesaler) ซ่ึงเป็นผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำให้
แก่เรือประเภทต่ำงๆ โดยบริษัทจะให้บริกำรแก่เรือที่เป็นผู้ใช้
น�้ำมันเช้ือเพลิงโดยตรง (End User) และเรือที่เป็นลูกค้ำของ
พ่อค้ำคนกลำงเหล่ำนี้ซึ่งทอดสมออยู่กลำงทะเลหรือจอดอยู่ท่ี
ท่ำเทียบเรือ

• กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
ทำงบก 

 กลุ ่มลูกค ้ำเป ้ำหมำย ได ้แก ่ กลุ ่มลูกค ้ำโรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนส่งทำงรถ 
ทำงอำกำศ รวมถงึตวัแทนจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ(Wholesaler) เป็นต้น

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ งบการเงินของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ



14 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

❖ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์
กำรด� ำ เนิ นกิ จกำรของ โรงแยกคอนเดน เสท ภำยใต ้ 
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (SOC) เป็นธุรกิจท่ีน�ำ
คอนเดนเสท (สำรประกอบไฮโดรคำร์บอนชนิดเบำ) มำผลิต
เป็นโซเว้นท์ท่ีใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น ผลิตยำง ผลิตตัว
ท�ำละลำยในอุตสำหกรรมสี โดยกระบวนกำรผลิตใช้หลักกำร
ควำมแตกต่ำงของจุดเดือด (Boiling point) ของสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได ้ส ่วนใหญ่ คือ รับเบอร์
โซลเว้นท์ (Rubber Solvent) สำรไวท์สปิริต (White Spirit) 
และ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ ดีเซล (Diesel) บำงส่วน โดย
ในปี 2564 SOC มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์รวม จ�ำนวน 
9.30 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นสินค้ำคงเหลือจำกกระบวนกำรผลิต 
เนื่องจำก SOC ได้หยุดกำรผลิตตั้งแต่ปี 2563 เน่ืองจำกรำคำ
ต้นทุนของวัตถุดิบท่ีไม่สอดคล้องกับรำคำขำยผลิตภัณฑ์ท�ำให้
ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรผลิตได้ และได้ให้บริษัท บริษัท เนเชอรัล 
เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ โฮลดิ้ง จ�ำกัด เช่ำที่ดิน ส่ิงปลูกสร้ำงบน
ที่ดินและอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบธุรกิจโรงกล่ันน�้ำมันปำล์ม 
โดยคิดค่ำเช่ำในอัตรำเดือนละ 2.80 ล้ำนบำท เพื่อลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยและเพิ่มรำยได้ให้กับSOC โดยในปี 2564 มีรำยได้
ค่ำเช่ำรวม 19.60 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดปรำกฎตำมส่วนที่ 
9.2 รำยกำรระหว่ำงกัน

(2)  กำรตลำดและกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม
ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
นโยบำยกำรขำยและกำรตลำด
บริษัทมีนโยบำยก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำจำกรำคำต้นทุน
สินค้ำและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงประกอบด้วย ต้นทุนน�้ำมัน
เช้ือเพลิง และ/หรือน�้ำมันหล่อล่ืน ค่ำพิธีกำรและศุลกำกร 
ค่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบอิสระ (Surveyor) ค่ำขนส่ง ต้นทุนทำงกำร
เงิน (เฉพำะกรณีที่มีกำรขำยแบบให้สินเชื่อ) บวกด้วยก�ำไร
ขั้นต้น (Gross Margin) หรือเรียกว่ำ วิธีกำรก�ำหนดรำคำ
ขำยแบบ Cost Plus Pricing Method ทั้งน้ี บริษัทได้มีกำร
ก�ำหนดก�ำไรขั้นต้นไว้อัตรำหนึ่ง (“ก�ำไรขั้นต้นต�่ำสุด”) โดย
จ�ำแนกออกเป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงให้แก่กลุ่มเรือ
ขนส่งกลุ ่มขนส่งทำงบก และกลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ กำร
ก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำของบริษัทจะอ้ำงอิงตำมกลไกตลำด และ
ภำวะกำรแข่งขันในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ได้ โดยจะมีกำรทบทวนและพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมของก�ำไรขั้นต�่ำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง โดย
คณะท�ำงำนพิจำรณำสินเช่ือ ทั้งนี้ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องตั้งรำคำ
ขำยให้มีก�ำไรขั้นต้นต�่ำกว่ำก�ำไรขั้นต้นต�่ำสุด บริษัทได้ก�ำหนดไว้
ในนโยบำยกำรขำยว่ำจะต้องได้รับกำรอนุมัติรำยกำรขำยนั้นๆ 
จำกผู้มีอ�ำนำจตำมตำรำงมอบอ�ำนำจอนุมัติก่อนทุกกรณี

ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน: 
บริษัทประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมัน
หล่อล่ืน โดยมีช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยหลัก 2 ช่องทำง ได้แก่ 
กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงทะเล และกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
ทำงบกและอื่นๆ

• กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทำง
ทะเล ซึ่งแบ่งออกเป็น:

• กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันภำยในประเทศ (Domestic) ซึ่ง
เป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับเรือท่ีมีเส ้นทำงกำร
เดินเรือภำยในประเทศ

• กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันในต่ำงประเทศ (International) 
ซึ่งเป็นกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันให้กับเรือของลูกค้ำที่มีควำม
ต้องกำรน�้ำมันที่อยู่ในต่ำงประเทศ

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยธุรกิจ ได้แก่ เรือเดินทะเลประเภทต่ำงๆ 
เช่น เรือขนส่งน�้ำมัน เรือบรรทุกสินค้ำ เรือประมง และ
เรือบริวำรของแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซ เช่น เรือล�ำเลียง
วัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply & Service Boat) 
และเรือโดยสำรพนักงำนแท่นขุดเจำะ (Crew Boat) เป็นต้น 
และพ่อค้ำคนกลำง (Wholesaler) ซึ่งเป็นผู้จ�ำหน่ำยสินค้ำให้
แก่เรือประเภทต่ำงๆ โดยบริษัทจะให้บริกำรแก่เรือที่เป็นผู้ใช้
น�้ำมันเช้ือเพลิงโดยตรง (End User) และเรือที่เป็นลูกค้ำของ
พ่อค้ำคนกลำงเหล่ำน้ีซ่ึงทอดสมออยู่กลำงทะเลหรือจอดอยู่ที่
ท่ำเทียบเรือ

• กำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่น
ทำงบก 

 กลุ ่มลูกค ้ำเป ้ำหมำย ได ้แก ่ กลุ ่มลูกค ้ำโรงงำน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ ผู้ประกอบกำรธุรกิจขนส่งทำงรถ 
ทำงอำกำศ รวมถงึตวัแทนจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ(Wholesaler) เป็นต้น

15แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามันตามช่องทางการจ�าหน่าย ปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

ทางทะเลในต่างประเทศ
8,359.61 สัดส่วน

75.46% ทางบก
1,298.16 สัดส่วน

11.72%

ทางทะเลในประเทศ
1,420.09 สัดส่วน

12.82%

ทั้งนี้ บริษัทมีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นผ่ำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยต่ำงๆ ของบริษัท แสดงได้ดังนี้ 

รายได้จากการจ�าหน่าย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(หน่วย:ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

กำรจ�ำหน่ำยทำงทะเล 5,697.32 93.21 4,240.03 82.47 9,779.70 88.28

- ในประเทศ 895.77 14.65 650.88 12.66 1,420.09 12.82

- ต่างประเทศ 4,801.55 78.56 3,589.15 69.81 8,359.61 75.46

กำรจ�ำหน่ำยทำงบก 415.01 6.79 901.39 17.53 1,298.16 11.72

รวม 6,112.33 100.00 5,141.42 100.00 11,077.86 100.00

สภำพกำรแข่งขันและภำวะอุตสำหกรรม
ด้วยประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรด�ำเนินธุรกิจ
กำรจัดหำน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดิน
ทะเลมำนำนกว่ำ 20 ปี โดยบริษัทมีผู้บริหำรและพนักงำนที่
มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญด้ำนธุรกิจกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันมำยำวนำน บริษัทเชื่อม่ันว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ำย
น�้ำมันจะมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง เกิดจำกควำมไว้วำงใจใน
คุณภำพ และกำรให้บริกำรที่สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจจำก
ลูกค้ำเป็นส�ำคัญ โดยบริษัทมีกำรควบคุมคุณภำพน�้ำมันอย่ำง
เคร่งครัด จัดหำและขนส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำได้
รับสินค้ำที่มีคุณภำพ มีคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำร ได้รับ
สินค้ำตรงเวลำและจ�ำนวนครบถ้วนตำมค�ำสั่งซ้ือ มุ่งเน้นบริกำร
ลูกค้ำให้เกิดควำมพึงพอใจอย่ำงสูงสุด โดยตระหนักถึงด้ำนกำร
จัดกำรควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ
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อุตสำหกรรมกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิง
ในปี 2563 – 2564 ประเทศไทยมีปริมำณกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิง สรุปได้ดังน้ี

(หน่วย: ล้านลิตร)

ปี 2563 ปี 2564

ผลิต จ�าหน่าย ผลิต จ�าหน่าย

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ

น�้ามันดีเซล 28,236 55.49 23,946 59.63 27,672 56.20 23,042 61.28

น�้ามันเบนซิน 13,019 25.58 11,709 29.16 12,467 25.32 10,762 28.62

น�้ามันอากาศยาน 3,261 6.41 2,745 6.84 2,102 4.27 1,775 4.72

น�้ามันเตา 4,722 9.28 1,751 4.36 5,326 10.82 2,019 5.37

น�้ามันก๊าด 1,651 3.24 7 0.02 1,675 3.40 6 0.02

รวมน�้ำมันเชื้อเพลิง 50,889 100 40,158 100 49,242 100 37,604 100

ข้อมูลจำกกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน)

จำกสถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรใช้น�้ำมันภำยในประเทศ
ในปี 2564 ลดลงจำกปี 2563 โดยปริมำณกำรผลิตน�้ำมัน
ในประเทศปี 2564 ลดลงจำกปี 2563 ร้อยละ3.24 และปริมำณ
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันในประเทศปี 2564 ลดลงจำกปี 2563 
ร้อยละ 6.36 โดยสำเหตุหลักจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท�ำให้
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจลดลง โดยเฉพำะปริมำณกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันอำกำศยำน (Jet A1) ลดลงจ�ำนวนมำก จำกมำตรกำร
ควบคุมกำรเดินทำงทั่วโลก อย่ำงไรก็ดีปริมำณกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันเตำในปี 2564 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2563 ร้อยละ 15.28 บริษัทฯ 
คำดกำรณ์ว่ำปริมำณกำรใช้น�้ำมันในปี 2565 จะมีปริมำณที่
เพ่ิมขึ้นในทิศทำงเดียวกันกับกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก 
และมีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน จำกมำตรกำรกระตุ ้น
เศรษฐกิจของภำครัฐ กำรขยำยกำรลงทุน และกำรผ่อนคลำย
มำตรกำรจ�ำกัดกำรเดินทำงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ช่องทำงกำรให้บริกำร ธุรกิจบริกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ
และบริกำรอื่นๆ

• กำรบริกำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีด 
(Catering and Housekeeping Service) บน
เรือพักอำศัยและแท่นพักอำศัยในทะเล ส�ำหรับ
พนกังำนประจ�ำแท่นขดุเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซในอ่ำวไทย 
รวมถึงแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซบนบก รวมถึงกำร
ให้บริกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มให้กับผู้รับบริกำร
ทั่วไปตำมเงื่อนไขข้อตกลงตำมสัญญำกำรให้บริกำร 

• กำรบริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร 
จัดหำเสบียง และบริกำรอ่ืนๆ (Provision Supply) 
ให้กับเรือท่ีมีเส้นทำงกำรเดินเรือทั้งภำยในประเทศ 

(Domestic) ตลอดจนเรือที่มีเส้นทำงกำรเดินเรืออยู่
นอกประเทศ (External) รวมไปถึงแท่นขุดเจำะน�้ำมัน
และก๊ำซธรรมชำติ (Rig) ในอ่ำวไทย

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย กำรให้บริกำร ด้ำนจัดหำอำหำร วัตถุดิบ
และบริกำรอื่นๆ ได้แก่ กลุ ่มลูกค้ำธุรกิจผลิตและส�ำรวจ
ปิโตรเลียมทั้งในอ่ำวไทยและอันดำมัน รวมถึงแหล่งขุดเจำะ
น�้ำมันบนบก แท่นหรือเรือที่พักอำศัยในทะเล กลุ่มเรือเดินทะเล
ประเภทต่ำงๆ กลุ่มลูกค้ำทั่วไปที่ต้องกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร
และเครื่องดื่มทั้งภำครัฐและเอกชน 

สภำพกำรแข่งขัน 
ธุรกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีด 
(Catering and Service)
กำรจัดจ้ำงผู้ประกอบกำร Catering and Service น้ัน ผู้รับ
สัมปทำนแท่นขุดเจำะ แท่นพักอำศัย หรือเรือพักอำศัย จะ
ด�ำเนินกำรเปิดให้มีกำรเสนอรำคำจำกผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆ 
ที่มีควำมพร้อมท้ังด้ำนบุคลำกร อุปกรณ์ สถำนที่ ประสบกำรณ์ 
และประวัติกำรให้บริกำรที่ดีมีคุณภำพ โดยจะพิจำรณำจัดจ้ำง
ผู้ประกอบกำรที่เสนอรำคำและเงื่อนไขในกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด

(3) กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
บริษัทจะด�ำเนินกำรติดต่อผู ้ผลิตหรือผู ้ค ้ำน�้ำมันเช้ือเพลิง
รำยใหญ่ (“ซัพพลำยเออร์”) เพื่อจัดหำสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ 
โดยน�้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจัดหำต้องเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงท่ีมี
คุณภำพ ได้คุณลักษณะและมำตรฐำนตรงตำมที่ได้ตกลงไว้
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อุตสำหกรรมกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิง
ในปี 2563 – 2564 ประเทศไทยมีปริมำณกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิง สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านลิตร)

ปี 2563 ปี 2564

ผลิต จ�าหน่าย ผลิต จ�าหน่าย

ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ ปริมาณ ร้อยละ

น�้ามันดีเซล 28,236 55.49 23,946 59.63 27,672 56.20 23,042 61.28

น�้ามันเบนซิน 13,019 25.58 11,709 29.16 12,467 25.32 10,762 28.62

น�้ามันอากาศยาน 3,261 6.41 2,745 6.84 2,102 4.27 1,775 4.72

น�้ามันเตา 4,722 9.28 1,751 4.36 5,326 10.82 2,019 5.37

น�้ามันก๊าด 1,651 3.24 7 0.02 1,675 3.40 6 0.02

รวมน�้ำมันเชื้อเพลิง 50,889 100 40,158 100 49,242 100 37,604 100

ข้อมูลจำกกรมธุรกิจพลังงำน กระทรวงพลังงำน)

จำกสถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรใช้น�้ำมันภำยในประเทศ
ในปี 2564 ลดลงจำกปี 2563 โดยปริมำณกำรผลิตน�้ำมัน
ในประเทศปี 2564 ลดลงจำกปี 2563 ร้อยละ3.24 และปริมำณ
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันในประเทศปี 2564 ลดลงจำกปี 2563 
ร้อยละ 6.36 โดยสำเหตุหลักจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท�ำให้
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจลดลง โดยเฉพำะปริมำณกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันอำกำศยำน (Jet A1) ลดลงจ�ำนวนมำก จำกมำตรกำร
ควบคุมกำรเดินทำงทั่วโลก อย่ำงไรก็ดีปริมำณกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันเตำในปี 2564 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2563 ร้อยละ 15.28 บริษัทฯ 
คำดกำรณ์ว่ำปริมำณกำรใช้น�้ำมันในปี 2565 จะมีปริมำณที่
เพ่ิมขึ้นในทิศทำงเดียวกันกับกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก 
และมีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน จำกมำตรกำรกระตุ ้น
เศรษฐกิจของภำครัฐ กำรขยำยกำรลงทุน และกำรผ่อนคลำย
มำตรกำรจ�ำกัดกำรเดินทำงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ช่องทำงกำรให้บริกำร ธุรกิจบริกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ
และบริกำรอื่นๆ

• กำรบริกำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีด 
(Catering and Housekeeping Service) บน
เรือพักอำศัยและแท่นพักอำศัยในทะเล ส�ำหรับ
พนกังำนประจ�ำแท่นขดุเจำะน�ำ้มนัและก๊ำซในอ่ำวไทย 
รวมถึงแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซบนบก รวมถึงกำร
ให้บริกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มให้กับผู้รับบริกำร
ทั่วไปตำมเงื่อนไขข้อตกลงตำมสัญญำกำรให้บริกำร 

• กำรบริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร 
จัดหำเสบียง และบริกำรอ่ืนๆ (Provision Supply) 
ให้กับเรือท่ีมีเส้นทำงกำรเดินเรือทั้งภำยในประเทศ 

(Domestic) ตลอดจนเรือท่ีมีเส้นทำงกำรเดินเรืออยู่
นอกประเทศ (External) รวมไปถึงแท่นขุดเจำะน�้ำมัน
และก๊ำซธรรมชำติ (Rig) ในอ่ำวไทย

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย กำรให้บริกำร ด้ำนจัดหำอำหำร วัตถุดิบ
และบริกำรอื่นๆ ได้แก่ กลุ ่มลูกค้ำธุรกิจผลิตและส�ำรวจ
ปิโตรเลียมทั้งในอ่ำวไทยและอันดำมัน รวมถึงแหล่งขุดเจำะ
น�้ำมันบนบก แท่นหรือเรือที่พักอำศัยในทะเล กลุ่มเรือเดินทะเล
ประเภทต่ำงๆ กลุ่มลูกค้ำทั่วไปที่ต้องกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร
และเครื่องดื่มทั้งภำครัฐและเอกชน 

สภำพกำรแข่งขัน 
ธุรกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีด 
(Catering and Service)
กำรจัดจ้ำงผู้ประกอบกำร Catering and Service นั้น ผู้รับ
สัมปทำนแท่นขุดเจำะ แท่นพักอำศัย หรือเรือพักอำศัย จะ
ด�ำเนินกำรเปิดให้มีกำรเสนอรำคำจำกผู้ประกอบกำรรำยต่ำงๆ 
ที่มีควำมพร้อมท้ังด้ำนบุคลำกร อุปกรณ์ สถำนที่ ประสบกำรณ์ 
และประวัติกำรให้บริกำรที่ดีมีคุณภำพ โดยจะพิจำรณำจัดจ้ำง
ผู้ประกอบกำรท่ีเสนอรำคำและเงื่อนไขในกำรให้บริกำรที่ดีที่สุด

(3) กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
บริษัทจะด�ำเนินกำรติดต่อผู ้ผลิตหรือผู ้ค ้ำน�้ำมันเช้ือเพลิง
รำยใหญ่ (“ซัพพลำยเออร์”) เพื่อจัดหำสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ 
โดยน�้ำมันเช้ือเพลิงท่ีบริษัทจัดหำต้องเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงที่มี
คุณภำพ ได้คุณลักษณะและมำตรฐำนตรงตำมที่ได้ตกลงไว้
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กับลูกค้ำ ซ่ึงบริษัทจะท�ำกำรสั่งซ้ือน�้ำมันจำกผู้ผลิตหรือผู้ค้ำ
น�้ำมันเชื้อเพลิงรำยใหญ่ในประเทศ ได้แก่ บมจ. ปตท. น�้ำมัน
และกำรค้ำปลีก บมจ.ไทยออยล์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 
จ�ำกัด บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ�ำกัด บมจ. บำงจำกปิโตรเลียม 
บมจ. ไออำร์พีซี และตัวแทนจ�ำหน่ำยน�้ำมันจำกผู้ผลิตรำยใหญ่ 
เป็นต้น ทั้งกำรจัดจ�ำหน่ำยทำงบกและทำงทะเล
 
ธุรกิจบริกำรด ้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีด 
(Catering and Service)
บรษิัทจดัตั้งหน่วยงำนดำ้น Catering & Supply Management 
และจัดหำบุคคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ใน
กำรให้กำรบริกำรงำนด้ำน Catering โดยเฉพำะ เพื่อให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำร รวมถึงกำรจัดหำและเตรียมควำม
พร้อมในด้ำนสถำนท่ีและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ เช่น 
ห้องเย็น สถำนที่เก็บสินค้ำ ตู้ขนส่งชนิดห้องเย็น ตู้ขนส่งทั่วไป 
รถขนส่ง รวมถึงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนให้
มีควำมพร้อมด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม ตำมมำตรฐำน GMP, HACCP and Food Safety 
hygiene Practice, ISO 9001:2015 รองรับควำมต้องกำรและ
มำตรฐำนของผู้ใช้บริกำร 

ธุรกิจกำรบริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร 
จัดหำเสบียง และบริกำรอื่นๆ (Provisionl Supply)
บริษัทจะท�ำกำรให้บริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียม
อำหำร จัดหำเสบียง และบริกำรอื่นๆ ที่ได้คุณภำพตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ โดยจัดหำจำกผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำประเภท
ต่ำงๆ (“ผู้จัดจ�ำหน่ำย”) ท่ีมีคุณสมบัติตำมท่ีลูกค้ำต้องกำรและ
เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยท่ีมีประสิทธิภำพเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำ โดยบริษัทจะรับค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำก่อนที่จะส่งค�ำส่ังซ้ือ
ต่อไปยังผู้จัดจ�ำหน่ำย เพื่อด�ำเนินกำรจัดเตรียม จัดหำสินค้ำและ
จัดส่งให้กับลูกค้ำยังจุดหมำยปลำยทำงที่ลูกค้ำต้องกำรต่อไป

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
ธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์เป็นกำรเช่ำพื้นที่
ส�ำนักงำนของอำคำรและเป็นส่วนปรับปรุงอำคำร เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์ส�ำนักงำน ยำนพำหนะ และสินทรัพย์ระหว่ำง
ก่อสร้ำง ซึ่งมีมูลค่ำทำงบัญชี 20.28 ล้ำนบำท ส่วนธุรกรรม
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมันหล่อล่ืน ไม่มีใช้ทรัพย์สิน
ของบริษัทใช้ในธุรกรรมซื้อขำยสินค้ำหรือให้บริกำรจัดส่งตั้งแต่
ต้นทำงจนถึงลูกค้ำปลำยทำง

ธุรกิจกำรบริกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และบริกำรอื่นๆ 
(Catering Services and Supply Management) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรประกอบธุรกิจ เช่น สถำนท่ีเก็บสินค้ำ ตู้ขนส่งชนิดห้องเย็น 
ตู้ขนส่งทั่วไป ซึ่งมีมูลค่ำทำงบัญชี 9.29 ล้ำนบำท ใช้ส�ำหรับ
ธุรกิจกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีด และ
กำรให้บริกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรเตรียมอำหำร จัดหำ
เสบียง และบริกำรอื่นๆ

ธุรกิจกำรผลิตและจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์
ได้เปล่ียนกำรด�ำเนินธุรกิจเป็นกำรให้เช่ำทรัพย์สิน โดยบริษัท 
ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด ได้ให้เช่ำทรัพย์สิน ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้ำงบนที่ดิน รวมถึงเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ให้แก่กิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเพื่อใช้เป็น
สถำนที่ประกอบธุรกิจโรงกล่ันน�้ำมันปำล์ม โดยมีระยะเวลำ
เช่ำ 36 เดือน เริ่ม 1 มิถุนำยน 2564 กลุ่มกิจกำรจึงจัดประเภท
ทรัพย์สินที่ให้เช่ำน้ีเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีทรัพย์สินให้เช่ำ ซึ่งมีมูลค่ำทำงบัญชี 
244.45 ล้ำนบำท
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้ำงของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 แสดงเป็นแผนภำพได้ดังนี้

ข้อมูลชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย สถำนท่ีตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ จ�ำนวนและชนิดหุ้นท่ีจ�ำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ปรำกฏรำยละเอียด
ในหัวข้อที่ 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมค้ำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

เงินลงทุนในบริษัท Sea Oil Energy Limited ( “SOE”) ด�ำเนิน
ธุรกิจในกำรลงทุนในบริษัทอื่น -ธุรกิจผลิตและส�ำรวจปิโตรเลียม 
จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศเบอร์มิวด้ำ เป็นเงินจ�ำนวน 32 บำท 
(1 ดอลลำร์สหรัฐฯ) หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ที่ออกและบริษัทได้ช�ำระเงินลงทุนดังกล่ำวเต็มจ�ำนวนแล้ว 

เงินลงทุนในบริษัท Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. (“SOP”) 
ด�ำเนนิธรุกจิจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัและผลติภณัฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง จดทะเบยีน

จัดตั้งประเทศสิงคโปร์ เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 0.75 ล้ำนหุ้น 
หุน้ละ 1 ดอลลำร์สหรฐัฯ และหุน้บรุมิสทิธ ิจ�ำนวน 4.40 ล้ำนหุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐฯ หุ้นบุริมสิทธิดังกล่ำวเป็นชนิด
ไม่มีสิทธิออกเสียงและสะสมเงินปันผลหุ้นละร้อยละ 5.65 ต่อปี 
บริษัทจึงมีสัดส่วนสิทธิในกำรออกเสียงร้อยละ 75 รวมเงินลงทุน
ในบริษัท Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. เป็นเงินจ�ำนวน 
5.15 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 174.15 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 95.37 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและบริษัทได้
ช�ำระเงินลงทุนดังกล่ำวเต็มจ�ำนวนแล้ว 

เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2563 SOP ได้ลงทุนในหุ ้นสำมัญ
ของ Sea Oil Petroleum AS (“SOPAS”) ด�ำเนินธุรกิจ
จ�ำหน่ำยน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จดทะเบียนจัดตั้ง
ประเทศนอร์เวย์ จ�ำนวน 30,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 โครน
นอร์เวย์ คิดเป็นเงิน 30,000 โครนนอร์เวย์ หรือเทียบเท่ำ 
103,191 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้ำงของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 แสดงเป็นแผนภำพได้ดังนี้

ข้อมูลชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย สถำนท่ีตั้งส�ำนักงำนใหญ่ 
ประเภทธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ จ�ำนวนและชนิดหุ้นท่ีจ�ำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ปรำกฏรำยละเอียด
ในหัวข้อที่ 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมค้ำ โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี

เงินลงทุนในบริษัท Sea Oil Energy Limited ( “SOE”) ด�ำเนิน
ธุรกิจในกำรลงทุนในบริษัทอื่น -ธุรกิจผลิตและส�ำรวจปิโตรเลียม 
จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศเบอร์มิวด้ำ เป็นเงินจ�ำนวน 32 บำท 
(1 ดอลลำร์สหรัฐฯ) หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ท่ีออกและบริษัทได้ช�ำระเงินลงทุนดังกล่ำวเต็มจ�ำนวนแล้ว 

เงินลงทุนในบริษัท Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. (“SOP”) 
ด�ำเนนิธรุกจิจ�ำหน่ำยน�ำ้มนัและผลิตภัณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง จดทะเบยีน

จัดตั้งประเทศสิงคโปร์ เป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 0.75 ล้ำนหุ้น 
หุน้ละ 1 ดอลลำร์สหรฐัฯ และหุน้บรุมิสทิธ ิจ�ำนวน 4.40 ล้ำนหุน้ 
มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐฯ หุ้นบุริมสิทธิดังกล่ำวเป็นชนิด
ไม่มีสิทธิออกเสียงและสะสมเงินปันผลหุ้นละร้อยละ 5.65 ต่อปี 
บริษัทจึงมีสัดส่วนสิทธิในกำรออกเสียงร้อยละ 75 รวมเงินลงทุน
ในบริษัท Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. เป็นเงินจ�ำนวน 
5.15 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 174.15 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 95.37 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและบริษัทได้
ช�ำระเงินลงทุนดังกล่ำวเต็มจ�ำนวนแล้ว 

เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2563 SOP ได้ลงทุนในหุ ้นสำมัญ
ของ Sea Oil Petroleum AS (“SOPAS”) ด�ำเนินธุรกิจ
จ�ำหน่ำยน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จดทะเบียนจัดตั้ง
ประเทศนอร์เวย์ จ�ำนวน 30,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 โครน
นอร์เวย์ คิดเป็นเงิน 30,000 โครนนอร์เวย์ หรือเทียบเท่ำ 
103,191 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 
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เงินลงทุนในบริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (“SOC”) 
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน ่ำยโซลเว ้นท ์และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมเหลวทุกชนิด จ�ำนวน 2.04 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 100 บำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ�ำนวน
หุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมด รวมเป็นเงินลงทุนใน SOC 
เป็นเงินจ�ำนวน 189.82 ล้ำนบำท

ในปี 2563 เงินลงทุนใน SOC มีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนเนื่องจำกกำรลดลงของผล
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนใช้วิธี
มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีปรับปรุงด้วยมูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ มูลค่ำยุติธรรมหักด้วยต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำยของ
บริษัทย่อยมีจ�ำนวน 48.52 ล้ำนบำท จึงรับรู้ขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยจ�ำนวน 141.31 ล้ำนบำท

เงินลงทุนในบริษัท Sea Oil Offshore Limited (“SOO”) 
ด� ำ เนิน ธุรกิจจ� ำหน ่ำยน�้ ำ มันและผลิตภัณฑ ์ ที่ เ ก่ียวข ้อง 
จดทะเบียนจัดตั้ง ดินแดนสหพันธ์แห่งลำบวน ประเทศมำเลเซีย 
เป็นเงินจ�ำนวน 0.98 ล้ำนบำท (30,000 ดอลลำร์สหรัฐฯ) 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออก และบริษัท
ได้ช�ำระเงินลงทุนดังกล่ำวเต็มจ�ำนวนแล้ว (ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
ช�ำระบัญชีเลิกกิจกำร)

เงินลงทุนในบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด (“LIV”) ด�ำเนิน
ธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน หุ ้นสำมัญจ�ำนวน 0.75 ล้ำนหุ ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 249.80 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวม 188 ล้ำนบำท 
จำกกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ซ่ึงบริษัทได้บันทึก
ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่นที่เกี่ยวข้องในกำรซื้อเงินลงทุนอีกจ�ำนวน 
5.16 ล้ำนบำท รวมเป็นต้นทุนเงินลงทุนในข้อมูลทำงกำรเงิน
ทั้งสิ้น 193.16 ล้ำนบำท (ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงช�ำระบัญชีเลิก
กิจกำร)

เมื่อวันที่  24 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 LIV ได ้มีกำรขำย
กลุ ่มกิจกำรโซล่ำร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทั้งหมด โดยวิธี Entire 
Business Transfer ให้กับผู้ซื้อ โดยมีมูลค่ำกำรโอนกิจกำร
รวมทั้งสิ้น 215 ล้ำนบำท LIV ไม่มีกำรด�ำเนินงำนหลังจำกกำร
ขำยบริษัทย่อยดังกล่ำว หลังจำกบริษัทรับเงินปันผลจำก LIV 
มูลค่ำเงินลงทุนของบริษัทใน LIV มีมูลค่ำสูงกว่ำสินทรัพย์สุทธิ 
ดังนั้นบริษัทจึงรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน LIV 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี พ.ศ. 2563 เป็น
จ�ำนวน 111.08 ล้ำนบำท ส่งผลให้เหลือเงินลงทุนสุทธิใน LIV 
82.08 ล้ำนบำท

เงินลงทุนในบริษัท Energon Pte. Ltd. ด�ำเนินธุรกิจกำร
ลงทุนในบริษัทอื่น จดทะเบียนจัดตั้ง ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 
29 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของจ�ำนวน 
1,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงิน 1,000 
ดอลลำร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ำ 30,407 บำท คิดเป็นร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริษัท ไททัน ทเวนต้ี จ�ำกัด 
ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 
10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็นเงิน 1 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 

บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริษัท เวก้ำ ทเวนตี้ จ�ำกัด 
ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 
10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็นเงิน 1 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท โอไรออน ทเวนต้ี จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจ
จ�ำหน่ำยน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 10,000 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท คิดเป็นเงิน 1 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
 
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ณ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุน
ในกำรร่วมค้ำ Pan Orient Energy (Siam) Limited 
(“POES”) จดทะเบียนจัดตั้งประเทศ เบอร์มิวด้ำ ประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับกำรส�ำรวจ พัฒนำและผลิตน�้ำมันปิโตรเลียมและ
ก๊ำซธรรมชำติในประเทศไทย ตำมบัญชีวิธีส่วนได้เสีย จ�ำนวน 
1,016.02 ล้ำนบำท ซ่ึงเกิดจำกบริษัทย่อย Sea Oil Energy 
Limited (SOE) ได้เข้ำซ้ือหุ้นของ POES จ�ำนวน 9,863 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำย
แล้วทั้งหมดของ POES

ในระหว่ำงปี 2564 POES ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวนรวม 
27.43 ล้ำนเหรียญแคนำดำ โดยจ่ำยให้ SOE จ�ำนวน 13.71 
ล้ำนเหรียญแคนำดำ หรือเทียบเท่ำ 345.28 ล้ำนบำท 
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1.3.2 บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งถอืหุน้ในบริษัทย่อย
  หรือบริษัทร่วม (ไม่มี)

1.3.3 ควำมสมัพนัธ์กับกลุม่ธุรกิจของผู้ถอืหุน้รำยใหญ่
บริษัทมีผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่คือ บริษัท นทลิน จ�ำกัดซ่ึงถือหุ ้น
ในบริษัทร้อยละ 45.04 บริษัทเป็นหน่ึงในบริษัทในเครือ
ของบริษัท นทลิน จ�ำกัด (“นทลิน”) ซึ่งกิจกำรของกลุ ่ม
นทลินเกี่ยวข ้องกับธุรกิจกำรขนส ่งน�้ ำ มันทำงเรือ โดย
กลุ่มบริษัทนทลินเป็นผู ้ให้บริกำรขนส่งน�้ำมันทำงทะเลมำ
นำนกว่ำ 30 ปี ซ่ึงบริษัทฯเป็นเพียงบริษัทเดียวในกลุ ่ม
บริษัทนทลิน ที่ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิง โดย
นทลินได้จัดท�ำข้อตกลงในกำรไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ
บริษัท ขึ้นเพ่ือเป็นกำรยืนยันและรับรองว่ำ นทลิน ซึ่งมีกำร

ด�ำเนินธุรกิจต่ำงๆ รวมถึงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและผู้ที่
เกี่ยวข้องของนทลิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรก�ำหนดบทนิยำมใน
ประกำศที่เก่ียวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ จะมี
กำรก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยตกลงที่จะไม่ด�ำเนิน
ธุรกิจหรือเข้ำมีอ�ำนำจควบคุมนิติบุคคลใดๆ ที่ด�ำเนินธุรกิจท่ี
มีลักษณะคล้ำยคลึง และ/หรือลักษณะที่เป็นกำรแข่งขันกับ
ธุรกิจปัจจุบันของบริษัท 

บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรให้กับกลุ่มนทลิน 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำให้แก่บริษัท
ในกลุ่มนทลินเช่นเดียวกับกำรขำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำทั่วไป 

โครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจกลุ่มบริษัท นทลิน จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 แสดงเป็นแผนภำพได้ ดังน้ี

บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

ถือหุ้น 45.04% ถือหุ้น 54.20%

บริษัท พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทนทลิน

กลุ่มธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิงและให้บริการ

กลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและ
บริหารจัดการเรือ

กลุ่มธุรกิจอื่น
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1.3.2 บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งถอืหุน้ในบริษัทย่อย
  หรือบริษัทร่วม (ไม่มี)

1.3.3 ควำมสมัพนัธ์กับกลุม่ธุรกิจของผู้ถอืหุน้รำยใหญ่
บริษัทมีผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่คือ บริษัท นทลิน จ�ำกัดซึ่งถือหุ ้น
ในบริษัทร้อยละ 45.04 บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ
ของบริษัท นทลิน จ�ำกัด (“นทลิน”) ซ่ึงกิจกำรของกลุ ่ม
นทลินเกี่ยวข ้องกับธุรกิจกำรขนส ่งน�้ ำมันทำงเรือ โดย
กลุ่มบริษัทนทลินเป็นผู ้ให้บริกำรขนส่งน�้ำมันทำงทะเลมำ
นำนกว่ำ 30 ปี ซ่ึงบริษัทฯเป็นเพียงบริษัทเดียวในกลุ ่ม
บริษัทนทลิน ที่ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิง โดย
นทลินได้จัดท�ำข้อตกลงในกำรไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ
บริษัท ขึ้นเพ่ือเป็นกำรยืนยันและรับรองว่ำ นทลิน ซึ่งมีกำร

ด�ำเนินธุรกิจต่ำงๆ รวมถึงบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งและผู้ที่
เกี่ยวข้องของนทลิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรก�ำหนดบทนิยำมใน
ประกำศที่เก่ียวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ จะมี
กำรก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยตกลงที่จะไม่ด�ำเนิน
ธุรกิจหรือเข้ำมีอ�ำนำจควบคุมนิติบุคคลใดๆ ที่ด�ำเนินธุรกิจท่ี
มีลักษณะคล้ำยคลึง และ/หรือลักษณะท่ีเป็นกำรแข่งขันกับ
ธุรกิจปัจจุบันของบริษัท 

บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรให้กับกลุ่มนทลิน 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำขำยสินค้ำให้แก่บริษัท
ในกลุ่มนทลินเช่นเดียวกับกำรขำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำทั่วไป 

โครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจกลุ่มบริษัท นทลิน จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 แสดงเป็นแผนภำพได้ ดังนี้

บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 

ถือหุ้น 45.04% ถือหุ้น 54.20%

บริษัท พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทนทลิน

กลุ่มธุรกิจจ�าหน่าย
น�้ามันเชื้อเพลิงและให้บริการ

กลุ่มธุรกิจเรือขนส่งและ
บริหารจัดการเรือ

กลุ่มธุรกิจอื่น
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(ข) ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ท่ีโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำร
ก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

บริษัท นทลิน จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
ได ้ส ่งตัวแทนเข ้ำมำเป ็นกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท ่ำน คือ 
นำยพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, นำยสุรพล มีเสถียร และ
นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้อม 

1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
649,509,110 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ�ำนวน 649,509,110 หุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ ้นละ 1 บำท และมีทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 
649,507,473 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ�ำนวน 649,507,473 หุน้ 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น (ไม่มี)

1.3.4 ผู้ถือหุ้น
(ก) รำยชื่อของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่สูงสุดของบริษัท 10 ล�ำดับแรก ณ วันที่ 9 มีนำคม 2564 มีรำยชื่อดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้น

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท นทลิน จ�ากัด* 274,266,016 45.04

2. กลุ่มปานบุญห้อม** 69,623,398 11.43

3. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร 19,050,000 3.13

4. นายธาดา โอฬาริก 17,788,715 2.92

5. นายเศกสรร เศรษฐสกล 16,526,790 2.71

6. นายนพพร เหลืองธนะอนันต์ 8,330,611 1.37

7. น.ส.วิอร ทองแตง 6,815,703 1.12

8. น.ส. เปรมหฤทัย เนตรวิจิตรานนท์ 6,000,000 0.99

9. น.ส.กิ่งกมล เกษมวิลาศ 5,969,590 0.98

10. น.ส.ชาลินี เกตุแก้ว 5,904,230 0.97

หมำยเหตุ  * บริษัท นทลิน จ�ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด จ�ำนวน 9,999,991 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่
   จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด และนำยเชิดชู ปำนบุญห้อม ถือหุ้นโดยบริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด จ�ำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.98 
   ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด

  ** กลุ่มปำนบุญห้อม ประกอบด้วย นำยเชิดชู ปำนบุญห้อม นำงวิไลศรี ปำนบุญห้อม และนำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้อม

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต�่ำกว ่ำร ้อยละ 
30 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหัก
ส�ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยก�ำหนดและตำมที่
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัท
เป็นผู้มีอ�ำนำจอนุมัติในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผล โดย
ค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น 
เงินส�ำรองเพื่อจ่ำยช�ำระหนี้เงินกู้ยืม แผนกำรลงทุนในกำรขยำย
กิจกำร หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีท่ีมี
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำวะตลำด เป็นต้น โดย
มติคณะกรรมกำรบริษัทที่พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวน้ัน จะต้องได้
รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ
ในกำรประชุมครำวถัดไป
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2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและเป็น
พื้นฐำนส�ำคัญที่จะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรให้
ด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 
และสำมำรถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยและกรอบกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องในทุกด้ำน ครอบคลุมปัจจัย
ควำมเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติกำร 
ซึ่งพิจำรณำจำกโอกำสที่จะเกิดข้ึนและระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ โดยมีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันแก้ไข และ
ลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น มีระบบกำรรำยงำนและกระบวนกำร
ติดตำมและประเมินผลอย ่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให ้ ม่ันใจว ่ำ
โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมีควำม
เหมำะสมและส่งเสริมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิผล 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้ง
องค์กรอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพตำมหลักสำกล เพื่อให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้นอย่ำงยั่งยืน 

ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ สอบทำนและติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มี
ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และรำยงำนควำมเสี่ยง
ที่อำจมีผลกระทบต ่อแผนธุรกิจและกลยุทธ ์องค ์กร ให ้
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง 
คณะจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมี ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นประธำนคณะจัดกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และมีผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำน และ ที่ปรึกษำที่
ได้รับมอบหมำยเป็นคณะท�ำงำน โดยมีหน้ำที่ 

1)  ก�ำหนดและทบทวนกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เกณฑ์ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ เกณฑ์กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และกลยุทธ์องค์กรและ
สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

 2) พิจำรณำระบุป ัจจัยที่ก ่อให ้ เกิดควำมเสี่ยงที่อำจมี
ผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และประเมิน
ผลกระทบจำกปัจจัยควำมเสี่ยง และพิจำรณำแผนกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

3)  ติดตำมให้มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรบริหำร
ควำมเส่ียงจำกหน่วยงำนเจ้ำของควำมเส่ียง เพื่อร่วมกัน
พิจำรณำให้มั่นใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง
เหมำะสม และมีประสิทธิผล อยู ่ในระดับควำมเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รับทรำบในทุกไตรมำส

สบืเนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจทั่วโลก ผลกระทบต่อภำค 
อุตสำกรรมต่ำงๆทั้งด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรขนส่ง คมนำคม 
กำรบริโภค กำรส่งออก เป็นต้น สภำพแวดล้อมกำรด�ำเนิน
ธุ รกิจที่ เปลี่ ยนแปลง ควำมผันผวนของรำคำน�้ ำมันใน
ตลำดโลก ปัจจัยเส่ียงใหม่ที่เกิดขึ้นจำกเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล 
รวมถึงควำมเส่ียงด้ำนส่ิงแวดล้อมจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศทั่วโลก ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อพร้อมรับมือกับสภำพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบกำรด�ำเนินงำน กำรลงทุน กำร
บริหำรบุคลำกรให้มีควำมพร้อมปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์
และเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป รวมทั้งกำรปรับรูปแบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ ในเชิงรุก เพื่อให้ทันต่อสภำวกำรณ์ที่อำจ
เกิดขึ้นโดยไม่คำดคิด กำรพิจำรณำประเด็นควำมเสี่ยงต่ำงๆ 
เพื่อหำมำตรกำรป้องกันหรือบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเป้ำหมำยองค์กร เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็น
ไปอย่ำงต่อเนื่อง และลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน 

2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด�าเนินธรุกิจของ
 บริษัท
2.2.1 ควำมเสีย่งต่อกำรด�ำเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและ
  ที่อำจเกิดขึ้นใหม่( Emerging Risks)
• ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนและกำรขยำยธุรกิจ
บริษัทฯ ยังคงมุ ่งเน้นพัฒนำโอกำส เพื่อขยำยกำรลงทุนไป
ยังธุรกิจด ้ำนพลังงำน และปิโตรเลียมทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมถึงธุรกิจบริกำรด้ำน Catering & Supply 
Management เพื่อให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องใน
ระยะยำว จำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ 
ทั้งสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันโลก กำรเปล่ียนแปลงสภำพ
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและเป็น
พื้นฐำนส�ำคัญที่จะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรให้
ด�ำเนินกำรไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 
และสำมำรถขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยและกรอบกำร
บริหำรควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้องในทุกด้ำน ครอบคลุมปัจจัย
ควำมเส่ียงของธุรกิจ ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติกำร 
ซึ่งพิจำรณำจำกโอกำสที่จะเกิดข้ึนและระดับควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ โดยมีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันแก้ไข และ
ลดควำมเส่ียงที่จะเกิดขึ้น มีระบบกำรรำยงำนและกระบวนกำร
ติดตำมและประเมินผลอย ่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให ้ ม่ันใจว ่ำ
โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมีควำม
เหมำะสมและส่งเสริมกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิผล 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกำรบริหำรควำมเส่ียงในทุกระดับทั่วทั้ง
องค์กรอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพตำมหลักสำกล เพื่อให้
เกิดเป็นวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้นอย่ำงยั่งยืน 

ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ สอบทำนและติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มี
ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และรำยงำนควำมเสี่ยง
ที่อำจมีผลกระทบต ่อแผนธุรกิจและกลยุทธ ์องค ์กร ให ้
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง 
คณะจัดกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมี ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นประธำนคณะจัดกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และมีผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำน และ ที่ปรึกษำที่
ได้รับมอบหมำยเป็นคณะท�ำงำน โดยมีหน้ำที่ 

1)  ก�ำหนดและทบทวนกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เกณฑ์ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ เกณฑ์กำรประเมิน
ควำมเส่ียง และกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และกลยุทธ์องค์กรและ
สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

 2) พิจำรณำระบุป ัจจัยที่ก ่อให ้ เกิดควำมเ ส่ียงที่อำจมี
ผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และประเมิน
ผลกระทบจำกปัจจัยควำมเส่ียง และพิจำรณำแผนกำร
จัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 
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3)  ติดตำมให้มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงจำกหน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยง เพื่อร่วมกัน
พิจำรณำให้ม่ันใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง
เหมำะสม และมีประสิทธิผล อยู ่ในระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รับทรำบในทุกไตรมำส

สบืเนือ่งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 
ส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจทั่วโลก ผลกระทบต่อภำค 
อุตสำกรรมต่ำงๆทั้งด้ำนกำรท่องเที่ยว กำรขนส่ง คมนำคม 
กำรบริโภค กำรส่งออก เป็นต้น สภำพแวดล้อมกำรด�ำเนิน
ธุ รกิจที่ เปลี่ ยนแปลง ควำมผันผวนของรำคำน�้ ำมันใน
ตลำดโลก ปัจจัยเส่ียงใหม่ท่ีเกิดขึ้นจำกเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล 
รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศท่ัวโลก ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพื่อพร้อมรับมือกับสภำพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบกำรด�ำเนินงำน กำรลงทุน กำร
บริหำรบุคลำกรให้มีควำมพร้อมปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมทั้งกำรปรับรูปแบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ ในเชิงรุก เพื่อให้ทันต่อสภำวกำรณ์ที่อำจ
เกิดขึ้นโดยไม่คำดคิด กำรพิจำรณำประเด็นควำมเสี่ยงต่ำงๆ 
เพื่อหำมำตรกำรป้องกันหรือบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเป้ำหมำยองค์กร เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็น
ไปอย่ำงต่อเน่ือง และลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
ตลอดห่วงโซ่อุปทำน 

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด�าเนนิธรุกิจของ
 บริษัท
2.2.1 ควำมเสีย่งต่อกำรด�ำเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและ
  ที่อำจเกิดขึ้นใหม่( Emerging Risks)
• ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนและกำรขยำยธุรกิจ
บริษัทฯ ยังคงมุ ่งเน้นพัฒนำโอกำส เพื่อขยำยกำรลงทุนไป
ยังธุรกิจด ้ำนพลังงำน และปิโตรเลียมทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมถึงธุรกิจบริกำรด้ำน Catering & Supply 
Management เพื่อให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องใน
ระยะยำว จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ 
ทั้งสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 
ควำมผันผวนของรำคำน�้ำมันโลก กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
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ภูมิอำกำศทั่วโลก รวมถึงนโยบำยด ้ำนสิ่ งแวดล ้อมของ
สหประชำชำติอำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำร
บริโภค หรือกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรใช ้พลังงำนจำก
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีแนวโน้มลดลงและหันมำใช้พลังงำน
ทดแทนรูปแบบอื่น รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหรือ
กฎเกณฑ์ของประเทศที่เข้ำไปลงทุนต่ำงๆ อำจส่งผลให้มีควำม
เสี่ยงด้ำนกำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจที่ด�ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
และโครงกำรใหม่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว ้

เพื่อลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำว บริษัทฯ ได้มีกำร
ปรับกลยุทธ์ด้ำนกำรลงทุนให้มีควำมหลำกหลำย และศึกษำ
โอกำสในกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีศักยภำพ
และให้ผลตอบแทนในระยะยำว กำรก�ำหนดนโยบำยกำรเข้ำ
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประเมินและวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ โดยก�ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
มีหน่วยงำนด้ำนบริหำรกำรลงทุนในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำแต่ละด้ำนในกำรวิเครำะห์และควำมเห็น
ของควำมเหมำะสมเกี่ยวกับโครงกำรลงทุนใหม่

ส�ำหรับกำรขยำยธุรกิจที่ด�ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันทั้งในด้ำนกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิง และกำรให้บริกำร Catering & Supply 
Management บริษัทฯ มีกำรปรับกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำร
กำรบริหำรควำมเส่ียงตลอดห่วงโซ่อุปทำน ประสำนควำม
ร่วมมือกับคู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจ สนับสนุนกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำรให้
มีควำมหลำกหลำย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและสนับสนุนนโยบำยด้ำน
สิ่งแวดล้อมของภำครัฐ ควบคู ่กับกำรพัฒนำศักยภำพควำม
พร้อมของบุคลำกรเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจในระยะยำว 
และกำรก้ำวสู่กำรด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจิตัล ตำมสภำวกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

(2) ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำมัน
รำคำน�้ำมันมีควำมผันผวนไปตำมปัจจัยต่ำงๆ อำทิ อุปสงค์
และอุปทำนของตลำด ปริมำณน�้ำมันส�ำรองแต่ละประเทศ 
สภำพภูมิอำกำศแต่ละฤดูกำล หรือนโยบำยกำรผลิตน�้ำมัน
ของประเทศกลุ่มประเทศผู ้ค้ำน�้ำมันรำยใหญ่ เป็นต้น กำร
เปลี่ยนแปลงของรำคำน�้ำมันในตลำดโลกยังคงมีควำมผันผวน
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งหำกรำคำน�้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่ำงมี
ส�ำคัญ อำจส่งผลกระทบต่อโครงกำรลงทุนในธุรกิจผลิตและ
ส�ำรวจปิโตรเลียม โดยบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ด้ำนรำคำร่วมกับกิจกำรร่วมค้ำ ติดตำมสถำนกำรณ์รำคำน�้ำมัน
อย่ำงใกล้ชิด โดยวิเครำะห์ผลกระทบของรำคำน�้ำมันที่ระดับ
รำคำต่ำงๆต่อรำยได้และก�ำไรของบริษัท และหำแนวทำงใน

กำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินกำรต่ำงๆ ให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุดและผลิตน�้ำมันได้อย่ำงปลอดภัย ตลอดจน
กำรปรับแผนกำรผลิตให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์รำคำน�้ำมัน
มำกที่สุด 

กำรผันผวนของรำคำน�้ำมันในตลำดโลกอำจส่งผลกระทบต่อ
รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันโดยรวมของบริษัท แต่ไม่ส่ง
กระทบต่อก�ำไรอย่ำงมีสำระส�ำคัญ เน่ืองจำกนโยบำยด้ำนกำร
ก�ำหนดรำคำขำย ได้บวกก�ำไรส่วนเพิ่มจำกรำคำต้นทุน (Cost 
Plus Pricing Method) อีกท้ังบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำน�้ำมันมำตรำ 10 
ซ่ึงไม่มีกำรเก็บส�ำรองน�้ำมัน จึงไม่ได้รับผลกระทบจำกควำม
ผันผวนของรำคำน�้ำมันโดยตรง 

(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้จ�ำหน่ำยน�้ำมัน (Supplier) 
 รำยใหญ่
บริษัทมีนโยบำยในกำรจัดซื้อน�้ำมันจำกผู้ผลิตและผู้ค้ำน�้ำมัน
รำยใหญ่ เพื่อให้มั่นใจในคุณภำพของน�้ำมันและสำมำรถ
ตรวจสอบคุณภำพได้ ทั้งนี้ บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ำยน�้ำมัน จำกผู้จ�ำหน่ำยน�้ำมันรำยใหญ่รำยหนึ่ง 
กำรสั่งซื้อในปริมำณที่มำกจะช่วยให้บริษัทมีต้นทุนกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันในรำคำที่แข่งขันได้ 

ส�ำหรับกรณี กำรจัดจ�ำหน ่ำยผลิตภัณฑ์เฉพำะบำงชนิด 
อำทิ น�้ำมันเตำที่มีก�ำมะถันต�่ำ (Low Sulfur Fuel Oil: 
LSFO) และน�้ำมันอำกำศยำน เป ็นต ้น ยังคงต ้องพึ่งพำ
กำรส่ังซื้อจำกผู้จ�ำหน่ำยเฉพำะรำยซ่ึงอำจมีควำมเส่ียงจำก
สินค้ำขำดตลำด หรือ ควำมสำมำรถในกำรจัดสรรน�้ำมันใน
สถำนกำรณ์ที่มีปริมำณน�้ำมันชนิดดังกล่ำวผลิตไม่เพียงพอ 
รวมถึงกรณีที่โรงกลั่นน�้ำมันของผู ้ค้ำน�้ำมันดังกล่ำวหยุดกำร
ผลิตเพื่อซ่อมบ�ำรุง อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรกระจำยกำร 
สั่งซื้อน�้ำมันจำกผู้ผลิตน�้ำมันและผู้ค้ำน�้ำมันรำยอื่นๆ โดยก่อน
กำรสั่งซื้อน�้ำมันแต่ละครั้ง จะมีกำรเปรียบเทียบรำคำขำยน�้ำมัน
รำยวันจำกผู้ผลิตน�้ำมันและผู้ค้ำน�้ำมันอย่ำงน้อย 2 รำย บริษัท
จะส่ังซ้ือน�้ำมันโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ อำทิ ประเภทของสินค้ำ 
รำคำ และระยะทำงกำรขนส่งสินค้ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงที่
ได้ตกลงไว้กับลูกค้ำของบริษัท เป็นต้น

ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงนวัตกรรมเทคโนโลยี
และควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์
ปัจจุบันกำรพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นไปอย่ำงก้ำวกระโดด 
มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลำทั้งด้ำนพลังงำน ด้ำนกำร
เงิน ด้ำนกำรตลำด ซึ่งท�ำให้สภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินธุรกิจ
เปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในปัจจุบัน บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
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ของควำมเสี่ยงอันอำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม
เทคโนโลยี และเตรียมพร้อมในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงใน
กำรเข้ำสู่ยุคดิจิตอล รวมถึงน�ำมำเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ก�ำหนดกลยุทธ์องค์กรในปัจจุบัน กำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
ด�ำเนินธุรกิจโดยน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด กำรพัฒนำระบบกำร
ปฏิบัติงำน ฐำนข้อมูล และกำรลงทุนด้ำนระบบเครือข่ำยเพื่อ
สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในระบบสำรสนเทศขององค์กร และ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อพร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี ตลอดจนกำรเข้ำศึกษำกำร
ลงทุนด้ำนเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อยกระดับกำรด�ำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันหรือกำรพัฒนำกำรลงทุนโครงกำรใหม่ในอนำคต

เนื่องจำกปัจจุบัน กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อำศัยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหลัก ในกำรขับเคลื่อนองค์กร
ให ้รองรับกลยุทธ ์ทำงธุรกิจ และปัจจุบันภัยคุกคำมทำง
ไซเบอร์ (Cyber Threat) เป็นภัยคุกคำมที่ก�ำลังพัฒนำ
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน กับทุกองค์กร ซึ่ง
อำจจะส่งผลกระทบกับควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเชื่อมั่นของ
ลูกค้ำและนักลงทุน หรือ อำจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ทำง
ธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได ้น�ำมำพิจำรณำเป ็นควำมเสี่ยง
และหำมำตรกำรจัดกำรเพื่อป ้องกันควำมเสี่ยงดังกล ่ำว 
โดยคณะกรรมกำรได ้ ให ้ควำมส�ำ คัญในกำรก�ำกับดูแล
ควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก�ำหนดให้มีกำรจัด
อบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู ้  และควำมตระหนักถึงควำม
ปลอดภัยสำรสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับภัยคุกคำมในปัจจุบัน
ให้กับ กรรมกำร ผู ้บริหำรและบุคคลำกรในองค์กรอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้งำน
เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 
พัฒนำระบบหรือโปรแกรมในกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมและ
จัดกำรภัยคุกคำมที่เข้ำมำโจมตี ท�ำกำรทดสอบและประเมิน
ระบบป้องกันอย่ำงสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรจัดท�ำแผนรับมือ
กับภัยคุกคำมกรณีถูกโจมตี และทดสอบแผนอย่ำงสม�่ำเสมอ 
โดยมีมำตรฐำน ISO 27001 เป็นมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของสำรสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมไปถึง 
กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล ชั้นควำมลับเอกสำรภำยในองค์กร 
ปกป้องควำมถูกต้องสมบูรณ์ของสำรสนเทศ ระบบส�ำรอง
ข้อมูลที่สำมำรถย้อนคืนข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นว่ำระบบสำรสนเทศพร้อมใช้งำน เพื่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กร 
(Organization Capability )
กำรเปล่ียนแปลงด ้ำนเทคโนโลยี  และกำรปรับเปล่ียน
กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพ่ือให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนนั้น กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนในองค์กรเป็นส่ิงส�ำคัญในกำรขับเคล่ือนองค์กรให้
ประสบควำมส�ำเร็จ บริษัทฯ มีกำรทบทวนและปรับเปลี่ยน
โครงสร ้ำงกำรบริหำรงำนในองค์กรเพื่อให ้สอดคล้องกับ
กำรปรับเปล่ียนกลยุทธ์ กำรพัฒนำกระบวนกำรสรรหำและ
คัดเลือก พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้พนักงำนเกิด
ควำมคล่องตัว สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้กับองค์กร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยน
กำรเรียนรู ้ทั้งจำกภำยในองค์กรและจำกวิทยำกรภำยนอก 
รวมถึงกำรสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรให้ตระหนักถึงโอกำส
และควำมเส่ียงที่จะส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจให้เกิดควำมยั่งยืน
ในอนำคต 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)
(1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีเงินกู ้ยืมที่ก�ำหนดด้วยอัตรำดอกเบ้ียแบบลอยตัว 
(Floating Rate) หำกอัตรำดอกเบี้ยมีกำรปรับเพิ่มสูงขึ้น
จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัท และมีผลกระทบ
โดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร อย่ำงไรก็ตำมเงินกู้ยืม
ส ่วนใหญ ่ของบริษัทเป ็นเงินกู ้ ยืมระยะสั้น  และบริ ษัท
มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเ ส่ียงโดยกำรเพิ่ม เค ร่ืองมือ
ทำงกำรเงินที่หลำยหลำย เพื่อบริหำรต้นทุนอัตรำดอกเบี้ย
ให้มีควำมเหมำะสมกับลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจ ก�ำหนด
อัตรำก�ำไรขั้นต้นในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ ซึ่งอ้ำงอิงจำกต้นทุน
ทำงกำรเงินของบริษัท ดังน้ัน ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจึงถูกชดเชย
ด้วยก�ำไรขั้นต้นจำกกำรขำยสินค้ำ ท�ำให้บริษัทได้รับผลกระทบ
ลดลงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบ้ีย

(2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนมีผลกระทบทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมต่อผลประกอบกำรของบริษัท เช่น กำรรับรู้รำยได้ 
ต้นทุน รวมถึงธุรกรรมท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัท
มีนโยบำยในกำรท�ำสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ (Forward Contract) ทั้งจ�ำนวนกับธนำคำรพำณิชย์ 
เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัท
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ของควำมเสี่ยงอันอำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม
เทคโนโลยี และเตรียมพร้อมในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงใน
กำรเข้ำสู่ยุคดิจิตอล รวมถึงน�ำมำเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ก�ำหนดกลยุทธ์องค์กรในปัจจุบัน กำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำร
ด�ำเนินธุรกิจโดยน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด กำรพัฒนำระบบกำร
ปฏิบัติงำน ฐำนข้อมูล และกำรลงทุนด้ำนระบบเครือข่ำยเพื่อ
สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในระบบสำรสนเทศขององค์กร และ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อพร้อมรับ
กำรเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยี ตลอดจนกำรเข้ำศึกษำกำร
ลงทุนด้ำนเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อยกระดับกำรด�ำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันหรือกำรพัฒนำกำรลงทุนโครงกำรใหม่ในอนำคต

เนื่องจำกปัจจุบัน กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อำศัยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหลัก ในกำรขับเคล่ือนองค์กร
ให ้รองรับกลยุทธ ์ทำงธุรกิจ และปัจจุบันภัยคุกคำมทำง
ไซเบอร์ (Cyber Threat) เป็นภัยคุกคำมที่ก�ำลังพัฒนำ
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กับทุกองค์กร ซึ่ง
อำจจะส่งผลกระทบกับควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเชื่อมั่นของ
ลูกค้ำและนักลงทุน หรือ อำจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ทำง
ธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงได ้น�ำมำพิจำรณำเป ็นควำมเสี่ยง
และหำมำตรกำรจัดกำรเพื่อป ้องกันควำมเสี่ยงดังกล ่ำว 
โดยคณะกรรมกำรได ้ ให ้ควำมส�ำ คัญในกำรก�ำกับดูแล
ควำมเส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก�ำหนดให้มีกำรจัด
อบรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู ้  และควำมตระหนักถึงควำม
ปลอดภัยสำรสนเทศที่ เกี่ยวข ้องกับภัยคุกคำมในปัจจุบัน
ให้กับ กรรมกำร ผู ้บริหำรและบุคคลำกรในองค์กรอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้งำน
เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย 
พัฒนำระบบหรือโปรแกรมในกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมและ
จัดกำรภัยคุกคำมที่เข้ำมำโจมตี ท�ำกำรทดสอบและประเมิน
ระบบป้องกันอย่ำงสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรจัดท�ำแผนรับมือ
กับภัยคุกคำมกรณีถูกโจมตี และทดสอบแผนอย่ำงสม�่ำเสมอ 
โดยมีมำตรฐำน ISO 27001 เป็นมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยของสำรสนเทศ ซึ่งครอบคลุมไปถึง 
กำรควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูล ชั้นควำมลับเอกสำรภำยในองค์กร 
ปกป้องควำมถูกต้องสมบูรณ์ของสำรสนเทศ ระบบส�ำรอง
ข้อมูลที่สำมำรถย้อนคืนข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นว่ำระบบสำรสนเทศพร้อมใช้งำน เพื่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่ำงต่อเน่ือง 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กร 
(Organization Capability )
กำรเปล่ียนแปลงด ้ำนเทคโนโลยี  และกำรปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ เพ่ือให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำง
ยั่งยืนนั้น กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนในองค์กรเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้
ประสบควำมส�ำเร็จ บริษัทฯ มีกำรทบทวนและปรับเปลี่ยน
โครงสร ้ำงกำรบริหำรงำนในองค์กรเพื่อให ้สอดคล้องกับ
กำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ กำรพัฒนำกระบวนกำรสรรหำและ
คัดเลือก พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้พนักงำนเกิด
ควำมคล่องตัว สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้กับองค์กร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยน
กำรเรียนรู ้ทั้งจำกภำยในองค์กรและจำกวิทยำกรภำยนอก 
รวมถึงกำรสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรให้ตระหนักถึงโอกำส
และควำมเสี่ยงที่จะส่งผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจให้เกิดควำมยั่งยืน
ในอนำคต 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk)
(1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีเงินกู ้ยืมที่ก�ำหนดด้วยอัตรำดอกเบ้ียแบบลอยตัว 
(Floating Rate) หำกอัตรำดอกเบ้ียมีกำรปรับเพิ่มสูงขึ้น
จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัท และมีผลกระทบ
โดยตรงต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร อย่ำงไรก็ตำมเงินกู้ยืม
ส ่วนใหญ ่ของบริษัทเป ็นเงิน กู ้ยืมระยะสั้น  และบริษัท
มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยงโดยกำรเ พ่ิมเค ร่ืองมือ
ทำงกำรเงินท่ีหลำยหลำย เพื่อบริหำรต้นทุนอัตรำดอกเบี้ย
ให้มีควำมเหมำะสมกับลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจ ก�ำหนด
อัตรำก�ำไรขั้นต้นในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ ซึ่งอ้ำงอิงจำกต้นทุน
ทำงกำรเงินของบริษัท ดังนั้น ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจึงถูกชดเชย
ด้วยก�ำไรขั้นต้นจำกกำรขำยสินค้ำ ท�ำให้บริษัทได้รับผลกระทบ
ลดลงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย

(2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนมีผลกระทบทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมต่อผลประกอบกำรของบริษัท เช่น กำรรับรู้รำยได้ 
ต้นทุน รวมถึงธุรกรรมท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัท
มีนโยบำยในกำรท�ำสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ (Forward Contract) ทั้งจ�ำนวนกับธนำคำรพำณิชย์ 
เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัท
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(3)  ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องของบริษัท
บริษัทได้ขยำยกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรขยำย
ธุรกิจด้ำนปิโตรเลียม และธุรกิจ Catering and Service ท�ำให้
บริษัทต้องใช้เงินทุนจ�ำนวนมำก ซึ่งอำจเกิดผลกระทบต่อเงิน
ทุนหมุนเวียนและสภำพคล่องทำงกำรเงินได้ ดังนั้นบริษัทจึง
มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรลงทุนอย่ำงระมัดระวังรอบคอบ 
โดยกำรพิจำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดของบริษัทอย่ำง
สม�่ำเสมอ ประกอบกับมีกำรเฝ้ำสังเกตุอัตรำส่วนสภำพคล่อง
อย่ำงใกล้ชิด เพื่อวำงแผนกำรจัดหำเงินทุนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยำว รวมถึงกำรสรรหำเครื่องมือทำงกำรเงินที่หลำกหลำย
เพื่อให้เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ

นอกจำกนี้บริษัทยังด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อเจ้ำหนี้
และสถำบันกำรเงินตลอดมำ ท้ังในเรื่อง กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข
สัญญำซื้อขำย หรือสัญญำกู้ยืมเงิน โดยมีประวัติกำรช�ำระเงิน
ที่ดี ตรงตำมก�ำหนดเวลำทุกครั้ง เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้สถำบัน
กำรเงินต่ำงๆพิจำรณำวงเงินสินเชื่อ หรือเพิ่มวงเงินให้กับบริษัท 
เพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร 
ท�ำให้บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินอย่ำงเพียงพอ

ควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำน (Operational Risk)
(1) ความเสี่ยงในเร่ืองการแข่งขันและการเข้ามาท�าธุรกิจ

ได้ง่ายของผู้ประกอบการรายใหม่
บริษัทฯ มีกำรขยำยธุรกิจด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิง
ไปยังกลุ ่มลูกค้ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ธุรกิจกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงส�ำหรับเรือเดินทะเลมีผู้ประกอบกำร
หลำยรำย จึงท�ำให้เกิดกำรแข่งขันสูงโดยเฉพำะกำรแข่งขัน
ด้ำนรำคำ นอกจำกนี้ กำรท�ำธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมันส�ำหรับ
เรือเดินทะเลไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ถำวร
สูง ท�ำให้กำรเข้ำมำด�ำเนินธุรกิจสำมำรถท�ำได้ง่ำย ซ่ึงปัจจัย
ส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจกำรจัดหำน�้ำมันเชื้อเพลิงเรือ ได้แก่ 
พนักงำนขำยที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในผลิตภัณฑ์ มำตรฐำน
กำรจัดส่งน�้ำมันให้ตรงเวลำในปริมำณท่ีครบถ้วนตรงตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรใน
ระดับสำกล บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญกับบุคลำกรของบริษัท 
ซึ่งถือเป็นทรัพยำกรท่ีส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยจ่ำย
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและมีกำรฝึกอบรมอย่ำงสม�่ำเสมอ 
ทั้งยังพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง

บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ในกำรปรับเปลี่ยนคู่แข่งขันทำงกำรค้ำเป็น
พันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อหำควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและเสริม
สร้ำงธุรกิจไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เสริมกันทั้ง 
2 ฝ่ำย ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว จะท�ำให้ธุรกิจสำมำรถ
ปรับกลยุทธ์สู่เป้ำหมำยทำงธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็วขึ้น

(2) ความเส่ียงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือได้รับ
ช�าระหนี้ล่าช้า

บริษัทมีนโยบำยกำรจ�ำหน ่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและน�้ำมัน
หล่อล่ืนโดยกำรให้เครดิตแก่ลูกค้ำ ซึ่งบริษัทอำจมีควำมเสี่ยง
จำกกำรได้รับช�ำระหนี้ล ่ำช ้ำกว่ำก�ำหนดระยะเวลำ หรือ
ผิดนัดช�ำระจำกลูกค้ำ ทั้งนี้บริษัทมีกำรจัดตั้งคณะท�ำงำน
พิจำรณำสินเช่ือ (Credit Committee) เพื่อพิจำรณำกำร
อนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลำกำรให้สินเช่ือของลูกค้ำที่เปิด
บัญชีใหม่ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำร
เงินของลูกค้ำ รวมถึงมีกำรทบทวนวงเงินสินเชื่ออย่ำงสม�่ำเสมอ 
ประกอบกับดูแลเร่งรัดติดตำมลูกหนี้ที่ค ้ำงช�ำระ พิจำรณำ
หยุดกำรขำยเม่ือลูกหน้ีมีควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง ตลอดจน
พิจำรณำด�ำเนินกำรฟ้องร้องคดีตำมกฎหมำย 

ส�ำหรับบริษัทย่อยในต่ำงประเทศที่ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
เชื้อเพลิง (Oil Trading) ได้มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ให้เครดิตกับลูกค้ำ โดยกำรพิจำรณำลูกค้ำจำกฐำนข้อมูล
วิเครำะห์สินเชื่อ จัดอับดับเครดิต และมีกระบวนกำรทบทวน
สถำนะเครดิตอย่ำงสม�่ำเสมอ กำรใช้มำตรกำรกักเรือ (Ship 
Arrest) ตำมกฎหมำยทำงทะเลระหว่ำงประเทศภำยใต้ขอบเขต
อ�ำนำจศำล ส�ำหรับลูกค้ำที่ผิดนัดช�ำระหน้ีเพื่อกำรเรียกร้องสิทธิ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรท�ำประกันภัยสินเช่ือทำงกำรค้ำ (Trade 
Credit Insurance) เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรเกิดหน้ีสูญ 

(3) ความเส่ียงจากการท�าสัญญาว่าจ้างผู้ประกอบการ
ขนส่งน้อยรายในการขนส่งน�้ามันทางทะเล

เน่ืองจำกมีกฎหมำยก�ำหนดให้เรือขนส่งน�้ำมันเตำที่ขนำด
ใหญ่กว่ำ 500 ตันต้องเป็นเรือถัง 2 ช้ัน (Double Hull) ซึ่ง
ผู้ประกอบกำรขนส่งยังมีเรือประเภทที่ก�ำหนดจ�ำนวนน้อยรำย 
ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำด อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ
ได้พยำยำมจัดหำเรือขนส่งจำกผู ้ประกอบกำรขนส่งรำยอื่น
เพิ่มจำกที่มีอยู ่เดิม เพื่อป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำว รวมถึง 
เพิ่มมำตรฐำนในกำรคัดเลือกผู ้ประกอบกำรขนส่งที่มีเรือที่
ได้คุณภำพ และมีกำรตรวจสอบคุณภำพเรือขนส่งที่ให้บริกำร 
โดยกำรประเมินคุณภำพกำรจัดส่งเป็นรำยเที่ยว

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ และ
สิ่งแวดล้อม (SSHE Risk)
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคง ปลอดภัย 
อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องจำกกำรด�ำเนินงำนใน
ทุกกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงอำจน�ำไปสู่ผลกระทบให้เกิดควำมสูญเสีย 
กำรบำดเจ็บ กำรเจ็บป่วย และโรคจำกกำรท�ำงำน อันจะส่ง
ผลกระทบให้เกิดกำรหยุดชะงักและควำมต่อเนี่องในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ งบการเงินของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ



26 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน อำทิ ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน
ภำยในส�ำนักงำน ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรขนส่ง
น�้ำมันทั้งทำงบนและทำงเรือ ควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยใน
สุขลักษณะอนำมัยอันเนื่องมำจำกกำรให้บริกำรด้ำน Catering 
& Services เป็นต้น บริษัทได้มีกำรก�ำหนดแนวทำงและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อบริหำรจัดกำรและควบคุมควำม
เสีย่งด้ำนควำมมัง่คงปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม ดังนี้

• ก�ำหนดและประกำศนโยบำยคุณภำพ ควำมมั่นคง 
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม นโยบำย 
CSR เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของกำรปฏิบัติงำนภำยใต้นโยบำย และเป้ำหมำยของ
บริษัท รวมไปถึงค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภำคส่วน

• ก�ำหนดให้ฝ ่ำยงำน QSSHE บริหำรจัดกำรและ
ควบคุมควำมเสี่ยงที่ เ กี่ยวข ้องในทุกมิ ติของงำน
ด้ำนคุณภำพ ควำมมั่นคง ปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสิ่ งแวดล ้อมในภำพรวมท้ังหมด และจัดตั้ ง
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (คปอ.) ส�ำหรับส�ำนักงำน
ปฏิบัติงำนในแต่ละพื้นที่ และคณะท�ำงำนเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมและตอบสนองต่อสภำวกำรณ์หรือเหตุ
ฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ 

• ก�ำหนดมำตรกำรด้ำนคุณภำพ ควำมมั่งคง ปลอดภัย
 อำชวีอนำมยัและส่ิงแวดล้อมและข้ันตอนกำรปฎบิตังิำน 
 กำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน�้ำมัน พร้อม

ทั้ งประเมิน วิ เครำะห ์ควำมเสี่ยง ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น รวมทั้งก�ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกัน 
ท�ำกำรฝึกซ้อมแผนกำรโต้ตอบสภำวะฉุกเฉินที่อำจ
เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย 
ข ้อบั งคับและแนวปฏิบัติ ตำมมำตรฐำนสำกล 
ระเบียบข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงครอบคลุม
ทุกควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ

• จัดท�ำคู ่มือมำตรฐำนและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
อำทิ คู่มือด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรฐำน GMP HACCP and 
Food Safety hygiene Practice, ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 เป็นต้น 

• กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ
กำรดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรอบรมเพื่อเสริม

 สร้ำงจิตส�ำนึกในกำรปฏิบัติงำน (QSSHE Awareness) 
กำรอบรมกำรขับรถเชิงป้องกัน (Defensive Driving) 
กำรอบรมกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันต่ำงๆ กำรอบรม 
ISO 9001:2015 และ ISO 14001 กำรอบรมด้ำน
มำตรฐำน GMP HACCP and Food Safety hygiene 

Practice เพือ่เสรมิสร้ำงเกดิกำรตระหนกัถงึกำรด�ำเนนิ
งำนภำยใต้มำตรฐำนด้ำน QSSHE และเป็นไปตำม
นโยบำยและเป้ำหมำยของบริษัทฯ 

• กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมมั่งคง ปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมที่ดี กำรจัดกิจกรรม
ด้ำนกำรอนรุกัษ์พลงังำน กำรสนบัสนนุและฟ้ืนฟรูะบบ
นิเวศน์ตำมธรรมชำติ เป็นต้น

• บริษัทฯ จัดให้มีกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม และติดตำม 
ตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้สอดคล้องตำมกฏหมำยและมำตรฐำนตำม
ข้อก�ำหนด โดยตรวจวัดค่ำดังต่อไปนี้ ค่ำควำมเข้มแสง
ในกำรท�ำงำน ค่ำฝุ่นละอองรวม ค่ำเสียงดังจำกกำร
ท�ำงำน ค่ำเสยีงรบกวน ค่ำควำมร้อนจำกสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำน จัดให้มีกำรตรวจรับรองระบบไฟฟ้ำและ
บรภิณัฑ์ไฟฟ้ำ ค่ำน�ำ้เสยีจำกกระบวนกำร และค่ำมลพษิ
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

• บริษัทมีกำรจัดกำรของเสียเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน อำทิ มีกำรคัดแยกขยะ และ
ท�ำกำรส่งก�ำจัดหรือส่งขำยกับหน่วยงำนที่มีใบอนุญำต
และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน จัดให้มี
บ่อดักขยะและไขมัน และด�ำเนินกำรตรวจวิเครำะห์
ค่ำน�ำ้ทิง้ โดยหน่วยงำนจำกทีไ่ด้รบักำรรบัรองมำตรฐำน

• จัดให้มีผู้ควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมัน (Inspector) เพื่อ
ให้ม่ันใจว่ำ กระบวนกำรจัดส่งน�้ำมันเป็นไปอย่ำง

 มีมำตรฐำน ทั้งด้ำนคุณภำพ ปริมำณครบถ้วนและ
 ปลอดภัยตลอดกำรขนส่ง โดยมีมำตรกำรป้องกัน
 กำรรั่วไหลของน�้ำมันระหว่ำงกำรขนส่ง กำรตรวจสอบ
 มำตรฐำนรถขนส่ง เรือขนส่ง อุปกรณ์ต่ำงๆ ตลอดจน
 กำรฝึกซ้อมแผนกำรโต้ตอบสภำวะฉุกเฉิน กรณีเกิด

อุบัติเหตุระหว่ำงกำรจัดส่ง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
 ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ทุกภำคส่วน
• กำรสื่อสำร กำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึก และให้ข้อมูล

เชิงป้องกัน เพื่อให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ เกี่ยวกับ
กำรดูแลรักษำสุขภำพ กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรควำม
ปลอดภัยฯ กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อโรคและเชื้อไวรัส และกำรคัดกรองควำมเส่ียงตำม
แผนมำตรกำรควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั ทกุครัง้ก่อน
อนุญำตให้เข้ำพื้นที่ปฏิบัติงำน

• ติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงผ ่ำนดัชนีชี้ วัด
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และรำยงำนผลต่อที่ประชุมทบทวน
ของฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
รับทรำบ
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ส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน อำทิ ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน
ภำยในส�ำนักงำน ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรขนส่ง
น�้ำมันทั้งทำงบนและทำงเรือ ควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยใน
สุขลักษณะอนำมัยอันเนื่องมำจำกกำรให้บริกำรด้ำน Catering 
& Services เป็นต้น บริษัทได้มีกำรก�ำหนดแนวทำงและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อบริหำรจัดกำรและควบคุมควำม
เสีย่งด้ำนควำมมัง่คงปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม ดังนี้

• ก�ำหนดและประกำศนโยบำยคุณภำพ ควำมมั่นคง 
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม นโยบำย 
CSR เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของกำรปฏิบัติงำนภำยใต้นโยบำย และเป้ำหมำยของ
บริษัท รวมไปถึงค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภำคส่วน

• ก�ำหนดให้ฝ ่ำยงำน QSSHE บริหำรจัดกำรและ
ควบคุมควำมเสี่ยงที่ เ กี่ยวข ้องในทุกมิ ติของงำน
ด้ำนคุณภำพ ควำมม่ันคง ปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และส่ิงแวดล ้อมในภำพรวมท้ังหมด และจัดตั้ ง
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (คปอ.) ส�ำหรับส�ำนักงำน
ปฏิบัติงำนในแต่ละพื้นที่ และคณะท�ำงำนเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมและตอบสนองต่อสภำวกำรณ์หรือเหตุ
ฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ 

• ก�ำหนดมำตรกำรด้ำนคุณภำพ ควำมม่ังคง ปลอดภัย
 อำชวีอนำมยัและส่ิงแวดล้อมและข้ันตอนกำรปฎบิตังิำน 
 กำรตรวจสอบปริมำณและคุณภำพน�้ำมัน พร้อม

ทั้ งประเมิน วิ เครำะห ์ควำมเสี่ยง ผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น รวมทั้งก�ำหนดมำตรกำรควบคุมและป้องกัน 
ท�ำกำรฝึกซ้อมแผนกำรโต้ตอบสภำวะฉุกเฉินที่อำจ
เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย 
ข ้อบั ง คับและแนวปฏิบัติ ตำมมำตรฐำนสำกล 
ระเบียบข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงครอบคลุม
ทุกควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด�ำเนินธุรกิจ

• จัดท�ำคู ่ มือมำตรฐำนและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
อำทิ คู่มือด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรฐำน GMP HACCP and 
Food Safety hygiene Practice, ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 เป็นต้น 

• กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ
กำรดูแลปกป้องส่ิงแวดล้อม อำทิ กำรอบรมเพื่อเสริม

 สร้ำงจิตส�ำนึกในกำรปฏิบัติงำน (QSSHE Awareness) 
กำรอบรมกำรขับรถเชิงป้องกัน (Defensive Driving) 
กำรอบรมกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันต่ำงๆ กำรอบรม 
ISO 9001:2015 และ ISO 14001 กำรอบรมด้ำน
มำตรฐำน GMP HACCP and Food Safety hygiene 

Practice เพือ่เสรมิสร้ำงเกดิกำรตระหนกัถงึกำรด�ำเนนิ
งำนภำยใต้มำตรฐำนด้ำน QSSHE และเป็นไปตำม
นโยบำยและเป้ำหมำยของบริษัทฯ 

• กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมมั่งคง ปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมที่ดี กำรจัดกิจกรรม
ด้ำนกำรอนรุกัษ์พลงังำน กำรสนบัสนนุและฟ้ืนฟรูะบบ
นิเวศน์ตำมธรรมชำติ เป็นต้น

• บริษัทฯ จัดให้มีกำรเฝ้ำระวัง ควบคุม และติดตำม 
ตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้สอดคล้องตำมกฏหมำยและมำตรฐำนตำม
ข้อก�ำหนด โดยตรวจวัดค่ำดังต่อไปนี้ ค่ำควำมเข้มแสง
ในกำรท�ำงำน ค่ำฝุ่นละอองรวม ค่ำเสียงดังจำกกำร
ท�ำงำน ค่ำเสยีงรบกวน ค่ำควำมร้อนจำกสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำน จัดให้มีกำรตรวจรับรองระบบไฟฟ้ำและ
บรภิณัฑ์ไฟฟ้ำ ค่ำน�ำ้เสยีจำกกระบวนกำร และค่ำมลพษิ
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

• บริษัทมีกำรจัดกำรของเสียเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและชุมชน อำทิ มีกำรคัดแยกขยะ และ
ท�ำกำรส่งก�ำจัดหรือส่งขำยกับหน่วยงำนที่มีใบอนุญำต
และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน จัดให้มี
บ่อดักขยะและไขมัน และด�ำเนินกำรตรวจวิเครำะห์
ค่ำน�ำ้ทิง้ โดยหน่วยงำนจำกท่ีได้รบักำรรบัรองมำตรฐำน

• จัดให้มีผู้ควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมัน (Inspector) เพื่อ
ให้มั่นใจว่ำ กระบวนกำรจัดส่งน�้ำมันเป็นไปอย่ำง

 มีมำตรฐำน ทั้งด้ำนคุณภำพ ปริมำณครบถ้วนและ
 ปลอดภัยตลอดกำรขนส่ง โดยมีมำตรกำรป้องกัน
 กำรรั่วไหลของน�้ำมันระหว่ำงกำรขนส่ง กำรตรวจสอบ
 มำตรฐำนรถขนส่ง เรือขนส่ง อุปกรณ์ต่ำงๆ ตลอดจน
 กำรฝึกซ้อมแผนกำรโต้ตอบสภำวะฉุกเฉิน กรณีเกิด

อุบัติเหตุระหว่ำงกำรจัดส่ง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
 ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ทุกภำคส่วน
• กำรสื่อสำร กำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึก และให้ข้อมูล

เชิงป้องกัน เพื่อให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ เกี่ยวกับ
กำรดูแลรักษำสุขภำพ กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรควำม
ปลอดภัยฯ กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
เช้ือโรคและเช้ือไวรัส และกำรคัดกรองควำมเส่ียงตำม
แผนมำตรกำรควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั ทกุครัง้ก่อน
อนุญำตให้เข้ำพื้นที่ปฏิบัติงำน

• ติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงผ ่ำนดัชนีชี้ วัด
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และรำยงำนผลต่อที่ประชุมทบทวน
ของฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ
รับทรำบ
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ควำมเสี่ยงด้ำนสังคมและชุมชน
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรดูแลผู ้มีส ่วนได ้
เสียทุกกลุ่ม ค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงด้ำนสังคม และชุมชน อำทิ 
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทำน ผลกระทบจำก
กำรด�ำเนินงำนต ่อชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล ้อม มีกำร
จัดตั้งคณะท�ำงำน CSR เพื่อให้องค์กรได้ปฏิบัติตำมนโยบำย
ด ้ำนควำมรับผิดชอบต ่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล ้อม 
ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยจรรยำบรรณในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำและ
ปฏิบัติตำมแนวนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงต่อเนื่อง 
ปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีในกำรด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส มีกำรปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม 
ด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่สนับสนุนกำร
ด�ำเนินกำรที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือ
ลิขสิทธิ์ และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ให้ควำมส�ำคัญ
กับสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐำน กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนอย่ำงเป็น
ธรรม ส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพด้วยกำรไม่เลือก
ปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคำรพ
สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนักงำน ครอบคลุมถึงกำร
มีอิสระในกำรให้ควำมเห็นโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง จัดให้
มีช่องทำงสื่อสำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนต่ำงๆเข้ำมำยังบริษัทฯ มีมำตรกำร
คุ้มครองปกป้องผู้แจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตในองค์กร

ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลง กฎหมำย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
ควำมเสี่ยงจำกผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง กฎหมำย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อันเกิดจำก ภำครัฐทั้ง
ในและต่ำงประเทศที่บริษัทเข ้ำไปลงทุน มีกำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบและนโยบำยต่ำงๆ อำจท�ำให้บริษัทฯ
ไม่สำมำรถปฏิบัติให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว 
หรืออำจปฏิบัติไม่ครบถ้วน ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
ภำพลักษณ์ของบริษัท ผลกระทบทั้งด้ำนกำรเงินและกำรด�ำเนิน
งำน ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรลงทุน ท้ังน้ีบริษัทฯ 
ได้มมีำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยกำรตดิตำมกำรเปลีย่นแปลง
กฎหมำย ข้อบังคับและนโยบำยต่ำงๆ ให้ทันต่อสถำนกำรณ์
และเตรียมควำมพร้อมในกำรตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
เพื่อวิเครำะห์หำกลยุทธ์ที่เหมำะสม มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ สื่อสำร
ให้พนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดถือปฏิบัติ กำรสร้ำงค่ำนิยมใน
องค์กรให้ตระหนักถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งต่อลูกค้ำ คู่ค้ำ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง ผ่ำนหน่วยงำนก�ำกับ

ดูแล คณะจัดกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกฎหมำยและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกหน่วยงำน
สำมำรถปฏิบัติงำนให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
2.2.2 ควำมเสีย่งต่อกำรลงทุนของผู้ถอืหลกัทรัพย์ 
ควำมเสี่ยงจำกบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มำกกว่ำร้อยละ 50 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัท นทลิน จ�ำกัด และบุคคลตำม
มำตรำ 258 ถือหุ้นในบริษัทรวมกันทั้งส้ินร้อยละ 56.90 ของ
ทุนช�ำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ส่งผลให้บริษัท นทลิน จ�ำกัด 
และบุคคลตำมมำตรำ 258 ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งใน
บริษัท ซ่ึงจะท�ำให้บริษัท นทลิน จ�ำกัด มีอ�ำนำจควบคุมในกำร
ตัดสินใจของบริษัทส�ำหรับกรณีที่ต้องใช้เกณฑ์เสียงข้ำงมำกใน
กำรลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัท
ก�ำหนดให้ต้องได้รับมติไม่ต�่ำกว่ำ 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เช่น กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรขำยหรือโอนกิจกำรบำงส่วน
หรือทั้งหมด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรำยอื่นของบริษัทจึงมีควำมเสี่ยง
จำกกำรที่ไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 

รวมถึง บริษัทได้มีกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของ
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรบริหำรอย่ำง
ชัดเจน รวมทั้งก�ำหนดมำตรกำรกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
หำกบริษัทมีควำมจ�ำเป็นในกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำ
รำยกำรระหว่ำงกันและข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด 
โดยบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำร
พิจำรณำรำยกำรดังกล่ำว และ ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแล 
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยย่อย เช่น กำรเปิดเผยข้อมูล
ที่ส�ำคัญให้ผู ้ถือหุ ้นทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ กำรเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอระเบียบวำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงกำรเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรบริษัท กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมในที่ประชุม
ได้อย่ำงอิสระ เป็นต้น

2.2.3 ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์
  ต่ำงประเทศ 
- ไม่มี-
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการ
 ด้านความยั่งยืน
บริษัทมุ่งมั่นในกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
กำรกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง 
รอบคอบ ยึดมั่นในหลักจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ สร้ำงควำม
สมดุลตลอดห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำระยะยำว ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่
ดี มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร กำรตรวจสอบภำยใน
ทุกกระบวนกำร เพื่อให้องค์กรมีกำรปฏิบัติงำนที่ประสิทธิภำพ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้ำ ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสังคม และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือสร้ำง
ควำมสมดุลต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม ท่ีจะช่วยพัฒนำและ
น�ำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืนต่อไปในอนำคต สอดคล้องตำม
วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร ได้ร ่วมกันพิจำรณำ
ทบทวนประเด็นส�ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจและควำมยั่งยืนขององค์กร ท้ังด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจและด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี ค�ำนึงถึงกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ท้ังสภำวะเศรษฐกิจจำกปัจจัย
ภำยในและภำยนอก กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ
สภำพภูมิอำกำศ โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลเพื่อควำมยั่งยืน 
เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกำร
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยด้ำนควำมยั่งยืน และพันธกิจองค์กร 
ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีกำรปรับกลยุทธ์ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ
ของคู่ค้ำ เพื่อเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
รองรับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทบทวน วิเครำะห์ผู้มีส่วน
ได้เสียและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อประเด็นควำมยั่งยืน 
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรด้ำนควำมยั่งยืน พร้อมก�ำหนดตัวชี้ วัดที่
สำมำรถติดตำมและประเมินประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรรำยงำน
ตำมกรอบมำตรฐำนกำรรำยงำนข้อมูลด้ำนควำมยั่งยืน Global 

Reporting Initiative (GRI Standards) โดยบริษัทได้ก�ำหนด
นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องและ
ตอบสนองตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals:SDGs) ขององค์กำรสหประชำชำติ ดังนี้

• กำรสร้ำงคุณค่ำทำงเศรษฐกิจด้วยกำรส่งมอบ
สินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพและกำรลงทุน
เพื่อเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

บริษัทฯ กำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล 
ด้วยควำมโปร่งใสและมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้ำงควำมมั่นคงทำงกำร
เงินและผลประกอบกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งมั่น
ในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพื่อตอบสนองควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ
ของคู่ค้ำ เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทำงธุรกิจ และ
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และแสวงหำโอกำสในกำรลงทุน เพื่อ
สร้ำงมูลค่ำและกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

• กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรมีส่วนร่วมในกำร
รับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็น
ระบบทุกกระบวนกำรเพื่อน�ำไปสู ่กำรขับเคลื่อน
องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ส่งเสริมกำร
พัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน 
กำรจัดสวัสดิกำรและผลตอบแทนที่ เหมำะสม
และเป็นธรรม สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มี
ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน 
ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคม 
ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทั้งในด้ำนกำรสร้ำงงำน
และเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมด้ำน
กำรศึกษำของเยำวชน อันเป็นกำรสร้ำงรำกฐำน
ที่ส�ำคัญของสังคม รวมถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปช่ัน
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการ
 ด้านความยั่งยืน
บริษัทมุ่งมั่นในกำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
กำรกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง 
รอบคอบ ยึดมั่นในหลักจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ สร้ำงควำม
สมดุลตลอดห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้ำงมูลค่ำระยะยำว ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่
ดี มีกำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในองค์กร กำรตรวจสอบภำยใน
ทุกกระบวนกำร เพื่อให้องค์กรมีกำรปฏิบัติงำนที่ประสิทธิภำพ 
สร้ำงควำมเช่ือม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจให้แก่คู่ค้ำ ลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสังคม และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือสร้ำง
ควำมสมดุลต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม ท่ีจะช่วยพัฒนำและ
น�ำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืนต่อไปในอนำคต สอดคล้องตำม
วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำร ได้ร ่วมกันพิจำรณำ
ทบทวนประเด็นส�ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนิน
ธุรกิจและควำมยั่งยืนขององค์กร ทั้งด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจและด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ ดี ค�ำนึงถึงกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งสภำวะเศรษฐกิจจำกปัจจัย
ภำยในและภำยนอก กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ
สภำพภูมิอำกำศ โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลเพื่อควำมยั่งยืน 
เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกำร
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยด้ำนควำมยั่งยืน และพันธกิจองค์กร 
ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีกำรปรับกลยุทธ์ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ
ของคู่ค้ำ เพื่อเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
รองรับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทบทวน วิเครำะห์ผู้มีส่วน
ได้เสียและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อประเด็นควำมยั่งยืน 
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร กำรส่ือสำรเพื่อสร้ำงค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรด้ำนควำมยั่งยืน พร้อมก�ำหนดตัวชี้ วัดที่
สำมำรถติดตำมและประเมินประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนส่ิงแวดล้อม และกำรรำยงำน
ตำมกรอบมำตรฐำนกำรรำยงำนข้อมูลด้ำนควำมยั่งยืน Global 

Reporting Initiative (GRI Standards) โดยบริษัทได้ก�ำหนด
นโยบำยและกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องและ
ตอบสนองตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals:SDGs) ขององค์กำรสหประชำชำติ ดังนี้

• กำรสร้ำงคุณค่ำทำงเศรษฐกิจด้วยกำรส่งมอบ
สินค้ำและบริกำรท่ีมีคุณภำพและกำรลงทุน
เพื่อเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

บริษัทฯ กำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำล 
ด้วยควำมโปร่งใสและมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้ำงควำมมั่นคงทำงกำร
เงินและผลประกอบกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งมั่น
ในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำร 
ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพื่อตอบสนองควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ
ของคู่ค้ำ เพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทำงธุรกิจ และ
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และแสวงหำโอกำสในกำรลงทุน เพื่อ
สร้ำงมูลค่ำและกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

• กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรมีส่วนร่วมในกำร
รับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
ควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็น
ระบบทุกกระบวนกำรเพื่อน�ำไปสู ่กำรขับเคลื่อน
องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ส่งเสริมกำร
พัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน 
กำรจัดสวัสดิกำรและผลตอบแทนที่ เหมำะสม
และเป็นธรรม สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มี
ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน 
ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคม 
ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทั้งในด้ำนกำรสร้ำงงำน
และเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมด้ำน
กำรศึกษำของเยำวชน อันเป็นกำรสร้ำงรำกฐำน
ที่ส�ำคัญของสังคม รวมถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น

29แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

• ด�ำเนนิธุรกิจด้วยควำมรบัผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อม
บริษัทฯ ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินธุรกิจ
ด ้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล ้อม มุ ่งเน ้น
กำรบริหำรจัดกำรตลอดกระบวนกำรของกำร
ด�ำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรให้ควำมรู ้ กำรปลูกจิต
ส�ำนึก ให้กับพนักงำนทุกระดับในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และ
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ 
สนับสนุนและรณรงค ์กำรใช ้ผลิตภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ : “มุ่งสู่องค์กรชั้นน�ำ ในกลุ่มธุรกิจพลังงำน 
ตลอดจนธุรกิจด้ำนบริกำรและจัดหำ ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้กำรบริหำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม”

นโยบำยแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ (Business Code 
of Conduct) เป็นมำตรฐำนที่ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดี
ของกรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำนในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ภำยใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม และควำมซื่อสัตย์ โดยยึดถือ
กำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม เคำรพสิทธิมนุษยชน และรับผิด
ชอบต่อสังคม เพื่อกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน โดยสรุป
รำยละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้
- กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน มุ่งเน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่

ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ภำยใต้
กรอบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
จรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ มีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ ้น และไม่
ด�ำเนินกำรใดๆที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท 
โดยมีนโยบำยป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ี
พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงตำมกฎหมำย ข้อบังคับ หรือ
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- บริษัทฯ ส่งเสริมส่งเสริมให้ควำมรู ้ สร้ำงจิตส�ำนึกให้
กับพนักงำนทุกระดับ ในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคม กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรต่ำงๆ 
อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำร

จัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบ
ต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อำทิ ลดกำรใช้
กระดำษ กำรน�ำวัสดุอุปกรณ์ที่ยังสำมำรถใช้ได้กลับมำใช้
ใหม่ น�ำเทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้กับกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ 
ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้ใช้ทรัพยำกรต่ำงๆลดลง และ
ช่วยลดขยะที่ไม่จ�ำเป็น รณรงค์และส่งเสริมกำรใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

- กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำน ไม่เรียก รับ หรือยอมว่ำจะรับ รวมท้ัง
ไม่ให้ หรือว่ำจะให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต หรือมิใช่
ในทำงธรรมเนียมกำรค้ำกับคู่ค้ำ และ/หรือ เจ้ำหนี้ และ
ไม่ท�ำพฤติกรรมใดที่แสดงเจตนำเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
และด�ำเนินธุรกิจตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด บริษัทยังก�ำหนดแนวปฏิบัติในกำรให้ของ
ขวัญ ค่ำใช้จ่ำยเล้ียงรับรอง กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลหรือ
เงินสนับสนุน ไม่กระท�ำกำรใดๆ อันเป็นกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติที่หลีกเล่ียงหรือผิดต่อกฎหมำย
ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงกำร
ยึดหลักปฏิบัติตำมนโยบำยกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำและลิขสิทธิ์ และเปิดช่องทำงรับข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะหรือกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
เกี่ยวกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำยและจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจ

ทั้งน้ีในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทได้ติดตำมและก�ำกับดูแล
กำรด�ำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์ด้ำน
ควำมยั่งยืน โดยได้มีกำรพิจำรณำทบทวนและปรับปรุงนโยบำย
ต่ำงๆให้สอดคล้องตำมข้อก�ำหนดกฎหมำยและสภำพแวดล้อม
ในปัจจุบัน รวมถึงกำรจัดอบรมสัมมนำ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน เกี่ยวกับ ควำมยั่งยืนของ
องค์กรธุรกิจ และ ควำมเสี่ยงเก่ียวกับควำมยั่งยืน เพื่อน�ำมำ
พิจำรณำประยุกต์ใช้ในองค์กร ท้ังน้ีได้มีกำรปรับปรุงนโยบำย
ต่ำงๆให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยด้ำนควำมยั่งยืน 
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 •  นโยบำยกำรบรหิำรควำมต่อเนือ่งทำงธรุกจิ เพือ่รองรบักำร

บริหำรงำนภำยใต้เหตุกำรณ์ฉุกเฉินและภำวะวิกฤต ที่จะ
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•  กำรปรับปรุงนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นด้ำนควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และ
กำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิกำรใช้พลงังำนอย่ำงคุม้ค่ำ
และมีประสิทธิภำพ กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต กำรค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่
อุปทำน พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
อย่ำงต่อเนื่อง ฯลฯ เพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คณุค่ำของธุรกิจ

การตลาดและการขาย
การจัดหาสินค้าหรือ

วัตถุดิบ
การขนส่ง /ส่งมอบสินค้าและ

การให้บริการ
สนับสนุน

การปฏิบัติงาน
การบริการหลัง

การขาย

ธุรกิจจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง

- นโยบายการก�าหนด
ราคาขายแบบ Cost Plus 
Margin ก�าหนดราคา
อย่างเหมาะสม

- การสื่อสารและให้ข้อมูล
อย่างถูกต้องและครบถ้วน

- บุคคลากรขายที่มีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจและ
สามารถให้ค�าแนะน�าได้
อย่างถูกต้อง

-  การจัดหาสินค้าตรง
ตามความต้องการ
ของลูกค้า

- การจัดหาสินค้าจาก
แหล่งผลิตที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได้

- การจัดหาผู้ผลิตที่มี
ความหลากหลายไม่
ผูกขาด 

- เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้
หลากหลายทั้งทางรถ ทางเรือ

- ประเมินคุณภาพการจัดส่งใน
ทุกเที่ยวการจัดส่ง

- ประเมินคุณภาพและการ
บริการของผู้รับจ้างช่วง

- เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ผ่านตัวแทนจ�าหน่าย

- ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ ได้
ตรงตามเวลาที่ก�าหนด

- การควบคุมคุณภาพการขนส่ง
 ให้มีความปลอดภัยและมี

มาตรการป้องกันผลกระทบที่
อาจเกิดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- จัดให้มีผู้ควบคุมการจัดส่ง
น�้ามันให้ลูกค้าเพื่อตรวจสอบ
ความครบถ้วนของปริมาณและ
คุณภาพของสินค้าตรงตาม

 ค�าสั่งซื้อ
- การคัดเลือกผู้ขนส่งหรือ
 ยานพาหนะที่มีคุณภาพ มีการ

ตรวจเช็คสภาพ ความพร้อม
 ของยานพาหนะ

- มีช่องทางการรับ
ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อร้องเรียนจาก
ลูกค้า

- มีการประเมิน
ความพึงพอใจ

 ของลูกค้า
- เพิ่มช่องทางการ

รับช�าระเงินให้มี
ความสะดวกและ
รวดเร็ว

ธุรกิจให้บริกำรด้ำนอำหำร วัตถุดิบและบริกำร(Catering & Supply Management)

- การให้บริการลูกค้าทั้ง
 บนบกและทางทะเล
- บุคคลากรมีประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการด้านอาหาร

- มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านอาหารและบริการ

- ความน่าเชื่อถือองค์กร
- ก�าหนดราคาให้บริการ

อย่างเป็นธรรม

- การคัดเลือกซัพพลาย
เออร์ทีมีมาตรฐาน 

- การเลือกใช้ผู้จัด
จ�าหน่ายที่สนับสนุน
สินค้าที่ผลิตจาก
ชุมชน

- การคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

- การจัดจ้างพนักงาน
ในพื้นที่ เพื่อสร้าง

 รายได้ให้กับชุมชน 
- คัดเลือกวัตถุดิบ 

สินค้าที่มีคุณภาพ

- การควบคุมการจัดส่งสินค้า
และบริการไปยังลูกค้าให้ตรง
ตามก�าหนดเวลา

- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพปลอดภัย

- สร้างคุณค่าทางโภชนากร
 เพื่อสุขภาพของผู้รับบริการ

ในระยะยาว อาทิ การปรับปรุง
สูตรและวัตถุดิบเพื่อสุขภาพ 
การจัดเมนูอาหารที่

 หลากหลาย และเพิ่มเมนู
 เพื่อสุขภาพให้กับลูกค้า 
- การให้ข้อมูลด้านโภชนาการ
 ในแต่ละเมนูเพื่อเป็นทางเลือก

- การควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ
ก่อนบรรจุและจัดส่งให้ลูกค้า

- การควบคุมความสะอาดและ
ปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

- การสรรหา คัดเลือกพนักงาน
 ผู้ให้บริการ

- มีการประเมิน
ความพึงพอใจ

 ของลูกค้าในการ
ให้บริการ 

- การให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพของลูกค้า

ผู้มีส่วนได้เสียจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ลูกค้า / พนักงาน ลูกค้า /คู่ค้า / พนักงาน/ 
ชุมชน

ลูกค้า /คู่ค้า/ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

ลูกค้า /คู่ค้า / พนักงาน / สังคม
และชุมชน / สถาบันการเงิน /
 หน่วยงานรัฐ

ลูกค้า / พนักงาน

•  กำรปรับปรุงนโยบำยกำรจัดกำรและรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ
เพื่อรองรับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์จำกสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล

• ปรบัปรุงนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและ
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ กำรคุ้มครองปกป้องส่ิงแวดล้อม ใน
ส่วนของกำรวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง และเพิ่มมำตรกำร
ควบคุมกำรขนส่งให้ป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ให้
สอดคล้องตำมมำตรฐำน ISO 14001
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- สร้างคุณค่าทางโภชนากร
 เพื่อสุขภาพของผู้รับบริการ

ในระยะยาว อาทิ การปรับปรุง
สูตรและวัตถุดิบเพื่อสุขภาพ 
การจัดเมนูอาหารที่

 หลากหลาย และเพิ่มเมนู
 เพื่อสุขภาพให้กับลูกค้า 
- การให้ข้อมูลด้านโภชนาการ
 ในแต่ละเมนูเพื่อเป็นทางเลือก

- การควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ
ก่อนบรรจุและจัดส่งให้ลูกค้า

- การควบคุมความสะอาดและ
ปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

- การสรรหา คัดเลือกพนักงาน
 ผู้ให้บริการ

- มีการประเมิน
ความพึงพอใจ

 ของลูกค้าในการ
ให้บริการ 

- การให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพของลูกค้า

ผู้มีส่วนได้เสียจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ลูกค้า / พนักงาน ลูกค้า /คู่ค้า / พนักงาน/ 
ชุมชน

ลูกค้า /คู่ค้า/ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

ลูกค้า /คู่ค้า / พนักงาน / สังคม
และชุมชน / สถาบันการเงิน /
 หน่วยงานรัฐ

ลูกค้า / พนักงาน

•  กำรปรับปรุงนโยบำยกำรจัดกำรและรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ
เพื่อรองรับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์จำกสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล

• ปรบัปรุงนโยบำยคณุภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและ
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ กำรคุ้มครองปกป้องสิ่งแวดล้อม ใน
ส่วนของกำรวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง และเพิ่มมำตรกำร
ควบคุมกำรขนส่งให้ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้
สอดคล้องตำมมำตรฐำน ISO 14001
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3.2.2 กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสยีในห่วงโซ่คณุค่ำของธุรกิจ
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้ำหมำยด้ำน
ควำมยั่งยืนทำงสังคม ในกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกำรเปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ และเพื่อน�ำมำวิเครำะห์
ประเด็นส�ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมยั่งยืนขององค์กร โดยก�ำหนดกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
1) วิเครำะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจำกกำรด�ำเนินธุรกิจทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
2)  วิเครำะห์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบและควำมคำดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
3) จัดล�ำดับควำมส�ำคัญของผลกระทบจำกกำรประเมินควำมเสี่ยง
4) จดัให้มช่ีองทำงกำรสือ่สำรเพือ่รบัฟังข้อเสนอแนะหรอืข้อร้องเรยีนต่ำงๆ จำกผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ทัง้ภำยในและภำยนอก อำทิ 

กำรจดัให้มกีำรประเมนิควำมพงึพอใจจำกกำรให้บรกิำร กำรรบัข้อร้องเรยีนผ่ำนทำงจดหมำย อเีมล์ หรอืเวบ็ไซด์ กำรจดัประชมุ
ร่วมกับลูกค้ำเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือปัญหำกำรให้บริกำรเพื่อน�ำมำพัฒนำปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

5)  ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรกับประเด็นส�ำคัญหรือจัดกำรกับข้อร้องเรียนต่ำงๆ
6)  ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน หรือกำรด�ำเนินกำรแก้ไขประเด็นที่เกิดขึ้น

นอกจำกกำรมีสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกแล้ว บริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภำยในองค์กร ซึ่งจะท�ำให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในทุกระดับขององค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกำร
ขับเคลื่อนองค์กรอย่ำงยั่งยืน อำทิ กำรจัดตั้งคณะท�ำงำนจำกตัวแทนหรือผู้บริหำรงำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรเพื่อเกิดกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นและมุมมองที่หลำกหลำย ซึ่งจะท�ำให้กำรด�ำเนินตำมกลยุทธ์องค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล

สรุปควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังหรือประเด็นที่ให้ความสนใจ แนวทางด�าเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวัง

ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• กิจกรรมพบนักลงทุน
• ช่องทางการรับ 

ข้อเสนอแนะผ่าน
เว็บไซต์บริษัท

• การเติบโตของธุรกิจและการสร้างมูลค่า
เพิ่มในระยะยาว

• ผลประกอบการที่ดี และจ่ายปันผล
สม�่าเสมอ

• ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
• การเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิต่างๆ ที่ควร

ได้รับ

• ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและมี
จริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
สร้างความมั่นคงทางการเงินและผลประกอบการ 
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามมาตรฐานสากล
• เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมใน

การบริหารและข้อเสนอแนะผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี อาทิการเสนอวาระ การเสนอบุคคลเพื่อ
รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ การสอบถามข้อมูล
ผลการด�าเนินงาน และช่องทางติดต่อนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัท และเว็บไซต์ของบริษัท

ลูกค้า • การประชุมร่วมกัน
• แบบประเมินความ

พึงพอใช้การให้บริการ
• ช่องทางรบัข้อเสนอแนะ

และข้อร้องเรียนผ่าน
เวพไซต์บริษัท อีเมล์

•  สินค้าที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ 
การจัดส่งสินค้าตรงเวลา และปริมาณ
ครบถ้วน

• ให้บริการได้รวดเร็ว 
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม
• การปกป้องข้อมูลของลูกค้า

• เพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์
• พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการส่งเสริม

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการ

ควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 ISO 27001
• มาตรฐานการให้บริการISO 9001:2015 และ 

ISO14001:2015
• มาตรฐาน GMP, HACCP and Food Safety 

hygiene Practice
• กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

คู่ค้าและ
ผู้รับจ้างช่วง

• แบบประเมินการให้
บริการ

• ช่องทางรบัข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนผ่าน
เวพไซต์บริษัท อีเมล 

• กิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์กับคู่ค้า

• การคัดเลือกคู่ค้าอย่างโปร่งใสและ 
เป็นธรรม

• การควบคุมดูแลผู้รับจ้างช่วงให้ปฏิบัติ
สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจ รับ
ผิดชอบต่อลูกค้าและผู้ให้บริการ

• การเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคและ
 เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
• ระบบการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก�าหนดไว้
• สื่อสารนโยบายคุณภพ ความปลอดภัย อาชีว

อนามัยและสิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณธุรกิจ 
ให้คู่ค้ารับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังหรือประเด็นที่ให้ความสนใจ แนวทางด�าเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวัง

พนักงาน • การประชุมร่วมกัน
• ช่องทางการรับ

ข้อเสนอแนะและ
 ข้อร้องเรียน
• กิจกรรมสร้างความ

สัมพันธ์ ในองค์การ
• คณะท�างานต่างๆ

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
• สภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย
• การพัฒนาศักยภาพ
• การเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพ

• นโยบายการพัฒนาบุคคลากรและการจ่ายค่า
ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม และ
สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

• การเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม

• นโยบายการปฏิบัติงานที่บ้านช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดCovid-19 เน้นความปลอดภัยในสุขภาพ
ของพนักงานเป็นส�าคัญ

• นโยบายQSSHE

ชุมชน /สังคม
สิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานรัฐ

• การส�ารวจและ
สอบถามข้อมูลชุมชน
ในพื้นที่

• ช่องทางการรับข้อร้อง
เรียนของบริษัท

• ผลกระทบจากการด�าเนินงานด้าน
 สิ่งแวดล้อม อันอาจเกิดจากการขนส่ง 

การทิ้งขยะและของเสียต่างๆ
• การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่

เกี่ยวข้อง 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ตาม
 จรรยาบรรณธุกิจ รับผิดชอบและค�านึงถึงผลกระทบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย นโยบาย CSR นโยบาย QSSHE 
ISO14001 : 2015

• การร่วมพัฒนาและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเช่น การพัฒนา

 คุณภาพชีวิต การสร้างงานและเศรษฐกิจชุมชน 
 การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของ
 เยาวชน ฯลฯ
• สร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร
 อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
• สนับสนุนและรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์

ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• การเข้าร่วมโครงการCare The Bear รณรงค์
 ลดการใช้คาร์บอน ลดการใช้กระดาษ
 ISO14001 : 2015

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติ
 สิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทำน มุ่งเน้นกำรส่งเสริม
ให้ควำมรู้ สร้ำงจิตส�ำนึกของพนักงำนทุกระดับในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ รักษำส่ิงแวดล้อม ตลอดจนกำรใช้พลังงำน
และทรัพยำกรต่ำงๆอย่ำงคุ ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ พัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลด
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อำทิ กำรน�ำ
วัสดุอุปกรณ์ที่ยังสำมำรถใช้ได้กลับมำใช้ใหม่ น�ำเทคโนโลยีเข้ำ
มำปรับใช้กับกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้ใช้
ทรัพยำกรต่ำงๆ ลดลงและช่วยลดขยะที่ไม่จ�ำเป็น รณรงค์และ
ส่งเสริมกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อปกป้อง
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรขนส่ง

สินค้ำให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่สำมำรถป้องกันผลกระ
ทบต่อส่ิงแวดล้อม บริษัทมีวิธีปฏิบัติในกำรคัดเลือกจัดจ้ำง
ผู้ขนส่งทำงทะเลที่ได้รับมำตรฐำนด้ำนตัวเรือและบุคลำกรที่เป็น
ไปตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำย และยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกกำรมีส่วนร่วม
ในกำรรับผิดชอบต่อสังคม และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำกทิศทำงกำรด�ำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมขององค์กร ที่ได้ก�ำหนดเป็น
นโยบำยดังกล่ำว ท�ำให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกส่วนงำนได้เกิด
ควำมตระหนักและให้ควำมร่วมมือกันในกำรสร้ำงแนวปฏิบัติที่
ดี กำรให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย
ด้ำนส่ิงแวดล้อม ข้อก�ำหนดของลูกค้ำ ควำมต้องกำรของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดที่เป็น
สำกล จนก่อให้เกิดเป็นกำรด�ำเนินงำนที่เป็นระบบ และได้รับ
กำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) 
ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ

นอกจำกนี้บริษัทได้มีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
นโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ความคาดหวังหรือประเด็นที่ให้ความสนใจ แนวทางด�าเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวัง

พนักงาน • การประชุมร่วมกัน
• ช่องทางการรับ

ข้อเสนอแนะและ
 ข้อร้องเรียน
• กิจกรรมสร้างความ

สัมพันธ์ ในองค์การ
• คณะท�างานต่างๆ

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
• สภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย
• การพัฒนาศักยภาพ
• การเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพ

• นโยบายการพัฒนาบุคคลากรและการจ่ายค่า
ตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม และ
สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

• การเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม

• นโยบายการปฏิบัติงานที่บ้านช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดCovid-19 เน้นความปลอดภัยในสุขภาพ
ของพนักงานเป็นส�าคัญ

• นโยบายQSSHE

ชุมชน /สังคม
สิ่งแวดล้อม และ
หน่วยงานรัฐ

• การส�ารวจและ
สอบถามข้อมูลชุมชน
ในพื้นที่

• ช่องทางการรับข้อร้อง
เรียนของบริษัท

• ผลกระทบจากการด�าเนินงานด้าน
 สิ่งแวดล้อม อันอาจเกิดจากการขนส่ง 

การทิ้งขยะและของเสียต่างๆ
• การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
• ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่

เกี่ยวข้อง 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ตาม
 จรรยาบรรณธุกิจ รับผิดชอบและค�านึงถึงผลกระทบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย นโยบาย CSR นโยบาย QSSHE 
ISO14001 : 2015

• การร่วมพัฒนาและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเช่น การพัฒนา

 คุณภาพชีวิต การสร้างงานและเศรษฐกิจชุมชน 
 การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของ
 เยาวชน ฯลฯ
• สร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร
 อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
• สนับสนุนและรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์

ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• การเข้าร่วมโครงการCare The Bear รณรงค์
 ลดการใช้คาร์บอน ลดการใช้กระดาษ
 ISO14001 : 2015

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติ
 สิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรด�ำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทำน มุ่งเน้นกำรส่งเสริม
ให้ควำมรู้ สร้ำงจิตส�ำนึกของพนักงำนทุกระดับในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ รักษำส่ิงแวดล้อม ตลอดจนกำรใช้พลังงำน
และทรัพยำกรต่ำงๆอย่ำงคุ ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ พัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อลด
ผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ อำทิ กำรน�ำ
วัสดุอุปกรณ์ที่ยังสำมำรถใช้ได้กลับมำใช้ใหม่ น�ำเทคโนโลยีเข้ำ
มำปรับใช้กับกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้ใช้
ทรัพยำกรต่ำงๆ ลดลงและช่วยลดขยะที่ไม่จ�ำเป็น รณรงค์และ
ส่งเสริมกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อปกป้อง
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำรก�ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรขนส่ง

สินค้ำให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภัยท่ีสำมำรถป้องกันผลกระ
ทบต่อส่ิงแวดล้อม บริษัทมีวิธีปฏิบัติในกำรคัดเลือกจัดจ้ำง
ผู้ขนส่งทำงทะเลที่ได้รับมำตรฐำนด้ำนตัวเรือและบุคลำกรที่เป็น
ไปตำมข้อก�ำหนดทำงกฎหมำย และยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกกำรมีส่วนร่วม
ในกำรรับผิดชอบต่อสังคม และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำกทิศทำงกำรด�ำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่ได้ก�ำหนดเป็น
นโยบำยดังกล่ำว ท�ำให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกส่วนงำนได้เกิด
ควำมตระหนักและให้ควำมร่วมมือกันในกำรสร้ำงแนวปฏิบัติที่
ดี กำรให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำย
ด้ำนส่ิงแวดล้อม ข้อก�ำหนดของลูกค้ำ ควำมต้องกำรของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดที่เป็น
สำกล จนก่อให้เกิดเป็นกำรด�ำเนินงำนท่ีเป็นระบบ และได้รับ
กำรรับรองระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) 
ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ

นอกจำกนี้บริษัทได้มีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
นโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
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ให้กับผู ้รับเหมำและผู ้รับจ้ำงช่วงท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ จะช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมบรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจำกกำรปฏิบัติงำน 

ผลกำรตรวจวัดด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็นไปตำมค่ำที่ก�ำหนดไม่มี
ข้อร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
ทุกภำคส่วน รวมท้ังปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและ
ยกระดับควำมสำมำรถให้ดีกว่ำข้อก�ำหนดของกฎหมำย ได้แก่ 
กำรปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนกำรท�ำงำนตั้งแต่
กระบวนกำรจัดซ้ือจัดหำสินค้ำวัตถุดิบท่ีพิจำรณำไปถึงวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life cycle) กำรคัดเลือกและควบคุม
ผู ้รับเหมำที่มีมำตรฐำนและไม่เป็นสำเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหำ
สิ่งแวดล้อม กำรฝึกอบรมพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรควบคุมกระบวนกำรขนส่งโดยพิจำรณำถึงกำรเฝ้ำ
ระวังเหตุฉุกเฉินที่จะส่งผลกระทบในด้ำนควำมปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน กำรควบคุมและจัดกำรของเสียที่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนของกฎหมำยและสำกล

3.3.2 ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
จำกกำรก�ำหนดนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อม และด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมระบบ
มำตรฐำนสำกลนั้น บริษัทมีกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยด้ำนส่ิงแวดล้อมและมีกำรควบคุม ติดตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีกำรด�ำเนินงำนในประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปน้ี

1) ด้านการจัดการพลังงาน
บริษัทได้ก�ำหนดเป็นโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและทรัพยำกร 
ปี 2564 โดยได้ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดในกำรลดกำรใช้พลังงำน และ
ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่อำจส่งผลให้เกิดกำรใช้พลังงำนที่สิ้นเปลือง 
และก่อให้เกิดของเสีย โดยโครงกำรได้ก�ำหนดวิธีกำรในกำร
ควบคุมในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ กำรควบคุมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
กำรควบคุมกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์และยำนพำหนะ
ของบริษัท กำรควบคุมกำรใช้น�้ำประปำ และกำรควบคุมกำร
ใช้กระดำษในส�ำนักงำน ท้ังน้ีผลของกำรด�ำเนินโครงกำรใน
ปีที่ผ่ำนมำ ในภำพรวมสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์และ
ลดปริมำณกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรได้ดังนี้ 

- พลงังำนไฟฟ้ำ ในปี 2564 ตัง้เป้ำหมำยกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำ
ไม่เกินเดือนละ 24,500 หน่วย ปีละไม่เกิน 294,000 หน่วย 
สำมำรถควบคุมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้ตำมเป้ำหมำย ซึ่ง
ใช้พลังงำนฟ้ำจริงเพียง 291,611.11 หน่วย ท�ำได้ดีกว่ำ
เป้ำหมำย 2,388.89 หน่วย และสำมำรถควบคุมให้ลดลง
จำกปี 2563 จ�ำนวน 16,980.89 หน่วย 

- พลังงำนน�้ำ ตั้งเป้ำหมำยกำรใช้พลังงำนน�้ำไม่เกิน 7,000 
ลิตร ต่อเดือน ปีละไม่เกิน 84,000 ลิตร ในภำพรวมทั้งปี
สำมำรถควบคุมกำรใช้พลังงำนน�้ำได้ตำมเป้ำหมำย ใช้งำน
จริงเพียง 83,000 ลิตร ท�ำได้ดีกว่ำเป้ำหมำย 1,000 ลิตร

- กำรควบคุมกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับยำนพำหนะของ
บริษัท ตั้งเป้ำหมำยกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน 170 ลิตร 
ต่อเดือน ปีละไม่เกิน 2,040 ลิตร ในภำพรวมทั้งปีสำมำรถ
ควบคุมได้ตำมเป้ำหมำย และลดลงจำกปี 2563 จ�ำนวน 
215 ลิตร

- กำรควบคุมกำรใช้กระดำษส�ำนักงำน ต้ังเป้ำหมำยกำรใช้
กระดำษ ไม่เกิน 120 รีมต่อปี สำมำรถควบคุมได้ดีกว่ำ
เป้ำหมำย ใช้จรงิเพยีง 52 รมี และลดลงจำกปี 2563 จ�ำนวน 
104 รีม

นอกจำกนี้บริษัทยังมีกำรจัดโครงกำรสัปดำห์ควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำน ปี 2564  โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรรณรงค์ให้
ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน กำรคัดแยกขยะ ควำมปลอดภัย
ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำม
ตระหนักในด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนให้กับพนักงำนในองค์กร 
และคู่ค้ำ 

2) ด้านการจัดการน�้า
บริษัทมีกระบวนกำรท�ำงำนที่ส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องใช้น�้ำ ได้แก่ 
กำรท�ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ กำรล้ำงกำรเตรียมสินค้ำ
วัตถุดิบ กำรล้ำงท�ำควำมสะอำดตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทจึงให้
ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรจัดกำรน�้ำทั้งในด้ำนกำรควบคุมกำรใช้
พลังงำน ด้ำนของคุณภำพน�้ำ ตลอดจนกำรเฝ้ำระวังน�้ำเสียที่จะ
เกิดขึ้น โดยก�ำหนดให้มีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรใช้น�้ำอย่ำงรัดกุม และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
กำรจัดแบ่งประเภทสินค้ำวัตถุดิบที่สำมำรถล้ำงท�ำควำมสะอำด
ร่วมกันได้ กำรวำงแผนเก็บกวำดพื้นที่และกำรท�ำควำมสะอำด
เพื่อลดกำรใช้น�้ำในกำรฉีดล้ำง กำรน�ำน�้ำจำกกระบวนกำร
ไปรดน�้ำต้นไม้ กำรวำงแผนท�ำควำมสะอำดตู้คอนเทนเนอร์ 
เป็นต้น โดยในปี 2564 มีกำรใช้น�้ำประปำทั้งหมด 83,000 ลิตร 
ลดลง 13,000 ลิตร เม่ือเทียบกับปีก่อน

นอกจำกน้ีบริษัทยังให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำรควบคุมคุณภำพ
น�้ำประปำที่น�ำมำใช้ โดยกำรตรวจวัดเฝ้ำติดตำมค่ำปริมำณ
ของแข็งละลำยน�้ำในน�้ำประปำ (Total dissolved solids) 
เพื่อควบคุมกำรเกิดน�้ำเสียตั้งแต่ต้นทำง ทั้งนี้ผลกำรตรวจวัด
ในปี 2564 ค่ำไม่เกินมำตรฐำนที่กฎหมำยก�ำหนด
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3) การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
ของเสียและขยะที่เกิดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ขยะทั่วไป ที่เป็นกระดำษ กระดำษลัง พลำสติก
ที่เป็นวัสดุห่อหุ้มสินค้ำวัตถุดิบ ขยะเปียก/ย่อยสลำยได้ จ�ำพวก
เศษผัก ผลไม้ ขยะรีไซเคิลจ�ำพวกขวดน�้ำพลำสติก ขยะอันตรำย 
จ�ำพวกกระป๋องสี หลอดไฟ น�้ำมันเครื่องรถยก น�้ำมันพืชใช้แล้ว 
ซึ่งเป็นของเสียจำกกระบวนกำรท�ำงำนนอกชำยฝั่ง และ มีน�้ำทิ้ง 
จำกกระบวนกำรท�ำงำนบนฝั่ง บริษัทมีกำรจัดกำร กำรควบคุม
ขอเสยีจำกกระบวนกำร ได้ก�ำหนดเป็นระเบยีบปฏบิตัทิีป่ระกำศ
ใช้ทั้งองค์กร โดยค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดของกฎหมำย ควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง พิจำรณำ
ถึงกำรคัดแยกขยะ กำรควบคุมที่แหล่งก�ำเนิด ควบคุมกำรน�ำ
ทรัพยำกรไปใช้ที่จะก่อให้เกิดเป็นของเสีย กำรจัดกำรของเสีย
ที่เป็นระบบและใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอกท่ีน่ำเชื่อถือและ
มีใบอนุญำต สำมำรถตรวจติดตำมได้ ดังนี้

- ขยะทัว่ไป เกบ็รวบรวมในถังขยะสนี�ำ้เงนิ ส่งต่อให้เทศบำล
น�ำไปก�ำจัด/ฝังกลบ โดยได้ติดตำมให้มีกำรเก็บขยะ และ
ช�ำระค่ำท�ำเนียมรำยเดือนให้กับเทศบำลอย่ำงถูกต้อง

- ขยะเปียก เกบ็รวบรวมในถังขยะสเีขียว ระบชุนดิขยะข้ำงถงุ 
ส่งต่อให้เทศบำลน�ำไปก�ำจดั/ฝังกลบ โดยได้ตดิตำมให้มกีำร
เกบ็ขยะ และช�ำระค่ำท�ำเนยีมรำยเดอืนให้กบัเทศบำลอย่ำง
ถูกต้อง

- ขยะรีไซเคิล เก็บรวบรวมในถังขยะสีเหลือง ส่งขำยให้กับ
บริษัทรับซื้อของเก่ำท่ีมีใบอนุญำต รง. และมีกำรติดตำม
ใบอนุญำต ตลอดจนกำรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงำนก�ำจัด
ขยะอย่ำงต่อเนื่อง

- ขยะอันตรำย เก็บรวบรวมในถังขยะสีแดง ส่งขำยให้กับ
บริษัทรับซื้อของเก่ำท่ีมีใบอนุญำต รง. และมีกำรติดตำม
ใบอนุญำต ตลอดจนกำรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงำนก�ำจัด
ขยะอย่ำงต่อเนื่อง

- น�้ำมันพืชใช้แล้ว ส่งขำยให้กับหน่วยงำน/กลุ ่มชุมชน 
ที่ประกอบกิจกำรผลิตไบโอดีเซล ที่มีใบอนุญำต หรือ
มีหลักฐำนอย่ำงชัดเจนว่ำได้น�ำน�้ำมันพืชใช้แล้วไปใช้
ประโยชน์หรือแปรรูปจริงๆ มิได้มีกำรท�ำให้เกิดปัญหำใหม่
ต่อสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของน�้ำทิ้ง บริษัทมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียขั้นต้นก่อน
ปล่อยลงสู ่แหล่งน�้ำสำธำรณะ คือ มีบ่อดักขยะ/ไขมัน เพื่อ
เป็นกำรดักตะกอนขยะ และ ไขมัน ไม่เกิดน�้ำเน่ำเสีย มีกำร
เฝ้ำติดตำมค่ำน�้ำเสียโดยกำรตรวจวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 
(pH) เดือนละหนึ่งครั้ง และ ตรวจวัดค่ำน�้ำเสียโดยห้องปฏิบัติ
กำรภำยนอกปีละหนึ่งครั้ง ตำมมำตรฐำนประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดมำตรฐำน

ควบคุมกำรระบำยน�้ำทิ้งจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด 
ซ่ึงผลกำรตรวจวัดในปี 2564 ไม่มีค่ำน�้ำเสียที่เกินมำตรฐำน

4) ด้านการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยงทั้งในด้ำนควำมปลอดภัย
และส่ิงแวดล้อม และให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในเรื่องของ
เหตุฉุกเฉินที่มีโอกำสที่เกิดขึ้นได้ และจะส่งผลกระทบทั้งใน
ด้ำนควำมปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม ที่ผ่ำนมำจึงได้มีกำร
แต่งตั้งคณะท�ำงำนกำรเตรียมควำมพร้อมและตอบสนองต่อ
ภำวะฉุกเฉิน มีกำรก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู ้บริหำรและ
พนักงำนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ท�ำหน้ำที่เฝ้ำระวัง ตอบสนอง 
ระงับเหตุ และแก้ไขปัญหำกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ได้อย่ำง
ทันท่วงที ตลอดจนมีกำรก�ำหนดเป็นแผนฉุกเฉิน มีกำรฝึกซ้อม 
ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกระบวนกำรระงับเหตุอย่ำงเป็นประจ�ำ 
โดยเหตุฉุกเฉินที่บริษัทมองเห็นว่ำเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้
เกิดผลกระทบทั้งในด้ำนควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม และได้
ก�ำหนดเป็นแผนฉุกเฉินข้ึนเพื่อเตรียมควำมพร้อมและเฝ้ำระวัง 
มีแผนดังต่อไปน้ี

- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แม้บริษัทจะเป็นกระเภท
กิจกำรที่เส่ียงต่อกำรเกิดอัคคีภัยข้ันต�่ำ แต่บริษัทพิจำรณำ
ถึงโอกำสและควำมรุนแรงแล้ว หำกเกิดเหตุขึ้นจะส่ง
ผลกระทบต่อสวัสดิภำพควำมปลอดภัยของพนักงำน สร้ำง
ควำมเสยีหำยต่อทรพัย์สนิ โครงสร้ำงอำคำร สนิค้ำ วตัถดุบิ 
และก่อให้เกิดมลพิษ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม 
จึงก�ำหนดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีกำร
ฝึกซ้อมเป็นประจ�ำทุกปี

- แผนฉกุเฉนิกำรขนส่ง เนือ่งจำกบรษิทัมกีระบวนกำรขนส่ง
สินค้ำโดยรถขนส่ง ทัง้สินค้ำ วัตถดุบิ อำหำรแห้ง ของแช่เยน็ 
แช่แข็ง รวมทั้งน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งใช้เส้นทำงสำธำรณะ 
บริษัทค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของผู้ใช้รถ
ใช้ถนน และผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหำกเกิดเหตุฉุกเฉิน
กำรขนส่งขึ้น จึงได้ก�ำหนดให้มีแผนจัดกำรกำรเดินทำง 
(Journey management plan) แผนฉุกเฉินกำรขนส่ง
กรณีเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย บนท้องถนน 

- แผนฉุกเฉินสำรเคมีหกรั่วไหล บริษัทมีกำรขนส่งสินค้ำ
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทสำรเคมีท�ำควำมสะอำดต่ำงๆ 
และ มีกำรขนส่งน�้ำมันเช้ือเพลิง ซ่ึงบริษัทพิจำรณำแล้ว
ว่ำหำกเกิดเหตุฉุกเฉินหกรั่วไหลจะก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงได้ก�ำหนดให้มีแผนป้องกันและ
ระงับเหตุฉุกเฉินสำรเคมีรั่วไหล จัดให้มี SDS พื้นที่ที่มีกำร
ใช้งำนสำรเคมี ที่รถขนส่ง มีสถำนที่จัดเก็บและภำชนะ
รองรับกรณีหกรั่วไหล ตลอดจนมีกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
อย่ำงต่อเนื่อง
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3) การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
ของเสียและขยะที่เกิดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ขยะทั่วไป ที่เป็นกระดำษ กระดำษลัง พลำสติก
ที่เป็นวัสดุห่อหุ้มสินค้ำวัตถุดิบ ขยะเปียก/ย่อยสลำยได้ จ�ำพวก
เศษผัก ผลไม้ ขยะรีไซเคิลจ�ำพวกขวดน�้ำพลำสติก ขยะอันตรำย 
จ�ำพวกกระป๋องสี หลอดไฟ น�้ำมันเครื่องรถยก น�้ำมันพืชใช้แล้ว 
ซึ่งเป็นของเสียจำกกระบวนกำรท�ำงำนนอกชำยฝั่ง และ มีน�้ำทิ้ง 
จำกกระบวนกำรท�ำงำนบนฝั่ง บริษัทมีกำรจัดกำร กำรควบคุม
ขอเสยีจำกกระบวนกำร ได้ก�ำหนดเป็นระเบยีบปฏบิตัทิีป่ระกำศ
ใช้ทั้งองค์กร โดยค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดของกฎหมำย ควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำ
ถึงกำรคัดแยกขยะ กำรควบคุมที่แหล่งก�ำเนิด ควบคุมกำรน�ำ
ทรัพยำกรไปใช้ที่จะก่อให้เกิดเป็นของเสีย กำรจัดกำรของเสีย
ที่เป็นระบบและใช้บริกำรหน่วยงำนภำยนอกที่น่ำเชื่อถือและ
มีใบอนุญำต สำมำรถตรวจติดตำมได้ ดังน้ี

- ขยะทัว่ไป เกบ็รวบรวมในถังขยะสนี�ำ้เงนิ ส่งต่อให้เทศบำล
น�ำไปก�ำจัด/ฝังกลบ โดยได้ติดตำมให้มีกำรเก็บขยะ และ
ช�ำระค่ำท�ำเนียมรำยเดือนให้กับเทศบำลอย่ำงถูกต้อง

- ขยะเปียก เกบ็รวบรวมในถังขยะสเีขยีว ระบชุนดิขยะข้ำงถงุ 
ส่งต่อให้เทศบำลน�ำไปก�ำจดั/ฝังกลบ โดยได้ตดิตำมให้มกีำร
เกบ็ขยะ และช�ำระค่ำท�ำเนยีมรำยเดอืนให้กบัเทศบำลอย่ำง
ถูกต้อง

- ขยะรีไซเคิล เก็บรวบรวมในถังขยะสีเหลือง ส่งขำยให้กับ
บริษัทรับซื้อของเก่ำที่มีใบอนุญำต รง. และมีกำรติดตำม
ใบอนุญำต ตลอดจนกำรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงำนก�ำจัด
ขยะอย่ำงต่อเนื่อง

- ขยะอันตรำย เก็บรวบรวมในถังขยะสีแดง ส่งขำยให้กับ
บริษัทรับซื้อของเก่ำที่มีใบอนุญำต รง. และมีกำรติดตำม
ใบอนุญำต ตลอดจนกำรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงำนก�ำจัด
ขยะอย่ำงต่อเนื่อง

- น�้ำมันพืชใช้แล้ว ส่งขำยให้กับหน่วยงำน/กลุ่มชุมชน 
ที่ประกอบกิจกำรผลิตไบโอดีเซล ที่มีใบอนุญำต หรือ
มีหลักฐำนอย่ำงชัดเจนว่ำได้น�ำน�้ำมันพืชใช้แล้วไปใช้
ประโยชน์หรือแปรรูปจริงๆ มิได้มีกำรท�ำให้เกิดปัญหำใหม่
ต่อสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของน�้ำทิ้ง บริษัทมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียขั้นต้นก่อน
ปล่อยลงสู ่แหล่งน�้ำสำธำรณะ คือ มีบ่อดักขยะ/ไขมัน เพื่อ
เป็นกำรดักตะกอนขยะ และ ไขมัน ไม่เกิดน�้ำเน่ำเสีย มีกำร
เฝ้ำติดตำมค่ำน�้ำเสียโดยกำรตรวจวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 
(pH) เดือนละหน่ึงครั้ง และ ตรวจวัดค่ำน�้ำเสียโดยห้องปฏิบัติ
กำรภำยนอกปีละหนึ่งครั้ง ตำมมำตรฐำนประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดมำตรฐำน

ควบคุมกำรระบำยน�้ำท้ิงจำกอำคำรบำงประเภทและบำงขนำด 
ซ่ึงผลกำรตรวจวัดในปี 2564 ไม่มีค่ำน�้ำเสียที่เกินมำตรฐำน

4) ด้านการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยงท้ังในด้ำนควำมปลอดภัย
และส่ิงแวดล้อม และให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในเรื่องของ
เหตุฉุกเฉินที่มีโอกำสที่เกิดขึ้นได้ และจะส่งผลกระทบทั้งใน
ด้ำนควำมปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม ที่ผ่ำนมำจึงได้มีกำร
แต่งตั้งคณะท�ำงำนกำรเตรียมควำมพร้อมและตอบสนองต่อ
ภำวะฉุกเฉิน มีกำรก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของผู ้บริหำรและ
พนักงำนในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้ท�ำหน้ำท่ีเฝ้ำระวัง ตอบสนอง 
ระงับเหตุ และแก้ไขปัญหำกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ได้อย่ำง
ทันท่วงที ตลอดจนมีกำรก�ำหนดเป็นแผนฉุกเฉิน มีกำรฝึกซ้อม 
ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกระบวนกำรระงับเหตุอย่ำงเป็นประจ�ำ 
โดยเหตุฉุกเฉินที่บริษัทมองเห็นว่ำเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้
เกิดผลกระทบท้ังในด้ำนควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม และได้
ก�ำหนดเป็นแผนฉุกเฉินข้ึนเพื่อเตรียมควำมพร้อมและเฝ้ำระวัง 
มีแผนดังต่อไปนี้

- แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แม้บริษัทจะเป็นกระเภท
กิจกำรท่ีเสี่ยงต่อกำรเกิดอัคคีภัยข้ันต�่ำ แต่บริษัทพิจำรณำ
ถึงโอกำสและควำมรุนแรงแล้ว หำกเกิดเหตุขึ้นจะส่ง
ผลกระทบต่อสวัสดิภำพควำมปลอดภัยของพนักงำน สร้ำง
ควำมเสยีหำยต่อทรพัย์สนิ โครงสร้ำงอำคำร สนิค้ำ วตัถดุบิ 
และก่อให้เกิดมลพิษ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม 
จึงก�ำหนดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีกำร
ฝึกซ้อมเป็นประจ�ำทุกปี

- แผนฉกุเฉนิกำรขนส่ง เนือ่งจำกบรษิทัมกีระบวนกำรขนส่ง
สินค้ำโดยรถขนส่ง ทัง้สนิค้ำ วัตถดุบิ อำหำรแห้ง ของแช่เยน็ 
แช่แข็ง รวมท้ังน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งใช้เส้นทำงสำธำรณะ 
บริษัทค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพของผู้ใช้รถ
ใช้ถนน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหำกเกิดเหตุฉุกเฉิน
กำรขนส่งขึ้น จึงได้ก�ำหนดให้มีแผนจัดกำรกำรเดินทำง 
(Journey management plan) แผนฉุกเฉินกำรขนส่ง
กรณีเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย บนท้องถนน 

- แผนฉุกเฉินสำรเคมีหกร่ัวไหล บริษัทมีกำรขนส่งสินค้ำ
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทสำรเคมีท�ำควำมสะอำดต่ำงๆ 
และ มีกำรขนส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทพิจำรณำแล้ว
ว่ำหำกเกิดเหตุฉุกเฉินหกรั่วไหลจะก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงได้ก�ำหนดให้มีแผนป้องกันและ
ระงับเหตุฉุกเฉินสำรเคมีรั่วไหล จัดให้มี SDS พื้นที่ที่มีกำร
ใช้งำนสำรเคมี ท่ีรถขนส่ง มีสถำนท่ีจัดเก็บและภำชนะ
รองรับกรณีหกรั่วไหล ตลอดจนมีกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
อย่ำงต่อเนื่อง

35แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

5)  การเฝ้าตดิตามและตรวจวดัด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานและสิ่งแวดล้อม 

จำกกำรประเมินลักษณะปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงสิ่งแวดล้อม กำรชี้บ่งอันตรำยและประเมินควำม
เสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำน แม้ผลของกำรประเมินไม่ได้มีค่ำสูงอย่ำงมี
นัยส�ำคัญ แต่บริษัทก็ให้ควำมส�ำคัญในกำรเฝ้ำติดตำมและ
ตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน สิ่งแวดล้อม ในประเด็น
ต่ำงๆ ที่อำจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู ้ปฏิบัติงำน และ 
สิ่งแวดล้อมภำยนอกบริษัท ได้แก่ ตรวจวัดค่ำควำมเข้มของ
แสงสว่ำงในจุดและพื้นท่ีปฏิบัติงำน ตรวจวัดค่ำเสียงดังในพ้ืนที่
ปฏิบัติงำน ตรวจวัดค่ำควำมร้อนในพื้นท่ีปฏิบัติงำน ตรวจวัด
ค่ำฝุ่นรวม (Total dust) ในพื้นท่ีปฏิบัติงำน ตรวจวัดค่ำฝุ่น
รวม (Total dust) พื้นที่นอกรั้วบริษัท ตรวจวัดค่ำเสียงรบกวน
พื้นที่นอกรั้วบริษัท ตรวจวัดค่ำน�้ำเสีย ตำมมำตรฐำนประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงโดยรวมยังอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำน

- ตรวจวัดค่ำน�้ำเสีย ปีละ 1 ครั้ง ตำมมำตรฐำนประกำศ
กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม เรือ่ง ก�ำหนด
มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน�้ำท้ิงจำกอำคำรบำงประเภท
และบำงขนำด ซึ่งผลกำรตรวจวัดในปี 2564 ไม่มีค่ำน�้ำเสีย
ที่เกินมำตรฐำน

6) การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ อันสงผลกระทบต่อควำมรุนแรงของภัยธรรมชำติที่
เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม
อย่ำงมำก จึงเป็นวำระเร่งด่วนของประเทศทั่วโลกที่ต้องเร่งแก้
ปัญหำช่วยกันขับเคลื่อนกำรลดภำวะโลกร้อนด้วยกำรลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรจัดกิจกรรมขององค์กร บริษัทจึง
ได้เข้ำร่วมโครงกำร Care The Bear ของทำงตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ส่ิงแวดล้อม ในกำรรณรงค์เพื่อปรับพฤติกรรมคนในองค์กร เพื่อ
ลดกำรปล่อยกำซเรือนกระจก จำกกิจกรรมต่ำงๆขององค์กร 
เช่น กำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) กำร
ประชุมออนไลน์ในองค์กร กำรจัดสัมมนำออนไลน์ กำรปฏิบัติ
งำนที่บ้ำนเพื่อลดกำรเกิดคำร์บอนจำกกำรใช้ยำนพำหนะเดิน
ทำง โดยน�ำแนวทำงของโครงกำรมำประยุกต์ใช้ในองค์กร เรื่อง
ของกำรลดกำรใช้กระดำษ ลดกำรใช้โฟม กำรใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ลดกำรใช้พลังงำน ซ่ึงหลักกำรค�ำนวณ
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกเป็นไปตำมมำตรฐำนองค์กำรบริหำร
จัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)

โดยใช้หลักกำร 6 Cares มุ่งเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภค
ให้มีส ่วนช่วยลดโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13 “Climate Action”
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ทั้งนี้ บริษัทฯเพิ่งเร่ิมเข้ำร่วมโครงกำร Care The Bear ในเดือน
กันยำยน 2564 และได้มีกำรสื่อสำรข้อมูลโครงกำร จัดอบรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภำวะโลกร้อนให้พนักงำนในองค์กรได้
รับทรำบและตระหนักถึงควำมส�ำคัญ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
รวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่ำงๆเพื่อสนับสนุนโครงกำรกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทำน เพื่อกำรทวนสอบและประเมิน
คำร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรต่อไป

7) กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้าง
จิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้ขนส่งของบริษัทจะมีแผนปฎิบัติกำรรับส่งสินค้ำประเภทน�้ำมัน
เชื้อเพลิงทำงทะเล ส�ำหรับเตรียมควำมพร้อมทุกครั้งที่ด�ำเนิน
กำรขนส่งน�้ำมัน โดยยึดหลักกฎหมำยแห่งพระรำชบัญญัติ
กำรเดินเรือในน่ำนน�้ำไทยว่ำด ้วยเรื่องกำรควบคุมมลพิษ
ทำงทะเล อีกทั้ง บริษัทมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมัน
(Inspector) ก�ำกับดูแลกำรจัดส่งตั้งแต่ต้นทำงจนถึงสถำนที่
จัดส่งน�้ำมันปลำยทำงและควบคุมกำรปฎิบัติงำนของผู้ขนส่ง
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีถูกต้องในด้ำนควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม หำกเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฎิบัติตำมมำตรฐำน
สำกล เช่น กรณีมีน�้ำมันรั่วไหลระหว่ำงกำรรับส่งน�้ำมันทำงทะเล 
ผู้ขนส่งจะมีกำรล้อมทุ่นลอยน�้ำ (Boom Oil) ป้องกันน�้ำมันที่
รั่วไหลในระดับหนึ่ง และมีกำรขจัดครำบน�้ำมันบนท้องทะเลให้
หมดสิ้นได้ จนสำมำรถท�ำให้เกิดควำมมั่นใจได้ว่ำจะไม่มีมลพิษ
ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมอย่ำงแน่นอน ซึ่งในปี 2563-2564 ธุรกิจ
ของบริษัทไม่ปรำกฏเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับกำรขนส่งท่ีมีน�้ำมันรั่ว
ไหลลงทะเล

8) กิจกรรมการท�าลายน�า้มนัตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ 
บริษัทได้จัดท�ำเป็นวิธีปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรก�ำจัดน�้ำมัน
อย่ำงเป็นระบบและคัดเลือกผู้ก�ำจัดน�้ำมันท่ีมีมำตรฐำนระดับ
สูง เพื่อป้องกันน�้ำมันกลับมำสร้ำงมลภำวะสู่สิ่งแวดล้อม ส่วน
ขวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลำสติกจะน�ำไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่
ถูกต้องตำมหลักมำตรฐำนอุตสำหกรรม และไม่เป็นกำรเพิ่ม
ปริมำณขยะกลับมำท�ำลำยสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกขั้นตอนของกำร
ปฏิบัติงำนหรือของบริษัทจะตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตด้ิำนสงัคม
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ควำม
เสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในด้ำน
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบทุกกระบวนกำร
เพื่อน�ำไปสู่กำรขับเคลื่อนองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน 

กำรจัดสวัสดิกำรและผลตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรม 
สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงำน ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำร
รับผิดชอบต่อสังคม ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ทั้งในด้ำนกำร
สร้ำงงำนและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำร
ศึกษำของเยำวชน อันเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนที่ส�ำคัญของสังคม 
รวมถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2564 บริษัทมุ่งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมี
จริยธรรม ด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่กระท�ำ
กำรใดๆอันเป็นกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติที่
ผิดกฎหมำยหรือหลีกเลี่ยงกฎหมำย ไม่สนับสนุนกำรด�ำเนิน
กำรที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ 
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และต่อต้ำนกำรคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
ตลอดจนกำรปฏิบัตต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม เคำรพในสิทธิ
มนุษยชน จึงได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยต่ำงๆ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม เช่น นโยบำยควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มำตรกำรคุ้มครองข้อมูลภำยในเพื่อ
ป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน นโยบำยแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบำยทรัพยำกรบุคคล
และกำรพัฒนำบุคลำกร นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบำย
กำรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นต้น

3.4.2 ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสงัคม
• กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงำน
 อย่ำงเป็นธรรม
บริษัทให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับด้ำนแรงงำน และกำรส่งเสริมให้
มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบทุกกระบวนกำร 
เพื่อน�ำไปสู่กำรขับเคลื่อนองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
ให้ควำมส�ำคัญและส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของพนักงำน กำรจัดสวัสดิกำรและผลตอบแทนที่เหมำะสมและ
เป็นธรรมแก่พนักงำน และสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มี
ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน ทั้งนี้ บริษัท
ได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย ชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบกำรท�ำงำนที่มุ่งเน้นควำมปลอดภัย
และสุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำน และระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเหมำะสม อันเป็นหลักกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน

บริษัทได้มีกำรจัดท�ำรำยงำนสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำร
ท�ำงำนประจ�ำปี 2564 ไว้ ซึ่งรำยงำนไม่ปรำกฏกำรเกิดอุบัติเหตุ
จำกกำรท�ำงำนภำยในองค์กร จนเป็นเหตุที่ต้องปฐมพยำบำล 

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ งบการเงินของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ



36 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ท้ังนี้ บริษัทฯเพิ่งเร่ิมเข้ำร่วมโครงกำร Care The Bear ในเดือน
กันยำยน 2564 และได้มีกำรส่ือสำรข้อมูลโครงกำร จัดอบรม
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและภำวะโลกร้อนให้พนักงำนในองค์กรได้
รับทรำบและตระหนักถึงควำมส�ำคัญ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร
รวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่ำงๆเพื่อสนับสนุนโครงกำรกำรลดก๊ำซ
เรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทำน เพื่อกำรทวนสอบและประเมิน
คำร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรต่อไป

7) กระบวนการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้าง
จิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้ขนส่งของบริษัทจะมีแผนปฎิบัติกำรรับส่งสินค้ำประเภทน�้ำมัน
เชื้อเพลิงทำงทะเล ส�ำหรับเตรียมควำมพร้อมทุกครั้งที่ด�ำเนิน
กำรขนส่งน�้ำมัน โดยยึดหลักกฎหมำยแห่งพระรำชบัญญัติ
กำรเดินเรือในน่ำนน�้ำไทยว่ำด ้วยเรื่องกำรควบคุมมลพิษ
ทำงทะเล อีกทั้ง บริษัทมีเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมัน
(Inspector) ก�ำกับดูแลกำรจัดส่งตั้งแต่ต้นทำงจนถึงสถำนที่
จัดส่งน�้ำมันปลำยทำงและควบคุมกำรปฎิบัติงำนของผู้ขนส่ง
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ถูกต้องในด้ำนควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และสิ่งแวดล้อม หำกเกิดเหตุฉุกเฉินก็มีวิธีปฎิบัติตำมมำตรฐำน
สำกล เช่น กรณีมีน�้ำมันรั่วไหลระหว่ำงกำรรับส่งน�้ำมันทำงทะเล 
ผู้ขนส่งจะมีกำรล้อมทุ่นลอยน�้ำ (Boom Oil) ป้องกันน�้ำมันที่
รั่วไหลในระดับหนึ่ง และมีกำรขจัดครำบน�้ำมันบนท้องทะเลให้
หมดสิ้นได้ จนสำมำรถท�ำให้เกิดควำมม่ันใจได้ว่ำจะไม่มีมลพิษ
ออกไปสู่ส่ิงแวดล้อมอย่ำงแน่นอน ซ่ึงในปี 2563-2564 ธุรกิจ
ของบริษัทไม่ปรำกฏเหตุฉุกเฉินเก่ียวกับกำรขนส่งที่มีน�้ำมันรั่ว
ไหลลงทะเล

8) กิจกรรมการท�าลายน�า้มนัตัวอย่างและขวดบรรจุภัณฑ์ 
บริษัทได้จัดท�ำเป็นวิธีปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรก�ำจัดน�้ำมัน
อย่ำงเป็นระบบและคัดเลือกผู้ก�ำจัดน�้ำมันที่มีมำตรฐำนระดับ
สูง เพื่อป้องกันน�้ำมันกลับมำสร้ำงมลภำวะสู่ส่ิงแวดล้อม ส่วน
ขวดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลำสติกจะน�ำไปรีไซเคิลด้วยกรรมวิธีที่
ถูกต้องตำมหลักมำตรฐำนอุตสำหกรรม และไม่เป็นกำรเพิ่ม
ปริมำณขยะกลับมำท�ำลำยสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกขั้นตอนของกำร
ปฏิบัติงำนหรือของบริษัทจะตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
และสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตด้ิำนสงัคม
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ควำม
เสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในด้ำน
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบทุกกระบวนกำร
เพื่อน�ำไปสู่กำรขับเคลื่อนองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน 

กำรจัดสวัสดิกำรและผลตอบแทนที่เหมำะสมและเป็นธรรม 
สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงำน ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมในกำร
รับผิดชอบต่อสังคม ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ท้ังในด้ำนกำร
สร้ำงงำนและเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำร
ศึกษำของเยำวชน อันเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนที่ส�ำคัญของสังคม 
รวมถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2564 บริษัทมุ่งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมี
จริยธรรม ด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่กระท�ำ
กำรใดๆอันเป็นกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติที่
ผิดกฎหมำยหรือหลีกเลี่ยงกฎหมำย ไม่สนับสนุนกำรด�ำเนิน
กำรที่มีลักษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ 
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
ตลอดจนกำรปฏิบัตต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม เคำรพในสิทธิ
มนุษยชน จึงได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยต่ำงๆ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม เช่น นโยบำยควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มำตรกำรคุ้มครองข้อมูลภำยในเพื่อ
ป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน นโยบำยแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบำยทรัพยำกรบุคคล
และกำรพัฒนำบุคลำกร นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบำย
กำรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นต้น

3.4.2 ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสงัคม
• กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงำน
 อย่ำงเป็นธรรม
บริษัทให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับด้ำนแรงงำน และกำรส่งเสริมให้
มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบทุกกระบวนกำร 
เพื่อน�ำไปสู่กำรขับเคลื่อนองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
ให้ควำมส�ำคัญและส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของพนักงำน กำรจัดสวัสดิกำรและผลตอบแทนที่เหมำะสมและ
เป็นธรรมแก่พนักงำน และสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มี
ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน ทั้งนี้ บริษัท
ได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย ชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีระบบกำรท�ำงำนท่ีมุ่งเน้นควำมปลอดภัย
และสุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำน และระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเหมำะสม อันเป็นหลักกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน

บริษัทได้มีกำรจัดท�ำรำยงำนสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำร
ท�ำงำนประจ�ำปี 2564 ไว้ ซ่ึงรำยงำนไม่ปรำกฏกำรเกิดอุบัติเหตุ
จำกกำรท�ำงำนภำยในองค์กร จนเป็นเหตุที่ต้องปฐมพยำบำล 
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(First aid case) หรือเข้ำรับกำรรักษำฉุกเฉิน (Medical treatment case) หรือเกิดกำรหยุดชะงักกำรท�ำงำน (Lost work day 
case) ในปี2562 - 2564 บริษัทไม่มีกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน (Zero Incident)

กำรพัฒนำกำรบริหำรบุคลำกร
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำควำมรู ้ ควำม
สำมำรถ และศักยภำพของบุคคลำกรในองค์กรทุกระดับ โดยได้
ก�ำหนดนโยบำยทรัพยำกรบุคคลและกำรพัฒนำบุคลำกร ได้แก่ 
กำรพัฒนำทักษะที่จ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำภำวะ
ผู้น�ำ กำรจัดท�ำแผนกำรฝึกอบรม กำรสอนงำน กำรสนับสนุน
ด้ำนกำรศึกษำ

ในปี 2564 กำรรับมือกับโรคระบำด โควิด-19 ท่ีต่อเนื่องมำ
ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ ค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย และสุขอนำมัย
ของพนักงำนเป็นส�ำคัญ มีกำรก�ำหนดมำตรกำร Work From 
Home ให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ด้วยแนวนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงที่ให้ปรับใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อำทิ กำรเพิ่มช่องทำงกำรอนุมัติเอกสำร
จำกผู้บริหำรด้วยกำรใช้ e-signature กำรใช้เทคโนโลยี มำ
ปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว และ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

กำรดูแลพนักงำนด้ำนสุขภำพ บริษัทฯ จัดกำรท�ำประกัน
โควิด-19 ให้พนักงำนทุกคน ซึ่งเป็นกำรประกันสุขภำพเฉพำะ
โรคเพิ่มเติม เพื่อคุ ้มคองกรณีพนักงำนหำกติดเช้ือโควิด-19 
จะได้รับกำรดูแลรักษำเป็นอย่ำงดี และมำตรกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำด โดยจัดอุปกรณ์ทดสอบเชื้อโควิด Antigen Test 
Kid (ATK) ให้กับพนักงำนเพื่อท�ำกำรตรวจสอบเบ้ืองต้นด้วย
ตนเองอย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หรือ ตำมควำมจ�ำเป็นของ
พนักงำนแต่ละคนที่มีควำมเสี่ยง เพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ในกำรแพร่ระบำดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรด�ำเนินงำนด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ให้สวัสดิกำรแก่พนักงำนและครอบครัว เช่น ประกัน
สังคม กองทุนเงินทดแทนและสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ให้แก่พนักงำน กำรมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรของพนักงำนที่มี
ผลกำรเรียนดี ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำให้แก่เยำวชน 
กำรให้สทิธพินกังำนท�ำประกนัสุขภำพให้แก่สำม/ีภรยิำและบตุร
ของพนักงำนในอัตรำเบ้ียประกันกลุ่ม ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มควำม
คุ ้มครองด้ำนสุขภำพให้กับครอบครัวพนักงำนและลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยให้กับพนักงำนบริษัทอีกทำงหน่ึง และยังมีสวัสดิกำร
ตรวจสุขภำพประจ�ำปีให้แก่พนักงำนทุกคน

ด้ำนกำรสรรหำและว่ำจ้ำงพนักงำน เพื่อรองรับกำรขยำยตัว
ของธุรกิจ ซ่ึงก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทน และ สวัสดิกำร
ที่เหมำะสม เป็นธรรมและสำมำรถแข่งขันกับตลำดได้เป็น
อย่ำงดี เพื่อให้มีบุคคลำกรที่มีคุณภำพ มี ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และ ประสบกำรณ์ มำขับเคล่ือนองค์กรให้มีกำรเติบโตได้อย่ำง
ต่อเน่ือง

ส่งเสริมให้พนักงำนแสดงควำมเห็น หรือเสนอแนวทำงกำร
พัฒนำองค์กรร่วมกับบริษัทได้ ซึ่งเปิดกล่องรับควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนไว้ภำยในบริษัท และผลักดัน
ให้พนักงำนน�ำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำปรับใช้ในกำร
ท�ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้บริษัทไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
 

จ�ำนวนช่ัวโมงอบรมเฉล่ียต่อคนพนักงำนประจ�ำ  
ปี2563 เท่ำกับ 14.50 ช่ัวโมงต่อคน

ปี 2564 เท่ำกับ  28.77 ช่ัวโมงต่อคน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกรปี 2564 เท่ำกับ 0.87 ล้ำนบำท

อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำนเป็น 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุและ
การเจ็บป่วยจากการท�างาน

2562 2563 2564 Target

LTIFR พนักงาน 0 0 0

ผู้รับเหมา 0 0 0

TRIR พนักงาน 0 0 0

ผู้รับเหมา 0 0 0

TROIR พนักงาน 0 0 0

ผู้รับเหมา 0 0 0
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• กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับทรำบรำยงำนงำนกำร
ติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริจคอร์รัปช่ัน จำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบในทุกไตรมำส ซ่ึงไม่พบข้อร้องเรียนใน
กำรเรื่องคอร์รัปชั่นเข้ำมำยังบริษัทแต่อย่ำงใด รวมถึง บริษัทฯ
ได้ยึดถือปฏิบัติตำมแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรเกิด
คอร์รัปชั่นในกิจกรรมกำรต่ำงๆ ตำมที่ก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 
อำทิ กำรเบิกจ่ำยค่ำรับรอง กำรบริจำคหรือสนับสนุนเงินต่ำงๆ 
มีกำรสื่อสำรนโยบำยและจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำง
ปฏิบัติให้แก่ ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึงผู้เก่ียวข้อง รับทรำบ
และยึดถือปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกัน อำทิกำร
ขอควำมร่วมมือจำกลูกค้ำและคู่ค้ำในกำรงดรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ใดๆตำมเทศกำลหรือตำมธรรมเนียมปฏิบัติ ทั้งนี้
บริษัทฯได้มีกำรทบทวนกำรประเมินควำมเสี่ยงของธุรกิจและ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนท่ีจะก่อให้เกิดโอกำสในกำรทุจริตขึ้น
ในรูปแบบต่ำงๆ และก�ำหนดบทลงโทษผู้ท่ีฝ่ำฝืนนโยบำยและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้เปิดช่องทำงให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้ำ ลูกค้ำ ชุมชน 
พนักงำน หรือผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยสำมำรถแสดงควำมคิด
เห็น เสนอแนะ ตลอดจนกำรร้องเรียน และกำรแจ้งเบำะแส
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
บริษัท ไว้หลำกหลำยช่องทำง เช่น ทำงโทรศัพท์ ทำงไปรษณีย์ 
ทำงอีเมล์ หรือทำงเว็บไซต์ เป็นต้น ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทมีมำตรกำรรักษำควำมลับและคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน ผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล ผู้แจ้ง
เบำะแส และมีกระบวนกำรน�ำข้อร้องเรียนดังกล่ำวเสนอต่อ
ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยจะพิจำรณำ ไต่สวน 
ออกมำตรกำรลงโทษทำงวินัยหรือทำงกฎหมำยต่อบุคคล
ที่ทุจริตหรือกระท�ำควำมผิดต่อไป และจะแจ้งกลับผลกำร

พิจำรณำหรือรำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทรำบ
จนกระทั่งเสร็จส้ินกระบวน ซ่ึงมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับองค์กรใน
กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมกำร
เคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริม
ควำมเสมอภำค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เคำรพสิทธิในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นของพนักงำน ครอบคลุมถึงกำรมีอิสระในกำรให้
ควำมเห็นโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง จัดให้มีช่องทำงสื่อสำร
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเสรี

• สนับสนุนกำรจ้ำงงำนแหล่งชุมชนและอุดหนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน
บริษัทได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริกำรด้ำน Catering 
& Service ให้กับพนักงำนประจ�ำแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและ
ก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก บริษัทจึงมีกำรว่ำจ้ำงพนักงำน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 200 อัตรำ ซ่ึงเป็นกำรจ้ำงแรงงำนที่มีควำม
เชี่ยวชำญและส่วนใหญ่พนักงำนเป็นคนท้องถิ่นในพื้นที่ที่บริษัท
ไปปฏิบตัิงำน เช่น สถำนปฏบิตัิงำนในอ�ำเภอลำนกระบือ จงัหวัด
ก�ำแพงเพชร ซ่ึงมีกำรว่ำจ้ำงแรงงำนในพื้นที่ ทั้งนี้ บริษัทได้จัด
ซ้ือวัตถุดิบ ผลไม้ สินค้ำทำงกำรเกษตรจำกชุมชน ซ่ึงเป็นกำร
ช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจในแหล่งชุมชนในช่วงสถำนกำรณ์
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• ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและผู้บริโภค
บริษัทมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ ตลอดจนกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับลูกค้ำ 
บริษัทก�ำหนดนโยบำยควบคุมสินค้ำสูญหำย และกำรขนส่ง 
เพื่อควบคุมคุณภำพ ปริมำณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่ำง
กำรขนส่ง และรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรเป็นส�ำคัญ เพื่อให้
ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด 

บริษัทได้เพิ่มมำตรฐำนควบคุมกำรจัดส่งสินค้ำทำงเรือและทำง
รถเพิ่มเติม มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมัน 
(Inspector) ควบคุมก�ำกับดูแลกำรจัดส่งน�้ำมันตั้งแต่คลัง
ต้นทำงจนถึงสถำนที่จัดส่งน�้ำมัน เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจได้ว่ำได้
รับน�้ำมันที่ถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภำพตรงตำมที่ต้องกำร 
อันเป็นควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตำมหลักกำรด�ำเนินงำน
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงบริษัทได้รับรำงวัล Best 
Practice ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
ให้บริกำรโลจิสติกส์ จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ โดยบริษัทด�ำเนินกำรจัดส่งภำยใต้ควำมปลอดภัยและ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรขนส่งน�้ำมัน ซึ่งบริษัทตระหนักถึง
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• กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้รับทรำบรำยงำนงำนกำร
ติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริจคอร์รัปช่ัน จำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบในทุกไตรมำส ซึ่งไม่พบข้อร้องเรียนใน
กำรเรื่องคอร์รัปชั่นเข้ำมำยังบริษัทแต่อย่ำงใด รวมถึง บริษัทฯ
ได้ยึดถือปฏิบัติตำมแนวทำงป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรเกิด
คอร์รัปชั่นในกิจกรรมกำรต่ำงๆ ตำมที่ก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 
อำทิ กำรเบิกจ่ำยค่ำรับรอง กำรบริจำคหรือสนับสนุนเงินต่ำงๆ 
มีกำรสื่อสำรนโยบำยและจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำง
ปฏิบัติให้แก่ ผู้บริหำร พนักงำน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง รับทรำบ
และยึดถือปฏิบัติกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกัน อำทิกำร
ขอควำมร่วมมือจำกลูกค้ำและคู่ค้ำในกำรงดรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ใดๆตำมเทศกำลหรือตำมธรรมเนียมปฏิบัติ ทั้งนี้
บริษัทฯได้มีกำรทบทวนกำรประเมินควำมเสี่ยงของธุรกิจและ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่จะก่อให้เกิดโอกำสในกำรทุจริตขึ้น
ในรูปแบบต่ำงๆ และก�ำหนดบทลงโทษผู้ที่ฝ่ำฝืนนโยบำยและ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้เปิดช่องทำงให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้ำ ลูกค้ำ ชุมชน 
พนักงำน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยสำมำรถแสดงควำมคิด
เห็น เสนอแนะ ตลอดจนกำรร้องเรียน และกำรแจ้งเบำะแส
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
บริษัท ไว้หลำกหลำยช่องทำง เช่น ทำงโทรศัพท์ ทำงไปรษณีย์ 
ทำงอีเมล์ หรือทำงเว็บไซต์ เป็นต้น ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทมีมำตรกำรรักษำควำมลับและคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน ผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล ผู้แจ้ง
เบำะแส และมีกระบวนกำรน�ำข้อร้องเรียนดังกล่ำวเสนอต่อ
ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ
ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยจะพิจำรณำ ไต่สวน 
ออกมำตรกำรลงโทษทำงวินัยหรือทำงกฎหมำยต่อบุคคล
ท่ีทุจริตหรือกระท�ำควำมผิดต่อไป และจะแจ้งกลับผลกำร

พิจำรณำหรือรำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทรำบ
จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวน ซึ่งมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นกลไกหนึ่ง ที่จะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับองค์กรใน
กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน ส่งเสริมกำร
เคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริม
ควำมเสมอภำค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เคำรพสิทธิในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นของพนักงำน ครอบคลุมถึงกำรมีอิสระในกำรให้
ควำมเห็นโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง จัดให้มีช่องทำงสื่อสำร
เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเสรี

• สนับสนุนกำรจ้ำงงำนแหล่งชุมชนและอุดหนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน
บริษัทได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู ้ให้บริกำรด้ำน Catering 
& Service ให้กับพนักงำนประจ�ำแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและ
ก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก บริษัทจึงมีกำรว่ำจ้ำงพนักงำน
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 200 อัตรำ ซึ่งเป็นกำรจ้ำงแรงงำนที่มีควำม
เชี่ยวชำญและส่วนใหญ่พนักงำนเป็นคนท้องถิ่นในพื้นที่ที่บริษัท
ไปปฏิบตัิงำน เช่น สถำนปฏบิตัิงำนในอ�ำเภอลำนกระบือ จงัหวัด
ก�ำแพงเพชร ซึ่งมีกำรว่ำจ้ำงแรงงำนในพื้นที่ ทั้งนี้ บริษัทได้จัด
ซ้ือวัตถุดิบ ผลไม้ สินค้ำทำงกำรเกษตรจำกชุมชน ซึ่งเป็นกำร
ช่วยเหลือทำงเศรษฐกิจในแหล่งชุมชนในช่วงสถำนกำรณ์
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• ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและผู้บริโภค
บริษัทมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ ตลอดจนกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับลูกค้ำ 
บริษัทก�ำหนดนโยบำยควบคุมสินค้ำสูญหำย และกำรขนส่ง 
เพื่อควบคุมคุณภำพ ปริมำณของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งในระหว่ำง
กำรขนส่ง และรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำรเป็นส�ำคัญ เพื่อให้
ลูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด 

บริษัทได้เพิ่มมำตรฐำนควบคุมกำรจัดส่งสินค้ำทำงเรือและทำง
รถเพิ่มเติม มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมัน 
(Inspector) ควบคุมก�ำกับดูแลกำรจัดส่งน�้ำมันตั้งแต่คลัง
ต้นทำงจนถึงสถำนท่ีจัดส่งน�้ำมัน เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจได้ว่ำได้
รับน�้ำมันที่ถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภำพตรงตำมที่ต้องกำร 
อันเป็นควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตำมหลักกำรด�ำเนินงำน
ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทได้รับรำงวัล Best 
Practice ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
ให้บริกำรโลจิสติกส์ จำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ โดยบริษัทด�ำเนินกำรจัดส่งภำยใต้ควำมปลอดภัยและ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรขนส่งน�้ำมัน ซ่ึงบริษัทตระหนักถึง
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ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ จึงได้ก�ำหนดให้มีกำรประเมินควำม
พึงพอใจของลูกค้ำปีละ 2 ครั้ง ในธุรกิจกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน 
มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจรวม 97.74% 
 
ทั้งนี้ กำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำจะค�ำนึงถึงระบบ
กำรสั่งซื้อสินค้ำ มำตรฐำนกำรรับส่งสินค้ำและมำตรฐำนระบบ
เอกสำร ซึ่งผลกำรประเมินท่ีได้รับบริษัทจะน�ำมำด�ำเนินกำร
พัฒนำปรับปรุงระบบกำรท�ำงำนให้ดียิ่งขึ้น ภำยใต้ระบบกำร
จัดกำรคุณภำพ ISO 9001:2015 ทั้งนี้บริษัทด�ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมข้อก�ำหนด ซึ่งค�ำนึงถึงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรเป็น
ส�ำคัญ ทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนและน�ำไปปรับปรุง
พัฒนำให้มีผลสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทเช่นกัน 

ส�ำหรับกำรให้บริกำรด้ำน Catering and Service บริษัทมี
กำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล ISO 14001: 2015 มุ่งเน้น
ควบคุมด้ำนคุณภำพ ควำมสะอำด ชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย 
ส่งผลให้บริษัทได้รับกำรยอมรับและควำมเชื่อมั่นจำกลูกค้ำ และ
ได้รับรำงวัลในด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อมจำกลูกค้ำด้วยเช่นกัน

 ในปี 2564 บริษัทให้บริกำรด้ำน Catering ให้แก่ลูกค้ำทั้งหมด 
4 โครงกำร ซ่ึงไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น (Zero Incident) ทั้ง
อุบัติเหตุในกำรท�ำงำน เหตุกำรเจ็บป่วย หรืออำหำรเป็นพิษ
ที่เกิดขึ้นแก่พนักงำนท่ีให้บริกำรหรือบุคลำกรของลูกค้ำ ผล
ประเมินควำมพึงพอใจลูกค้ำในปี 2564 เฉลี่ยเท่ำกับ 95.30%

ผลประเมินความพึงพอใจลูกค้าปี 2564
ลูกค้ากลุ่มจ�าหน่ายน�้ามัน เท่ากับ 97.74%

ผลประเมินความพึงพอใจลูกค้าปี 2564
ลูกค้ากลุ่มCatering&Services เท่ากับ 95.30%

กิจกรรมและโครงกำรเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) ในปี 2564
• มอบเงินบริจำคพร ้อมอุปกรณ ์ทำงกำรแพทย ์ ให ้แก ่
 โรงพยำบำลสนำมอ�ำเภอลำนกระบอื ในวนัท่ี 21 กรกฎำคม 2564 

ซึ่งตั้งอยู่ในอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ณ เทศบำล
ต�ำบลลำนกระบือ อ�ำเภอลำนกระบือ จังหวัดก�ำแพงเพชร 
เพื่อด�ำเนินกำรจัดตั้ งโรงพยำบำลสนำม ระดับอ�ำเภอ 

 ในกำรช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)

• กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนส�ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนจังหวัดสงขลำ โดยบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 

 ในวันที่  1 พฤษภำคม 2564 “วันแรงงำนแห ่งชำติ” 
ณ จังหวัดสงขลำ เพื่อจัดซ้ือส่ิงของ อำทิเช่น ผ้ำปิดจมูก 
เจลล้ำงมอื และอปุกรณ์ต่ำงๆให้กบัโรงพยำบำลสนำม วดั มสัยดิ 

 หรือสถำนประกอบกิจกำร เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
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• โครงกำร Safety Talk and Site Tour

• กำรอบรมปฐมพยำบำลขั้นต้น (First aid training)

• โครงกำร Safety Week 2021 (สัปดำห์ควำมปลอดภัย
 ในกำรท�ำงำน บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)

• กำรฝึกซ้อมดับเพลงิและอพยพหนไีฟ ในวันที ่14 ธนัวำคม 2564

• โครงกำรมอบเงนิสมทบกองทนุวนัศรนีครนิทร์ ในพระรำชปูถมัภ์
 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดย

บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) ในวันที่ 18 กรกฎำคม 2564 
 ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเทิดพระเกียรติและส�ำนึกใน
 พระมหำกรุณำธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
 และช่วยเหลือผู้ป่วยรำยได้น้อยในโรงพยำบำลศรีนครินทร์

• กิจกรรม “ซีออยล์ร่วมใจ เสริมสร้ำง ควำมปลอดภัย บ�ำรุง
 พระพุทธศำสนำ ในวันที่ 15 ธันวำคม 2564 ณ วัดเขำน้อย 

ต�ำบลสทิงหม้อ อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ ได้มอบถวำย
ถังดับเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำง
วัดได้ตระหนักถึงกำรป้องกันอัคคีภัย ซึ่งกำรมีถังดับเพลิงใน

 จุดเสี่ยงภัยในเขตวัด จะสำมำรถป้องกันได้อย่ำงทันท่วงที
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 จุดเสี่ยงภัยในเขตวัด จะสำมำรถป้องกันได้อย่ำงทันท่วงที
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• โครงกำรแยกขยะ จังหวัดสงขลำ 

• กำรตรวจและฉีดพ่นฆ่ำเชื้อ COVID-19 ภำยในและภำยนอกส�ำนักงำน • Hygiene Inspection - S1 project

• Toolbox Talk and Jobs safety analysis meeting

• โครงกำร Care The Bear เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ลดภำวะโลกร้อน
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บทสรุปผู้บริหาร 
ในปี 2564 ภำพรวมเศรษฐกิจไทยมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
เมื่อเทียบกับปี 2563 ท่ีหดตัวอย่ำงมำกจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของไวรัส COVID-19 โดยในปี 2564 มูลค่ำกำร
ส่งออกสินค้ำ กำรอุปโภค บริโภคภำคเอกชนและกำรลงทุน
รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น จำกปัจจัยสนับสนุนจำกสภำพเศรษฐกิจ
ทั่วโลกที่ฟื้นตัวขึ้น และกำรผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown 
ทั้งในประเทศไทยและท่ัวโลก เน่ืองจำกสำมำรถป้องกันและ
ควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 
ได้ดีขึ้น กำรให้บริกำรด้ำนที่พักและอำหำร กำรขนส่ง ยังมีกำร
อัตรำขยำยตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่ำงไรก็ดี ส�ำนักงำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ คำดกำรณ์ว่ำ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะมีกำรฟื้นตัวอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยมีแรงขับเคลื่อนจำกปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญของ กำรเพิ่มขึ้น
ของอุปสงค์ภำยในประเทศ กำรฟื้นตัวของภำคกำรท่องเที่ยว 
กำรบริกำร กำรขยำยตัวของกำรส่งออกตำมขยำยตัวของ
เศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลก หำกไม่มีข้อจ�ำกัดหรือปัจจัย
เสี่ยงอื่นที่อำจส่งผลต่อกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2565 

สถำนกำรณ์รำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกยังคงผันผวน โดยเฉพำะ
ในไตรมำสที่ 4 ปี 2564 รำคำน�้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้รำคำน�้ำมัน Brent เฉลี่ยปี 2564 เท่ำกับ 70 

4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 (MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS: MD&A)

เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 ตำมอุปสงค์ในตลำดโลกที่เพิ่มขึ้นจำกกำรผ่อนคลำย
มำตรกำร Lockdown กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึง
นโยบำยกำรควบคุมก�ำลังกำรผลิตจำกกลุ่มโอเปคและพันธมิตร 
เพื่อรักษำระดับสมดุลของอุปสงค์และอุปทำนน�้ำมันดิบใน
ตลำดโลก รำคำน�้ำมันในตลำดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2564 
ส่งผลดีกับบริษัทฯ ทั้งในส่วนของรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
เช้ือเพลิงโดยรวม และด้ำนกำรลงทุนในธุรกิจส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีกำรติดตำม
สถำนกำรณ์รำคำน�้ำมันในตลำดอย่ำงใกล้ชิดเพื่อปรับแผนกำร
ด�ำเนินงำนให้เหมำะสม ทั้งนี้ข ้อมูลจำกกรมธุรกิจพลังงำน 
สรุปปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงภำยในประเทศไทย
โดยรวมในปี 2562 - 2564 ยังคงมีอัตรำลดลงอย่ำงต่อเน่ือง 
จำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์COVID-19 และจำกมำตรกำร
จ�ำกัดกำรเดินทำง บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำปริมำณกำรใช้น�้ำมัน
ในปี 2565 จะมีปริมำณที่เพิ่มข้ึนในทิศทำงเดียวกันกับกำร
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ กำรขยำย
กำรลงทุน และกำรผ่อนคลำยมำตรกำรจ�ำกัดกำรเดินทำง
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ข้อมูลกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมของประเทศ ปี 2562-2564 ดังกรำฟที่แสดง (แหล่งข้อมูล : กรมธุรกิจพลังงำน) 

2562 2563 2564
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หน่วย : ล้านลิตร

ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ
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บทสรุปผู้บริหาร 
ในปี 2564 ภำพรวมเศรษฐกิจไทยมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่หดตัวอย่ำงมำกจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของไวรัส COVID-19 โดยในปี 2564 มูลค่ำกำร
ส่งออกสินค้ำ กำรอุปโภค บริโภคภำคเอกชนและกำรลงทุน
รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น จำกปัจจัยสนับสนุนจำกสภำพเศรษฐกิจ
ทั่วโลกที่ฟื้นตัวขึ้น และกำรผ่อนคลำยมำตรกำร Lockdown 
ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจำกสำมำรถป้องกันและ
ควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 
ได้ดีขึ้น กำรให้บริกำรด้ำนที่พักและอำหำร กำรขนส่ง ยังมีกำร
อัตรำขยำยตัวลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน อย่ำงไรก็ดี ส�ำนักงำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ คำดกำรณ์ว่ำ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะมีกำรฟื้นตัวอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยมีแรงขับเคล่ือนจำกปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญของ กำรเพิ่มขึ้น
ของอุปสงค์ภำยในประเทศ กำรฟื้นตัวของภำคกำรท่องเที่ยว 
กำรบริกำร กำรขยำยตัวของกำรส่งออกตำมขยำยตัวของ
เศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลก หำกไม่มีข้อจ�ำกัดหรือปัจจัย
เสี่ยงอ่ืนที่อำจส่งผลต่อกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปี 2565 

สถำนกำรณ์รำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกยังคงผันผวน โดยเฉพำะ
ในไตรมำสที่ 4 ปี 2564 รำคำน�้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้รำคำน�้ำมัน Brent เฉล่ียปี 2564 เท่ำกับ 70 

4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 (MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS: MD&A)

เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 ตำมอุปสงค์ในตลำดโลกที่เพิ่มขึ้นจำกกำรผ่อนคลำย
มำตรกำร Lockdown กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึง
นโยบำยกำรควบคุมก�ำลังกำรผลิตจำกกลุ่มโอเปคและพันธมิตร 
เพื่อรักษำระดับสมดุลของอุปสงค์และอุปทำนน�้ำมันดิบใน
ตลำดโลก รำคำน�้ำมันในตลำดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2564 
ส่งผลดีกับบริษัทฯ ทั้งในส่วนของรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
เช้ือเพลิงโดยรวม และด้ำนกำรลงทุนในธุรกิจส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีกำรติดตำม
สถำนกำรณ์รำคำน�้ำมันในตลำดอย่ำงใกล้ชิดเพื่อปรับแผนกำร
ด�ำเนินงำนให้เหมำะสม ทั้งนี้ข ้อมูลจำกกรมธุรกิจพลังงำน 
สรุปปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงภำยในประเทศไทย
โดยรวมในปี 2562 - 2564 ยังคงมีอัตรำลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
จำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์COVID-19 และจำกมำตรกำร
จ�ำกัดกำรเดินทำง บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำปริมำณกำรใช้น�้ำมัน
ในปี 2565 จะมีปริมำณที่เพิ่มข้ึนในทิศทำงเดียวกันกับกำร
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลก ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น จำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ กำรขยำย
กำรลงทุน และกำรผ่อนคลำยมำตรกำรจ�ำกัดกำรเดินทำง
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ข้อมูลกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงโดยรวมของประเทศ ปี 2562-2564 ดังกรำฟที่แสดง (แหล่งข้อมูล : กรมธุรกิจพลังงำน) 
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หน่วย : ล้านลิตร

ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ

43แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

สรุปเหตุการณ์ส�าคัญ
และผลการด�าเนินงานในปี 2564
ปี 2564 บริษัทฯยังเผชิญกับควำมท้ำทำยจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ จำกผลกระทบของสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) ถึงแม้ว่ำจะมี
มำตรกำรผ่อนคลำยในหลำยพื้นที่และสำมำรถควบคุมกำร
แพร่ระบำดของโรคได้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในกำร
บริหำรจัดกำรกับสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น เพื่อ
ให้กำรด�ำเนินงำนมีควำมต่อเน่ือง มีกำรจัดต้ังคณะท�ำงำนเพื่อ
บริหำรควำมต่อเนื่ององค์กร (BCP Committee) กำรบริหำร
จัดกำรภำวะวิกฤติ COVID-19 กำรประกำศนโยบำยกำรปฏิบัติ
งำนที่บ้ำนและยืดหยุ่นเวลำปฏิบัติงำน มุ่งเน้นควำมปลอดภัย
ในสุขภำพของบุคลำกรเป็นส�ำคัญ กำรจัดให้เจ้ำหน้ำที่จำก
โรงพยำบำลเข้ำมำตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR ส�ำหรับ
พนักงำนทุกคนอย่ำงสม�่ำเสมอ กำรจัดอุปกรณ์กำรตรวจหำ
เชื้อไวรัส COVID-19 (Antigen Test Kit) ส�ำหรับพนักงำน
และบุคคลภำยนอกที่มีควำมจ�ำเป็นต้องเข้ำมำยังส�ำนักงำน 
กำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี
ต่ำงๆ มำปรับใช้กับกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุดและมีควำมรวดเร็วมำกข้ึน สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทุกที่ 
กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน ท้ังลูกค้ำ ผู้รับจ้ำงช่วง ผู้ขนส่ง เป็นต้น 
ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันอย่ำงเคร่งครัดท้ังด้ำนควำมปลอดภัย 
และสุขอนำมัย รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
รวมถึงกำรสนับสนุนและช่วยเหลือด้ำนอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยใน
ชุมชนใกล้เคียง โดยมีรำยละเอียดปรำกฎอยู่ในส่วนที่ 2 กำร
บริหำรจัดกำรภำวะวิกฤต COVID-19 จึงส่งผลให้กำรด�ำเนิน
ธุรกิจทั้งด้ำนกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน และด้ำนธุรกิจ Catering & 
Services ยังคงด�ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัทยังคงมุ ่งมั่นในกำรขับเคล่ือนองค์กรให้มีกำรเติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงยั่งยืน 
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู ้ มีส ่วนได ้ เ สียทุกลุ ่ม สร ้ำงควำม
สมดุลตลอดห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้ำงมูลค่ำระยะยำว ในปี 2564 บริษัทมี
กำรขยำยตลำดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงทั้งในทวีปเอเซียและ
ทวปียโุรป รวมถงึได้รบัสญัญำบรกิำรเพิม่ขึน้ส�ำหรบัธรุกจิบรกิำร
ด้ำนกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และอุปกรณ์อื่นๆ ส�ำหรับกองเรือ 
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนิน ธุรกิจเพื่อให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยด้ำนควำมยั่งยืนในระดับสำกล กำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจพร้อมกำรสร้ำงควำมสมดุลให้กับชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนในมิติ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบอันอำจเกิดขึ้นจำกกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนทั้งในส่วนของบริษัทและผู้ขนส่งหรือผู้รับจ้ำงช่วง 
มีมำตรกำรควบคุมกำรจัดส่งน�้ำมันให้มีมำตรฐำนและปลอดภัย
ที่สำมำรถป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จัดท�ำ
โครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและทรัพยำกร กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ 
และกำรจัดกำรขยะของเสียและมลพิษ รวมถึงกำรเตรียมพร้อม
และตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉินต่ำงๆ ส่งผลให้บริษัทได้ผ่ำน
กำรรับรองระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล 
ISO 14001 : 2015 ในส่วนของกำรให้บริกำรด้ำน Catering 
& Services นอกจำกน้ีบริษัทฯ ได้น�ำประเด็นผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของ
เป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดย
ในปี 2564 บริษัทฯได้เข้ำร่วมโครงกำร Care the Bear กับ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมด้ำนกำรรณรงค์ลดภำวะโลกร้อน 
และน�ำหลักกำรต่ำงๆ ของโครงกำรมำประยุกต์ใช้ภำยในองค์กร 
โดยมีรำยละเอียดปรำกฎอยู่ในส่วนท่ี 1 หัวข้อ 3 กำรขับเคลื่อน
ธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ งบการเงินของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ



44 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

สรุปผลการด�าเนินงานในปี 2564 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2564 % เพิ่ม (ลด)

รายได้จากการขาย บริการ และการให้เช่า 5,274.97 11,340.34 114.98

ก�ำไรขั้นต้น 195.11 251.01 28.65

รายได้อื่น 21.85 13.78 (36.93)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (255.15) (271.77) 6.51

(ขาดทุน) กลับรายการจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (8.71) 4.07 (146.70)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายการด�าเนินงานที่ยกเลิก 60.73 - (100.00)

ต้นทุนทางการเงิน (28.94) (20.61) (28.77)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า 40.69 257.50 532.89

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
จำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

9.11 240.03 2,535.99

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 
จำกกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

22.43 - (100.00)

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 31.54 240.03 661.00

กำรแบ่งปันก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 18.45 230.95 1,152.00

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 13.09 9.08 (30.65)

ภาพรวมผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2564     
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบกำรเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิรวม จ�ำนวน 
240.03 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 208.49 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 661.00 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย ก�ำไรสุทธิ
ในส่วนที่เป็นผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 230.95 ล้ำนบำท 
และก�ำไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม 
9.08 ล้ำนบำท ซึ่งก�ำไรสุทธิรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจำกสำเหตุหลัก 
ดังนี้

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรร่วมค้ำ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู ้ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรร่วมค้ำ 
แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยำม) ลิมิเต็ด จ�ำนวน 257.50 
ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 216.81 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
532.89 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกปริมำณกำรผลิตที่
เพิ่มข้ึนและรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกปรับตัวสูงขึ้นจำก
ปีก่อนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ท�ำให้มีรำยได้จำกกำรผลิตและจ�ำหน่ำย
น�้ำมันเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้รำคำน�้ำมันดิบ Brent เฉลี่ยปี 2564 ประมำณ 70 
เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับปี 2563 

ซึ่งมีรำคำเฉลี่ยประมำณ 40 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล นอกจำกนี้ 
ปริมำณกำรผลิตและขำยโดยรวมยังเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อน

จำกประกำศรำยงำนผลกำรประเมินปริมำณน�้ำมันส�ำรอง
ของแหล่งสัมปทำนบนบก L53/48 ในประเทศไทย ซ่ึงจัดท�ำ
โดย บริษัท Sproule International Limited ของแคนำดำ 
(Sproule) เป็นผู้ประเมินปริมำณส�ำรองน�้ำมันดิบจำกทุกแหล่ง
ในแปลง L53/48 ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
โดยใช้มำตรฐำนในกำรประเมินที่ได้รับกำรรับรองและอยู่ภำย
ใต้กฎข้อบังคับของ Securities Administrators National 
Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil 
and Gas Activities ของประเทศแคนำดำ ซ่ึงเป็นมำตรฐำน
เดียวกับกำรประเมินในทุกปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำปริมำณน�้ำมัน
ส�ำรองในระดับ 2P (ปริมำณส�ำรองที่พิสูจน์แล้วและ รอกำร
ผลิต Proved Reserve รวมกับปริมำณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว
และรอกำรขุดเจำะ Probable Reserve) จ�ำนวน 4,625,000 
บำร์เรล ลดลงร้อยละ 3 จำกปริมำณส�ำรองระดับ 2P จ�ำนวน 
4,753,000 บำร์เรล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อ
พิจำรณำปริมำณกำรผลิตและกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันดิบตลอดทั้ง
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44 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

สรุปผลการด�าเนินงานในปี 2564 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2564 % เพิ่ม (ลด)

รายได้จากการขาย บริการ และการให้เช่า 5,274.97 11,340.34 114.98

ก�ำไรขั้นต้น 195.11 251.01 28.65

รายได้อื่น 21.85 13.78 (36.93)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (255.15) (271.77) 6.51

(ขาดทุน) กลับรายการจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (8.71) 4.07 (146.70)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายการด�าเนินงานที่ยกเลิก 60.73 - (100.00)

ต้นทุนทางการเงิน (28.94) (20.61) (28.77)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า 40.69 257.50 532.89

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
จำกกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง

9.11 240.03 2,535.99

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 
จำกกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

22.43 - (100.00)

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 31.54 240.03 661.00

กำรแบ่งปันก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ

ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 18.45 230.95 1,152.00

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 13.09 9.08 (30.65)

ภาพรวมผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2564     
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบกำรเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิรวม จ�ำนวน 
240.03 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 208.49 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 661.00 เม่ือเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย ก�ำไรสุทธิ
ในส่วนที่เป็นผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 230.95 ล้ำนบำท 
และก�ำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 
9.08 ล้ำนบำท ซ่ึงก�ำไรสุทธิรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจำกสำเหตุหลัก 
ดังนี้

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรร่วมค้ำ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู ้ส่วนแบ่งก�ำไรจำกกำรร่วมค้ำ 
แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยำม) ลิมิเต็ด จ�ำนวน 257.50 
ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 216.81 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
532.89 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจำกปริมำณกำรผลิตที่
เพิ่มขึ้นและรำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกปรับตัวสูงขึ้นจำก
ปีก่อนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ท�ำให้มีรำยได้จำกกำรผลิตและจ�ำหน่ำย
น�้ำมันเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้รำคำน�้ำมันดิบ Brent เฉล่ียปี 2564 ประมำณ 70 
เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับปี 2563 

ซึ่งมีรำคำเฉลี่ยประมำณ 40 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล นอกจำกนี้ 
ปริมำณกำรผลิตและขำยโดยรวมยังเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน

จำกประกำศรำยงำนผลกำรประเมินปริมำณน�้ำมันส�ำรอง
ของแหล่งสัมปทำนบนบก L53/48 ในประเทศไทย ซ่ึงจัดท�ำ
โดย บริษัท Sproule International Limited ของแคนำดำ 
(Sproule) เป็นผู้ประเมินปริมำณส�ำรองน�้ำมันดิบจำกทุกแหล่ง
ในแปลง L53/48 ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
โดยใช้มำตรฐำนในกำรประเมินที่ได้รับกำรรับรองและอยู่ภำย
ใต้กฎข้อบังคับของ Securities Administrators National 
Instrument 51-101 – Standards of Disclosure for Oil 
and Gas Activities ของประเทศแคนำดำ ซึ่งเป็นมำตรฐำน
เดียวกับกำรประเมินในทุกปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำปริมำณน�้ำมัน
ส�ำรองในระดับ 2P (ปริมำณส�ำรองท่ีพิสูจน์แล้วและ รอกำร
ผลิต Proved Reserve รวมกับปริมำณส�ำรองที่พิสูจน์แล้ว
และรอกำรขุดเจำะ Probable Reserve) จ�ำนวน 4,625,000 
บำร์เรล ลดลงร้อยละ 3 จำกปริมำณส�ำรองระดับ 2P จ�ำนวน 
4,753,000 บำร์เรล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อ
พิจำรณำปริมำณกำรผลิตและกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันดิบตลอดทั้ง

45แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

จ�าหน่ายน�้ามันทางทะเล
9,779.70
สัดส่วน

86.14%
การให้บริการ
233.58
สัดส่วน

2.06%

จ�าหน่ายโซเว้นท์
9.30
สัดส่วน

0.08%

การให้เช่า
19.60
สัดส่วน

0.17%
รายได้อื่น
13.78 สัดส่วน

0.12%

จ�าหน่ายน�้ามันทางบก
1,298.16
สัดส่วน

 11.43%

โครงสร้างรายได้ ปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

11,354.12

ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 มีปริมำณรวม 1,018,000 บำร์เรล คิดเป็นอัตรำกำรผลิตต่อวันเท่ำกับ 2,789 บำร์เรลต่อวัน ปริมำณ
ส�ำรองในระดับ 2P เพิ่มขึ้นถึง 890,000 บำร์เรล คิดเป็นอัตรำส่วนปริมำณส�ำรองเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรำกำรผลิตทั้งปี (reserve 
replacement ratio) ที่ร้อยละ 87.43

รายได้
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีำยได้จำกกำรขำย กำรบรกิำรและกำรให้เช่ำ รวมจ�ำนวน 11,340.34 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 6,065.37 ล้ำนบำท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.98 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักจำกปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันที่สูงข้ึน จำกกำรขยำยตลำดน�้ำมัน
ส่งออกไปยังต่ำงประเทศ และกำรขยำยตลำดใหม่ท้ังในทวีปเอเซียและทวีปยุโรป และรำคำน�้ำมันในตลำดที่เพิ่มขึ้นสูงอย่ำงมำก
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

นอกจำกนี้รำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำน Catering & Service ท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจำกบริษัทฯ ได้รับสัญญำให้บริกำรเพิ่มขึ้นอีก 
2 โครงกำร ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2563 และอีก 1 โครงกำรเริ่มเดือนตุลำคม 2564 และ มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจัดหำเสบียง
และขำยสินค้ำประเภทอำหำรและวัตถุดิบ (Provision) ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564

โครงสร้างรายได้ ปี 2563 ปี 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(หน่วย:ล้านบาท) มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้ามัน 5,141.42 97.07 11,077.86 97.57 5,936.44 115.46%

• ทางทะเล 4,240.03 80.05 9,779.70 86.14 5,539.67 130.65%

• ทางบก 901.39 17.02 1,298.16 11.43 396.77 44.02%

รายได้จากการให้บริการ 120.46 2.27 233.58 2.06 113.12 93.91%

รายได้จากการจ�าหน่ายโซลเว้นท์ 13.09 0.25 9.30 0.08 (3.79) (28.95%)

รายได้จากการให้เช่า - - 19.60 0.17 19.60 100.00%

รายได้อื่น 21.85 0.41 13.78 0.12 (8.07) (36.93%)

รวม 5,296.82 100.00 11,354.12 100.00 6,057.30 114.36%
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 
2564 จ�ำนวน 11,077.86 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 ร้อยละ 
115.46 เกิดจำกปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันท่ีสูงข้ึน จำกกำร
ขยำยตลำดน�้ำมันส่งออกไปยังต่ำงประเทศ และกำรขยำยตลำด
ใหม่ทั้งในทวีปเอเซียและทวีปยุโรป และรำคำน�้ำมันในตลำด
ที่เพิ่มข้ึนสูงอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
รำคำขำยน�้ำมันโดยเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทเพิ่มข้ึนในอัตรำร้อยละ 
54.03 เมื่อเทียบกับปี 2563 อย่ำงไรก็ดี ปริมำณกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนในอัตรำร้อยละ 39.37 
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรขยำยตลำดส่งออกน�้ำมันไปยังกลุ่ม
ลูกค้ำ CLMV 

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันแยกตำมผลิตภัณฑ์
รำยได ้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันของบริษัทและบริษัทย ่อย
แยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีจ�ำหน่ำยในปี 2564 บริษัทฯ 
มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed 
Diesel) จ�ำนวน 4,386.85 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.60 
ของรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันท้ังหมด และมีปริมำณกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปี 2564 จ�ำนวน 231.36 
ล้ำนลิตร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงทะเลให้
ลูกค้ำต่ำงประเทศ 

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเตำ (Fuel Oil) ในปี 2564 จ�ำนวน 
5,939.80 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 53.62 ของรำยได้จำกกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันทั้งหมด และมีปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเตำ
ในปี 2564 จ�ำนวน 368.35 ล้ำนลิตร เกิดจำกกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันทำงทะเลให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศ และเรือขนส่งเป็นหลัก

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเบนซิน (Gasoline) ในปี 2564 
จ�ำนวน 647.43 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.84 ของรำยได้จำก
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันทั้งหมด และมีปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
เบนซินในปี 2564 จ�ำนวน 40.49 ลำ้นลิตร เกิดจำกกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันส่งออกทำงบกให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกลุ่ม
ประเทศ CLMV

รำยได้จำกธุรกิจบริกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และ      
ให้บริกำรอื่นๆ (Catering & Supply Management)
บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรในธุรกิจด้ำนกำรจัดหำ
อำหำร วัตถุดิบ และให้บริกำรอื่นๆ ส�ำหรับพนักงำนประจ�ำ
แหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก (Catering 
& Supply Management) ประกอบด้วย รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรจัดหำอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีดให้แก่
พนักงำนประจ�ำแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซในอ่ำวไทย บนเรือ
พักอำศัย และแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซบนบก (Catering 
and Housekeeping Service) ให้บริกำรจัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่มให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (Catering Services) 
และกำรจัดหำเสบียง อำหำร วัตถุดิบ และบริกำรอื่นๆ 
(Provision Supply) ให้กับกองเรือต่ำงๆ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรในธุรกิจ Catering & Supply 
Management ในปี 2564 จ�ำนวน 233.58 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก
ปี 2563 ร้อยละ 93.91 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับสัญญำให้บริกำร
เพิ่มขึ้นอีก 2 โครงกำร ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2563 และอีก 
1 โครงกำรเริ่มเดือนตุลำคม 2564 และมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำก
กำรจัดหำเสบียงและขำยสินค้ำประเภทอำหำรและวัตถุดิบ 
(Provision Supply) ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564
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รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 
2564 จ�ำนวน 11,077.86 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2563 ร้อยละ 
115.46 เกิดจำกปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันที่สูงขึ้น จำกกำร
ขยำยตลำดน�้ำมันส่งออกไปยังต่ำงประเทศ และกำรขยำยตลำด
ใหม่ท้ังในทวีปเอเซียและทวีปยุโรป และรำคำน�้ำมันในตลำด
ที่เพิ่มข้ึนสูงอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
รำคำขำยน�้ำมันโดยเฉลี่ยของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 
54.03 เม่ือเทียบกับปี 2563 อย่ำงไรก็ดี ปริมำณกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนในอัตรำร้อยละ 39.37 
ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรขยำยตลำดส่งออกน�้ำมันไปยังกลุ่ม
ลูกค้ำ CLMV 

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันแยกตำมผลิตภัณฑ์
รำยได ้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันของบริษัทและบริษัทย ่อย
แยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ำยในปี 2564 บริษัทฯ 
มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed 
Diesel) จ�ำนวน 4,386.85 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.60 
ของรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันทั้งหมด และมีปริมำณกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันดีเซลหมุนเร็วในปี 2564 จ�ำนวน 231.36 
ล้ำนลิตร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันทำงทะเลให้
ลูกค้ำต่ำงประเทศ 

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเตำ (Fuel Oil) ในปี 2564 จ�ำนวน 
5,939.80 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 53.62 ของรำยได้จำกกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันทั้งหมด และมีปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเตำ
ในปี 2564 จ�ำนวน 368.35 ล้ำนลิตร เกิดจำกกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันทำงทะเลให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศ และเรือขนส่งเป็นหลัก

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเบนซิน (Gasoline) ในปี 2564 
จ�ำนวน 647.43 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.84 ของรำยได้จำก
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันท้ังหมด และมีปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
เบนซินในปี 2564 จ�ำนวน 40.49 ลำ้นลิตร เกิดจำกกำรจ�ำหน่ำย
น�้ำมันส่งออกทำงบกให้กับลูกค้ำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกลุ่ม
ประเทศ CLMV

รำยได้จำกธุรกิจบริกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และ      
ให้บริกำรอื่นๆ (Catering & Supply Management)
บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรในธุรกิจด้ำนกำรจัดหำ
อำหำร วัตถุดิบ และให้บริกำรอื่นๆ ส�ำหรับพนักงำนประจ�ำ
แหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก (Catering 
& Supply Management) ประกอบด้วย รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรจัดหำอำหำร ท�ำควำมสะอำด และซักรีดให้แก่
พนักงำนประจ�ำแท่นขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซในอ่ำวไทย บนเรือ
พักอำศัย และแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซบนบก (Catering 
and Housekeeping Service) ให้บริกำรจัดหำอำหำรและ
เครื่องดื่มให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (Catering Services) 
และกำรจัดหำเสบียง อำหำร วัตถุดิบ และบริกำรอื่นๆ 
(Provision Supply) ให้กับกองเรือต่ำงๆ

รำยได้จำกกำรให้บริกำรในธุรกิจ Catering & Supply 
Management ในปี 2564 จ�ำนวน 233.58 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำก
ปี 2563 ร้อยละ 93.91 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับสัญญำให้บริกำร
เพิ่มขึ้นอีก 2 โครงกำร ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2563 และอีก 
1 โครงกำรเริ่มเดือนตุลำคม 2564 และมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำก
กำรจัดหำเสบียงและขำยสินค้ำประเภทอำหำรและวัตถุดิบ 
(Provision Supply) ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2564
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รำยได้จำกกำรผลิตและจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์
รำยได้จำกกำรผลิตและจ�ำหน่ำยโซเว้นท์ จ�ำนวน 9.30 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของรำยได้รวมทั้งหมด ซ่ึงเป็นรำยได้ที่
เกิดขึ้นในไตรมำสท่ี 1 และ 2 ปี 2564 กำรจัดจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์ 
แบ่งออกเป็น:

•   กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันภำยในประเทศ (Domestic) ซึ่ง
เป็นกำรจ�ำหน่ำยสำรไวท์สปิริต (White Spirit) ทั้งหมด 
คิดเป็น 51.69% ของผลิตภัณฑ์โดยรวม

•   กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันในต่ำงประเทศ (External) ซ่ึง
เป็นกำรจ�ำหน่ำยโซเว้นท์ และดีเซลท่ีเป็นผลิตภัณฑ์
พลอยได้ ให้กับลูกค้ำประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ลำว พม่ำ 
โดยเป็นสัดส่วนถึง 48.31% ของผลิตภัณฑ์โดยรวม

รำยได้จำกกำรให้เช่ำ 
รำยได้จำกกำรใหเช่ำจ�ำนวน 19.60 ล้ำนบำท เกิดจำก 
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด ได้ท�ำสัญญำให้เช่ำ
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดิน พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้
กับบริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี่ รีไฟเนอรี่ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซ่ึง
เป็นกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
โรงกลั่นน�้ำมันปำล์ม โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำ 36 เดือนนับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนำยน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2567 

รำยได้อื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรำยได้อื่น จ�ำนวน 13.78 ล้ำนบำท 
ลดลง 8.07 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 36.93 เมื่อเปรียบ
เทียบกับปีก่อน รำยได้อื่นในปี 2564 เกิดจำกดอกเบี้ยรับ 
รำยได้ค่ำปรับจำกกำรผิดสัญญำซื้อขำยน�้ำมัน รำยได้จำกเงิน
ช่วยเหลือจำกภำครัฐจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัส Covid 2019 และรำยได้จำกกำรเรียกเก็บ
ค่ำบริกำรหลังกำรขำย

ต้นทุนขำยและบริกำร และก�ำไรขั้นต้น
ต้นทุนขำย ประกอบด้วย ต้นทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน และ
ต้นทุนจำกกำรผลิตและจ�ำหน่ำยโซลเว้นท์ ส่วนต้นทุนบริกำร 
เกิดจำก ต้นทุนบริกำรของธุรกิจ Supply Management และ
ต้นทุนกำรให้เช่ำ เกิดจำกต้นทุนจำกกำรให้เช่ำท่ีดิน เครื่องจักร
และอุปกรณ์

ในปี 2564 บริษัทและบรษัิทย่อย มต้ีนทนุกำรขำยน�ำ้มนัเช้ือเพลิง, 
น�้ำมันหล่อลื่น และต้นทุนจำกกำรผลิตและจ�ำหน่ำยโซเว้นท์ 
เท่ำกับ 10,820.68 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 97.60 ของ
รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันและโซลเว้นท์ ส่งผลให้บริษัทฯ 
และบริษัทย ่อยมีก�ำไรขั้นต ้นจำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันและ
โซลเว้นท์ ในปี 2564 เท่ำกับ 266.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก

ปี 2563 จ�ำนวน 58.89 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.37 
ก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจำกปริมำณกำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันที่
สูงขึ้น และรำคำน�้ำมันในตลำดที่เพิ่มขึ้นสูงอย่ำงมำก 

โดยในปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นของ
กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมัน และ โซลเว้นท์ โดยรวมเท่ำกับร้อยละ 2.40 
บริษัทฯ มีต ้นทุนบริกำรของธุรกิจ Catering& Supply 
Management ในปี 2564 เท ่ำกับ 252.62 ล ้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 108.15 ของรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวม 
ส่งผลให้มีก�ำไรขั้นต้นจำกกำรให้บริกำรในปี 2563 เท่ำกับ 
(19.04) ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2563 ร้อยละ 52.52 เนื่องจำก
ต้นทุนบริกำรที่เพิ่มขึ้น ในช่วงสถำนกำรณ์ COVID ทั้งด้ำน
บุคลำกรและอุปกรณ์ป ้องกันต ่ำงๆ ตลอดจนกำรพัฒนำ
มำตฐำนกำรให้บริกำร เพื่อให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของโครงกำรใหม่ที่
เกิดขึ้นระหว่ำงปี

ก�าไรขั้นต้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรขั้นต้นรวม จ�ำนวน 251.01 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 55.90 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.65 
เม่ือเทียบกับ งวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจำกปริมำณกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมันที่สูงขึ้น จำกกำรขยำยตลำดน�้ำมันส่งออกไปยัง
ต่ำงประเทศ และกำรขยำยตลำดใหม่ท้ังในทวีปเอเซียและทวีป
ยุโรป และรำคำน�้ำมันในตลำดท่ีเพิ่มข้ึนสูงอย่ำงมำก อย่ำงไร
ก็ตำมอัตรำก�ำไรขั้นต้นของกลุ่มกิจกำรลดลงเนื่องจำกกำร
แข่งขันที่สูงข้ึนทั้งในตลำดที่มีอยู ่ในปัจจุบัน และกำรเข้ำไป
แข่งขันในตลำดใหม่ ตลอดจนต้นทุน กำรให้บริกำรในธุรกิจ 
Catering &Services ที่สูงขึ้นอย่ำงมำก ทั้งด้ำนกำรจัดหำ
วัตถุดิบ อุปกรณ์ป้องกันควำมปลอดภัย และค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 

ค่าใช้จ่าย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 
จ�ำนวน 271.77 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 16.62 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.51 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจำกค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับขนส่งสินค้ำ และค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรด้ำนกำรขำยที่
เพิ่มขึ้น จำกกำรขยำยตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ 

ต้นทุนทำงกำรเงิน
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน 
20.61 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 8.33 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 28.77 เมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองจำก มีกำรจ่ำย
ช�ำระคืนหุ้นกู ้และเงินกู ้ยืมจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทที่
ลดลงท�ำให้ต้นทุนทำงกำรเงินลดลง
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

สินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 3,096.60 
ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 893.08 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.53 
เม่ือเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 เกิดจำกสินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 983.77 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 129.95 
เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นและเงินสด
ที่ เพิ่มขึ้น เนื่องจำกยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับขยำยตัวของธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีลดลงส่วนใหญ่ เกิดจำกกำรลดลงของ
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ มูลค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
จะรับรู้มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสียเมื่อได้รับเงินปันผล

หนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้ีสินรวม 1,419.32 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 636.47 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 81.30 เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ สิ้นปี 2563 เกิดจำกกำรเพิ่มข้ึนของหนี้สิน
หมุนเวียน เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู ้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงินและเจ้ำหนี้กำรค้ำที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
ธุรกิจที่เติบโตขึ้น 

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำษีเงินได้ จ�ำนวน 6.00 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2563 จ�ำนวน 12.23 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 67.09 ซึ่งเกิดจำกภำษีนิติบุคคลจำกก�ำไรของบริษัทย่อยที่ลดลง

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2564 % เพิ่ม (ลด)

สินทรัพย์หมุนเวียน 757.05 1,740.82 129.95

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 1,446.47 1,355.78 (6.27)

รวมสินทรัพย์ 2,203.52 3,096.60 40.53

หนี้สินหมุนเวียน 572.41 1,369.60 139.27

หนี้สินไม่หมุนเวียน 210.44 49.72 (76.37)

รวมหนี้สิน 782.85 1,419.32 81.30

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท 1,403.16 1,648.01 17.45

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 17.51 29.27 67.21

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,420.67 1,677.28 18.06

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,677.28 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วยส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 1,648.01 
ล้ำนบำท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 29.27 ล้ำนบำท 
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นโดยรวม เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2563 จ�ำนวน 
256.61 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.06 เกิดจำกกำรเพิ่มทุน
หุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผล จ�ำนวน 40.59 ล้ำนบำท 
และก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 264.48 ล้ำนบำท หักด้วยเงินปันผล
จ่ำย 48.46 ล้ำนบำท     
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 หุ้นสำมัญจดทะเบียนทั้งหมด
มีจ�ำนวน 649,509,110 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ ้นละ 1 บำท 
(ณ สิ้นปี 2563 : 608,915,628 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) 
หุ้นดังกล่ำวได้ออกและช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวน 649,507,473 
บำท (ณ ส้ินปี 2563 : 608,914,791 บำท)
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สินทรัพย์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 3,096.60 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 893.08 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.53 
เม่ือเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 เกิดจำกสินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 983.77 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 129.95 
เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นและเงินสด
ท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจำกยอดขำยที่ เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับขยำยตัวของธุรกิจจ�ำหน่ำยน�้ำมัน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงส่วนใหญ่ เกิดจำกกำรลดลงของ
เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ มูลค่ำของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
จะรับรู้มูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสียเม่ือได้รับเงินปันผล

หนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 1,419.32 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 636.47 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 81.30 เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ ส้ินปี 2563 เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สิน
หมุนเวียน เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินกู ้ยืมระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงินและเจ้ำหนี้กำรค้ำที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
ธุรกิจท่ีเติบโตขึ้น 

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภำษีเงินได้ จ�ำนวน 6.00 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2563 จ�ำนวน 12.23 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 67.09 ซ่ึงเกิดจำกภำษีนิติบุคคลจำกก�ำไรของบริษัทย่อยที่ลดลง

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2564 % เพิ่ม (ลด)

สินทรัพย์หมุนเวียน 757.05 1,740.82 129.95

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 1,446.47 1,355.78 (6.27)

รวมสินทรัพย์ 2,203.52 3,096.60 40.53

หนี้สินหมุนเวียน 572.41 1,369.60 139.27

หนี้สินไม่หมุนเวียน 210.44 49.72 (76.37)

รวมหนี้สิน 782.85 1,419.32 81.30

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท 1,403.16 1,648.01 17.45

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 17.51 29.27 67.21

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,420.67 1,677.28 18.06

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,677.28 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วยส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 1,648.01 
ล้ำนบำท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 29.27 ล้ำนบำท 
ส่วนของผู ้ถือหุ ้นโดยรวม เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2563 จ�ำนวน 
256.61 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.06 เกิดจำกกำรเพิ่มทุน
หุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผล จ�ำนวน 40.59 ล้ำนบำท 
และก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 264.48 ล้ำนบำท หักด้วยเงินปันผล
จ่ำย 48.46 ล้ำนบำท     
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 หุ้นสำมัญจดทะเบียนทั้งหมด
มีจ�ำนวน 649,509,110 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ ้นละ 1 บำท 
(ณ สิ้นปี 2563 : 608,915,628 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) 
หุ้นดังกล่ำวได้ออกและช�ำระแล้วเป็นจ�ำนวน 649,507,473 
บำท (ณ ส้ินปี 2563 : 608,914,791 บำท)
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งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

2563 2564

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 94.20 (61.69)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน 327.49 338.28

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (520.31) (47.53)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (98.62) 229.06

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 198.09 101.32

ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.85 9.74

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 101.32 340.12

เงินสดสุทธิ ได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปจำก
กิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน 61.69 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2563 
โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ 

เงินสดสุทธิ ได้มำจำกกิจกรรมลงทุน 
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มำจำก
กิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 338.28 ล้ำนบำทโดยส่วนใหญ่เกิดจำก
เงินปันผลรับจำกกิจกำรร่วมค้ำ POES 

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน 
ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปจำก
กิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 47.53 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำก
กำรจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน จ่ำยดอกเบ้ีย และ
จ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

จำกรำยกำรกระแสเงินสดใช ้ ไปจำกกิจกรรมดั งกล ่ ำว
ข้ำงต้น ท�ำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ รวมเป็นจ�ำนวน 238.80 ล้ำนบำท 
จำก ณ สิ้นปี 2563 ท�ำให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ 31 ธันวำคม 2564 เท่ำกับ 
340.12 ล้ำนบำท 

ทิศทางเศรษฐกิจในปี 2565
 จำกข ้อมูลของส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะมี
แนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่อง จำกแรงขับเคลื่อนจำกกำร
ขยำยตัวของอุปสงค์ภำยในประเทศ แม้จะเผชิญกับกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 สำยพันธุ์โอมิครอน กำรผ่อนคลำย
มำตรกำรควบคุมกำรระบำดของภำครัฐ และกำรปรับพฤติกรรม
ของประชำชนและภำคธุรกิจที่ปรับตัวและหำแนวทำงป้องกัน

กำรระบำดมำกขึ้น ประกอบกับแรงสนับสนุนจำกกำรฟื้นตัวของ
ภำคบริกำรโดยเฉพำะกำรท่องเที่ยว กำรส่งออกสินค้ำ หำกไม่มี
ข้อจ�ำกัดและปัจจัยเสี่ยงอื่นอันเป็นผลมำจำกควำมไม่นอนของ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัส COVID-19 หรือด้ำน
เงินเฟ้อจำกกำรเพิ่มข้ึนของรำคำพลังงำนและสินค้ำโภคภัณฑ์
ในตลำดโลก บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำจะส่งผลให้ควำมต้องกำร
ใช้น�้ำมันเช้ือเพลิงโดยรวมจะมีปริมำณสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัว
ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งภำคกำรขนส่ง 
กำรท่องเที่ยว และกำรส่งออกสินค้ำ 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยปันผลไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 30 ของก�ำไร
สุทธิของบริษัท หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส�ำรอง
ต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดและตำมข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้
กำรจ่ำยเงินปันผล จะค�ำนึงถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น อำทิ ฐำนะทำงกำรเงินและแผนกำรลงทุนใน
กำรประกอบธุรกิจในอนำคต

ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อผลการด�าเนินงานหรือ
ฐานะการเงินในอนาคต
ควำมผันผวนของรำคำน�้ำมัน กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ภูมิภำคเอเซีย และเศรษฐกิจโลก จำกปัจจัยต่ำงๆ ไม่ว่ำจะ
เป็นสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น�้ำมัน ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำน�้ำมัน
อำจส่งผลต่อรำยได ้ของบริษัทโดยรวม หำกรำคำน�้ำมัน
ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก หรืออุปสงค์น�้ำมันทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศท่ีลดลงจำกภำวะเศรษฐกิจโลก อย่ำงไร
ก็ตำม บริษัทมีนโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำขำยโดยใช้วิธี
รำคำต้นทุนบวกก�ำไรขั้นต้น (Cost Plus Pricing Method) 
เพื่อรักษำระดับก�ำไรไว้ บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจำกสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจที่เปล่ียนแปลง และได้
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50 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจและรูปแบบกำรด�ำเนิน
งำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ บริหำรห่วงโซ่อุปทำน บริหำร
ควำมเสีย่งด้ำนต่ำงๆ เพือ่รบัมอืกับสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง 
ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ตลอดจนกำร
มีส่วนร่วมในกำรปกป้องดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

(รำยละเอียดกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ตำมรำยละเอียด 
ส่วนที่ 1 ข้อ 3) กำรขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน เพ่ือให้
ประเทศก้ำวผ่ำนวิกฤตต่ำงๆ ไปได้ด้วยดี และเพื่อให้ธุรกิจของ
องค์กรยังคงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองและยั่งยืน 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.81 1.32 1.27

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.78 1.15 1.23

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.58 7.76 11.73

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 37.59 46.40 30.69

 อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 2.97 3.70 2.21

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (ร้อยละ) (0.48) (1.30) (0.15)

 อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 1.14 0.60 2.12

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 4.44 1.32 15.14

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.56 1.22 9.06

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.10 0.55 0.85

 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.75 0.31 0.27

 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 1.81 2.61 (2.99)

ค�ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนสภำพคล่อง =  สินทรัพย์หมุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว =  (เงินสดเงินฝำกธนำคำร + หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด +   
    ลูกหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินรับ - สินค้ำคงเหลือ) / หน้ีสินหมุนเวียน
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ =  ขำยสุทธิ / (ลูกหน้ีกำรค้ำก่อนหน้ีสงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับกำรค้ำ) (เฉล่ีย)
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย =  360 / อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรค้ำ
อัตรำก�ำไรขั้นต้น =  ก�ำไรข้ันต้น / รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรสุทธิ
อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน  =  ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน / รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรสุทธิ
อัตรำก�ำไรสุทธิ =  ก�ำไรสุทธิ / รำยได้รวม
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น =  ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉล่ีย)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ =  ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =  หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  =  (หนี้สินรวม – เจ้ำหนี้กำรค้ำ) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบี้ย =  กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน + ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน + ภำษี / 
    ดอกเบ้ียจ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนและลงทุน
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50 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจและรูปแบบกำรด�ำเนิน
งำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ บริหำรห่วงโซ่อุปทำน บริหำร
ควำมเสีย่งด้ำนต่ำงๆ เพือ่รบัมอืกับสภำพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง 
ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ตลอดจนกำร
มีส่วนร่วมในกำรปกป้องดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

(รำยละเอียดกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ตำมรำยละเอียด 
ส่วนที่ 1 ข้อ 3) กำรขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน เพ่ือให้
ประเทศก้ำวผ่ำนวิกฤตต่ำงๆ ไปได้ด้วยดี และเพื่อให้ธุรกิจของ
องค์กรยังคงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2563 2564

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.81 1.32 1.27

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.78 1.15 1.23

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.58 7.76 11.73

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 37.59 46.40 30.69

 อัตราก�าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 2.97 3.70 2.21

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (ร้อยละ) (0.48) (1.30) (0.15)

 อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 1.14 0.60 2.12

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 4.44 1.32 15.14

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 2.56 1.22 9.06

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.10 0.55 0.85

 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.75 0.31 0.27

 อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 1.81 2.61 (2.99)

ค�ำนวณอัตรำส่วนทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนสภำพคล่อง =  สินทรัพย์หมุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว =  (เงินสดเงินฝำกธนำคำร + หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด +   
    ลูกหน้ีกำรค้ำและตั๋วเงินรับ - สินค้ำคงเหลือ) / หนี้สินหมุนเวียน
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรค้ำ =  ขำยสุทธิ / (ลูกหน้ีกำรค้ำก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับกำรค้ำ) (เฉลี่ย)
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย =  360 / อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
อัตรำก�ำไรขั้นต้น =  ก�ำไรขั้นต้น / รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรสุทธิ
อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน  =  ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน / รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรสุทธิ
อัตรำก�ำไรสุทธิ =  ก�ำไรสุทธิ / รำยได้รวม
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น =  ก�ำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ =  ก�ำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =  หน้ีสินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  =  (หน้ีสินรวม – เจ้ำหนี้กำรค้ำ) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบ้ีย =  กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน + ดอกเบี้ยจ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำน + ภำษี / 
    ดอกเบ้ียจ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนและลงทุน
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท  : บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “SEAOIL”)
ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ 
     เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
ประเภทธุรกิจ : บริษัท ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่

1. ธุรกิจจัดจ�ำหน ่ำยน�้ำมันเ ช้ือเพลิงและน�้ำมันหล ่อล่ืน ให ้ กับลูกค ้ำทำงทะเล 
ได้แก่ เรือเดินทะเลทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และลูกค้ำทำงบก ได้แก่ 
โรงงำนอุตสำหกรรม และกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ เช่น ธุรกิจรถขนส่งทำงบก ธุรกิจให้บริกำร
รถโดยสำร เป็นต้น

2. ธุรกิจให้บริกำรในกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ และให้บริกำรอื่นๆ ให้แก่เรือเดินทะเล 
และพนักงำนประจ�ำแหล่งขุดเจำะน�้ำมันและก๊ำซทั้งในทะเลและบนบก (Supply 
Management)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107554000194
โทรศัพท์  : (02) 398-9850, (02) 398-9851
โทรสำร  : (02) 398-9852
เว็บไซต์  : www.seaoilthailand.com
ทุนจดทะเบียน : 649,509,110 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 649,509,110 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 649,507,473 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 649,507,473 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 
     (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
บุคคลอ้างอิง  
นำยทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ�ำกัด
     93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
     โทรศัพท์ (02)009-9000 
     โทรสำร (02) 009-9991
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
     โดย นำงสำวสุขุมำภรณ์ วงศ์อริยำพร เลขทะเบียน 4843 หรือ 
     นำงสำววรำภรณ์ วรธิติกุล เลขทะเบียน 4474 หรือ
     นำยวิเชียร กิ่งมนตรี เลขทะเบียน 3977
     อำคำรบำงกอกซิตี้ ทำวเวอร์ ช้ันที่ 15 เลขที่ 179/74-80 
     ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120
     โทรศัพท์ (02) 286-9999, (02) 344-1000 
     โทรสำร (02) 286-5050

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลส�าคัญอื่น
 บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อย จ�ำนวน 9 บริษัท บริษัทย่อยทำงอ้อม จ�ำนวน 1 บริษัท และกิจกำรร่วมค้ำ 
จ�ำนวน 1 บริษัท ดังนี้
ชื่อบริษัท  : Sea Oil Energy Limited 
วันจดทะเบียน : 15 ตุลำคม 2557
ที่ตั้งบริษัท  : 27 Reid Street – 1 Floor Hamilton HM11, Bermuda
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น 
ทุนจดทะเบียน : 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ทุนช�ำระแล้ว : 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

ชื่อบริษัท  : Sea Oil Petroleum PTE. LTD.
วันจดทะเบียน : 22 เมษำยน 2558
ที่ตั้งบริษัท  : 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #08-02/02A, Singapore 038987
ประเภทธุรกิจ : จ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน�้ำมัน 
ทุนจดทะเบียน : 5,400,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และหุ้นบุริมสิทธิ จ�ำนวน 4,400,000 หุ้น
ทุนช�ำระแล้ว : 5,400,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และหุ้นบุริมสิทธิ จ�ำนวน 4,400,000 หุ้น

ชื่อบริษัท  : Energon PTE. LTD 
วันจดทะเบียน : 29 พฤศจิกำยน 2562
ที่ตั้งบริษัท  : 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #08-02, Singapore 038987
ประเภทธุรกิจ : กำรลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 
ทุนช�ำระแล้ว : 1,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด 
     (เดิมชื่อ “บริษัท นครชัยปรำกำร เคมีภัณฑ์ จ�ำกัด”) 
ที่ตั้งบริษัท  : 700/340 หมู่ 6 ต�ำบลดอนหัวฬ่อ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ประเภทธุรกิจ : โรงแยกคอนเดนเสท
ทุนจดทะเบียน : 204,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 2,040,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 204,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 2,040,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ไททัน ทเวนตี้ จ�ำกัด 
วันจดทะเบียน : 1 ตุลำคม 2563
ที่ตั้งบริษัท  : 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ 
     เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
ประเภทธุรกิจ : จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลส�าคัญอื่น
 บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อย จ�ำนวน 9 บริษัท บริษัทย่อยทำงอ้อม จ�ำนวน 1 บริษัท และกิจกำรร่วมค้ำ 
จ�ำนวน 1 บริษัท ดังนี้
ชื่อบริษัท  : Sea Oil Energy Limited 
วันจดทะเบียน : 15 ตุลำคม 2557
ที่ตั้งบริษัท  : 27 Reid Street – 1 Floor Hamilton HM11, Bermuda
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในบริษัทอื่น 
ทุนจดทะเบียน : 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ทุนช�ำระแล้ว : 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

ชื่อบริษัท  : Sea Oil Petroleum PTE. LTD.
วันจดทะเบียน : 22 เมษำยน 2558
ที่ตั้งบริษัท  : 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #08-02/02A, Singapore 038987
ประเภทธุรกิจ : จ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน�้ำมัน 
ทุนจดทะเบียน : 5,400,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และหุ้นบุริมสิทธิ จ�ำนวน 4,400,000 หุ้น
ทุนช�ำระแล้ว : 5,400,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ และหุ้นบุริมสิทธิ จ�ำนวน 4,400,000 หุ้น

ชื่อบริษัท  : Energon PTE. LTD 
วันจดทะเบียน : 29 พฤศจิกำยน 2562
ที่ตั้งบริษัท  : 7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #08-02, Singapore 038987
ประเภทธุรกิจ : กำรลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น
ทุนจดทะเบียน : 1,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 
ทุนช�ำระแล้ว : 1,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 1,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด 
     (เดิมช่ือ “บริษัท นครชัยปรำกำร เคมีภัณฑ์ จ�ำกัด”) 
ที่ตั้งบริษัท  : 700/340 หมู่ 6 ต�ำบลดอนหัวฬ่อ อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ประเภทธุรกิจ : โรงแยกคอนเดนเสท
ทุนจดทะเบียน : 204,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 2,040,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 204,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 2,040,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท 

ชื่อบริษัท  : บริษัท ไททัน ทเวนตี้ จ�ำกัด 
วันจดทะเบียน : 1 ตุลำคม 2563
ที่ตั้งบริษัท  : 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ 
     เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
ประเภทธุรกิจ : จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 10,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 10,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

ชื่อบริษัท  : บริษัท เวก้ำ ทเวนตี้ จ�ำกัด 
วันจดทะเบียน : 1 ตุลำคม 2563
ที่ตั้งบริษัท  : 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ 
     เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
ประเภทธุรกิจ : จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 10,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 10,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

ชื่อบริษัท  : บริษัท โอไรออน ทเวนตี้ จ�ำกัด 
วันจดทะเบียน : 1 ตุลำคม 2563
ที่ตั้งบริษัท  : 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ 
     เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
ประเภทธุรกิจ : จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงและน�้ำมันหล่อลื่นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 10,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 1,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 10,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
ชื่อบริษัท  : Sea Oil Offshore Limited (อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี)
วันจดทะเบียน : 22 มกรำคม 2558
ที่ตั้งบริษัท  : Unit B, Lot 49, 1 Floor, Block F, Lazenda Warehouse 3, 
     Jalan Ranca - Ranca, 87000 Labuan F.T., Malaysia
ประเภทธุรกิจ : จ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงระหว่ำงประเทศ 
ทุนจดทะเบียน : 30,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 30,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ทุนช�ำระแล้ว : 30,000 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 30,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท

ชื่อบริษัท  : บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด (อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี)
ที่ตั้งบริษัท  : 88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ 
     เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ
ทุนจดทะเบียน : 75,260,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 752,600 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
ทุนช�ำระแล้ว : 75,260,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 752,600 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท
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บริษัทย่อยทางอ้อม 
ชื่อบริษัท  : Sea Oil Petroleum AS
วันจดทะเบียน : 31 ธันวำคม 2563
ที่ตั้งบริษัท  : Ramdalveien 6A 3128 Nøtterøy, Norway
ประเภทธุรกิจ : จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น : Sea Oil Petroleum PTE. LTD. ประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวนร้อยละ 100
ทุนจดทะเบียน : 30,000 โครนนอร์เวย์ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 30,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 โครนนอร์เวย์ 
ทุนช�ำระแล้ว : 30,000 โครนนอร์เวย์ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 30,000 หุ้น
     มูลค่ำหุ้นละ 1 โครนนอร์เวย์ 

กิจการร่วมค้า
ชื่อบริษัท  : Pan Orient Energy (Siam) Limited หรือ (“POES”)
วันจดทะเบียน : 30 มกรำคม 2550
ที่ตั้งบริษัท  : ประเทศเบอร์มิวด้ำ
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส�ำรวจปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติบนบกในประเทศไทย
     ครอบครองสัมปทำนสัดส่วน 100% ของสัมปทำนแปลงที่ L53/48
ทุนจดทะเบียน : 19,728 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 19,728 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ทุนช�ำระแล้ว : 19,728 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 19,728 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
สัดส่วนกำรถือหุ้น : บริษัท Sea Oil Energy Limited ถือหุ ้นจ�ำนวน 9,863 หุ ้น คิดเป็นสัดส่วน
     ร้อยละ 49.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ POES
     บริษัท Pan Orient Petroleum Company Pte. Limited (จดทะเบียนใน
     ประเทศสิงคโปร์) ถือหุ้นจ�ำนวน 9,865 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.01 ของจ�ำนวน
     หุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ POES

ข้อพิพาททางกฎหมาย
 ไม่มี
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บริษัทย่อยทางอ้อม 
ชื่อบริษัท  : Sea Oil Petroleum AS
วันจดทะเบียน : 31 ธันวำคม 2563
ที่ตั้งบริษัท  : Ramdalveien 6A 3128 Nøtterøy, Norway
ประเภทธุรกิจ : จัดจ�ำหน่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น : Sea Oil Petroleum PTE. LTD. ประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวนร้อยละ 100
ทุนจดทะเบียน : 30,000 โครนนอร์เวย์ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 30,000 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 โครนนอร์เวย์ 
ทุนช�ำระแล้ว : 30,000 โครนนอร์เวย์ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 30,000 หุ้น
     มูลค่ำหุ้นละ 1 โครนนอร์เวย์ 

กิจการร่วมค้า
ชื่อบริษัท  : Pan Orient Energy (Siam) Limited หรือ (“POES”)
วันจดทะเบียน : 30 มกรำคม 2550
ที่ตั้งบริษัท  : ประเทศเบอร์มิวด้ำ
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส�ำรวจปิโตรเลียมและก๊ำซธรรมชำติบนบกในประเทศไทย
     ครอบครองสัมปทำนสัดส่วน 100% ของสัมปทำนแปลงที่ L53/48
ทุนจดทะเบียน : 19,728 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 19,728 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
ทุนช�ำระแล้ว : 19,728 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 19,728 หุ้น 
     มูลค่ำหุ้นละ 1 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
สัดส่วนกำรถือหุ้น : บริษัท Sea Oil Energy Limited ถือหุ ้นจ�ำนวน 9,863 หุ ้น คิดเป็นสัดส่วน
     ร้อยละ 49.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ POES
     บริษัท Pan Orient Petroleum Company Pte. Limited (จดทะเบียนใน
     ประเทศสิงคโปร์) ถือหุ้นจ�ำนวน 9,865 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.01 ของจ�ำนวน
     หุ้นที่ออกและจ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ POES

ข้อพิพาททางกฎหมาย
 ไม่มี
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนำและยกระดับกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยได้น�ำหลักปฏิบัติตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ก�ำหนด มำปรับใช้ตำมท่ีเหมำะสมกับบริบทธุรกิจขององค์กร 
และสภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทฯ 
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และ
เป็นธรรม ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับองค์กรเพื่อกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ
 การ ก�ากับดูแลกิจการ
6.1.1 นโยบำยและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับคณะกรรมกำร 
• กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได ้แต ่งตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร (Nomination 
Remuneration and Corporate Governance Committee : 
NRCGC) เพื่อเข้ำมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 
ด้ำนกำรสรรหำผู ้ที่เหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
บริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู ้บริหำรระดับสูงของบริษัท 
ตลอดจนก�ำหนดค่ำตอบแทนให้มีควำมเหมำะสม โปร่งใส
สอดคล้องตำมนโยบำยกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน โดย
กำรสรรหำกรรมกำรนั้น จะพิจำรณำคุณสมบัติตำมกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจ
ขององค์กร โดยได้มีกำรก�ำหนดควำมรู้และควำมช�ำนำญไว้ใน 
Board Skill Matrix

นอกจำกนี้  บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของควำม
หลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและยอมรับในควำม
แตกต่ำงอย่ำงเหมำะสม ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จะเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรตัดสินใจและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท และช่วย
ส่งเสริมควำมสมดุลด้ำนมุมมอง แนวคิด และประสบกำรณ์ที่
หลำกหลำย ดังน้ัน ในกำรสรรหำบุคคลท่ีจะด�ำรงตำแหน่งกร
รมกำรบริษัทนั้น จึงพิจำรณำจำกองค์ประกอบตำมที่กฎหมำย

และนโยบำยได้กำหนดไว้ และค�ำนึงถึงควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร โดยไม่จ�ำกัดหรือแบ่งแยกเพศ 
ศำสนำ อำยุ หรือควำมแตกต่ำงอื่นใด

• กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้ง คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร ในกำรพิจำรณำ ควำม
เหมำะสมของกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชุดย่อย ตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ กำร
ก�ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ือน�ำเสนอขออนุมัติจำกที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี โครงสร้ำงค่ำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ย
ประชุม ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด�ำเนินงำน ค่ำตรวจสุขภำพ
ประจ�ำปี ค่ำเบี้ยประกันสุขภำพ ค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดย
มีอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมเทียบเคียงได้กับองค์กรอื่นที่มี
ขนำดธุรกิจและอุตสำหกรรมในลักษณะเดียวกัน และสำมำรถ
จูงใจให้รักษำกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
กับบริษัทฯ ต่อไปได้

ส�ำหรับค ่ำตอบแทนของประธำนเจ ้ำหน ้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ และผู ้บริหำรระดับสูง พิจำรณำ
ตำมหลักกำร และนโยบำยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน ทั้งนี้กำร
ก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน
จูงใจในระยะยำว สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละคน คณะกรรมกำร
สรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร ซ่ึงเป็น
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เป็นผู้ประเมิน
ผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท ในกำรพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์
ที่ได้ตกลงร่วมกัน
• ควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรจำกฝ่ำยจัดกำร
บริษัทฯ มีกำรแบ ่งแยกหน ้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว ่ำง
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ ่ำยจัดกำรอย ่ำงชัดเจน โดย
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้วำงนโยบำยก�ำหนดกรอบกลยุทธ์

6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 : การก�ากับดูแลกิจการ
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ติดตำมและประเมินผลงำนของฝ่ำยบริหำร เพื่อให้ ม่ันใจ
ว่ำนโยบำยและกระบวนกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ มีควำมเหมำะสม 
และได้ถูกน�ำมำใช้ในทำงปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู ้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีกำร
ก�ำหนดให้ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 

• กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู ้  และควำม
เชี่ยวชำญของกรรมกำรและผู ้บริหำรในด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำร กำรก�ำกับดูแล
กิจกำร กำรพัฒนำควำมยั่งยืนองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร เป็นต้น คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศ
กรรมกำรใหม่ทุกคน โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็น
ผู้ด�ำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรใหม่ได้รับทรำบถึงบทบำทหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ภำพรวมของกำรประกอบ
ธุรกิจ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ข้อก�ำหนดกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร รวมถึงกำรจัดให้มีโครงกำร
พัฒนำผู้บริหำรควบคู่ไปกับแผนสืบทอดต�ำแหน่ง

• กำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำน
คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท
ร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำเพื่อวิเครำะห์ และหำ
แนวทำงปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม 
และ/หรือเฉพำะในบำงเรื่อง โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 
3 ลักษณะ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทั้ง
คณะโดยรวม 2) แบบประเมินตนเองของกรรมกำรรำยบุคคล 
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

• กำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
เพื่อให้กำรลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีหลักกำรที่เหมำะสม 
โดยก�ำหนดให้ลงทุนน้ันเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภำพท�ำรำยได้และ
ก�ำไร ซึ่งต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ มีกระแสเงินสด
เพียงพอที่จะจ่ำยช�ำระภำระหนี้และดอกเบี้ยจ่ำย มีผลตอบแทน
ที่เหมำะสมในควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และจัดให้มีผู้บริหำรและ
บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรท�ำธุรกิจ
นั้นๆ และไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมำยหรือผิดหลักศีลธรรม 
กำรลงทุนผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ และก�ำหนด
ให้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ี
เข้ำไปลงทุนให้คณะกรรมกำรของบริษัทรับทรำบทุกไตรมำส

6.1.2 นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและ
  ผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลและค�ำนึงถึงผู ้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 
อำทิ ผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ สังคมและชุมชน เป็นต้น และ
จะไม ่กระท�ำกำรใดๆ ที่ เป ็นกำรละเมิดสิทธิของผู ้ มีส ่วน
ได้เสีย ทั้งยังตระหนักถึงกำรสร้ำงสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตร
ทำงธุรกิจและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้เสีย 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ ่ธุรกิจอย ่ำงมีประสิทธิภำพ 
นอกจำกน้ี บริษัทยังได้สนับสนุนให้มีกำรคุ้มครองและรักษำ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงยุติธรรม ตำมสิทธิ
ที่มีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรือตำมข้อตกลงที่มีกับบริษัท 
โดยได้ก�ำหนดบทบำทของบริษัทที่พึงกระท�ำต่อผู ้มีส่วนได้
เสียในแต่ละกลุ่มไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำ
บรรณธุรกิจ และนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม นโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เปิดเผยไว้เอกสำรแนบ 5 ในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.seaoilithailand.com) และรำยงำนผลกำร
ด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในแบบ 56-1 
(One Report) หัวข้อที่3 กำรขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญของกำรดูแลสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น และกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐำนของตน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วน
ร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท ผ่ำนกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยกำรใช้สิทธิต่ำงๆ ดังน้ี 

สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำร
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงมติแทน
สิทธิในกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรของบริษัท สิทธิในกำรเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร
เป็นรำยบุคคล สิทธิในกำรรับข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ 
และทันเวลำ สิทธิในกำรแต่งตั้งและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบ
บัญชี สิทธิในกำรลงมติก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี 
สิทธิในกำรมีส่วนร่วมและรับทรำบเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงท่ี
ส�ำคัญในบริษัท สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำม
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัท 
เป็นต้น เพื่อเป็นกำรปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน รวมถึงสิทธิในกำรได้รับกำรปฏิบัติ
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ติดตำมและประเมินผลงำนของฝ่ำยบริหำร เพื่อให้ ม่ันใจ
ว่ำนโยบำยและกระบวนกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ มีควำมเหมำะสม 
และได้ถูกน�ำมำใช้ในทำงปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู ้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีกำร
ก�ำหนดให้ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 

• กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู ้  และควำม
เชี่ยวชำญของกรรมกำรและผู้บริหำรในด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรและผู้บริหำร กำรก�ำกับดูแล
กิจกำร กำรพัฒนำควำมยั่งยืนองค์กร กำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร เป็นต้น คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศ
กรรมกำรใหม่ทุกคน โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็น
ผู้ด�ำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรใหม่ได้รับทรำบถึงบทบำทหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ภำพรวมของกำรประกอบ
ธุรกิจ โครงสร้ำงกำรถือหุ้น นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ข้อก�ำหนดกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร รวมถึงกำรจัดให้มีโครงกำร
พัฒนำผู้บริหำรควบคู่ไปกับแผนสืบทอดต�ำแหน่ง

• กำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำน
คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท
ร่วมกันพิจำรณำผลงำนและปัญหำเพื่อวิเครำะห์ และหำ
แนวทำงปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม 
และ/หรือเฉพำะในบำงเรื่อง โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 
3 ลักษณะ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทั้ง
คณะโดยรวม 2) แบบประเมินตนเองของกรรมกำรรำยบุคคล 
3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

• กำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
เพื่อให้กำรลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีหลักกำรที่เหมำะสม 
โดยก�ำหนดให้ลงทุนนั้นเป็นธุรกิจที่มีศักยภำพท�ำรำยได้และ
ก�ำไร ซึ่งต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ มีกระแสเงินสด
เพียงพอที่จะจ่ำยช�ำระภำระหน้ีและดอกเบ้ียจ่ำย มีผลตอบแทน
ท่ีเหมำะสมในควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ และจัดให้มีผู้บริหำรและ
บุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ในกำรท�ำธุรกิจ
น้ันๆ และไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมำยหรือผิดหลักศีลธรรม 
กำรลงทุนผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ และก�ำหนด
ให้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่
เข้ำไปลงทุนให้คณะกรรมกำรของบริษัทรับทรำบทุกไตรมำส

6.1.2 นโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและ
  ผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรดูแลและค�ำนึงถึงผู ้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 
อำทิ ผู้ถือหุ้น พนักงำน คู่ค้ำ สังคมและชุมชน เป็นต้น และ
จะไม ่กระท�ำกำรใดๆ ที่ เป ็นกำรละเมิดสิทธิของผู ้มีส ่วน
ได้เสีย ทั้งยังตระหนักถึงกำรสร้ำงสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตร
ทำงธุรกิจและสนับสนุนกำรมีส ่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้เสีย 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ ่ธุรกิจอย ่ำงมีประสิทธิภำพ 
นอกจำกน้ี บริษัทยังได้สนับสนุนให้มีกำรคุ้มครองและรักษำ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ ่มต่ำงๆ อย่ำงยุติธรรม ตำมสิทธิ
ที่มีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหรือตำมข้อตกลงที่มีกับบริษัท 
โดยได้ก�ำหนดบทบำทของบริษัทท่ีพึงกระท�ำต่อผู ้มีส่วนได้
เสียในแต่ละกลุ่มไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำ
บรรณธุรกิจ และนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม นโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงได้เปิดเผยไว้เอกสำรแนบ 5 ในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.seaoilithailand.com) และรำยงำนผลกำร
ด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในแบบ 56-1 
(One Report) หัวข้อที่3 กำรขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญของกำรดูแลสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น และกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐำนของตน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วน
ร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท ผ่ำนกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยกำรใช้สิทธิต่ำงๆ ดังนี้ 

สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำร
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงมติแทน
สิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรของบริษัท สิทธิในกำรเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร
เป็นรำยบุคคล สิทธิในกำรรับข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ 
และทันเวลำ สิทธิในกำรแต่งตั้งและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบ
บัญชี สิทธิในกำรลงมติก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี 
สิทธิในกำรมีส่วนร่วมและรับทรำบเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญในบริษัท สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำม
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งก�ำไรของบริษัท 
เป็นต้น เพื่อเป็นกำรปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน รวมถึงสิทธิในกำรได้รับกำรปฏิบัติ
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ในฐำนะผู ้ถือหุ ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรบริษัท 
จึงได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเก่ียวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นไว้ใน
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและได้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำย
ในปี 2564 ดังนี้ 

• สิทธิของผู ้ถือห้นและการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นอย่าง          
เท่าเทียมกัน

กำรประชุมสำมัญผู ้ ถือหุ ้นประจ�ำป ี  2564 จัดขึ้น เมื่ อ
วันที่ 9 เมษำยน 2564 ซึ่งกำรประชุมจัดขึ้นช่วงสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
บริษัทตระหนักถึงควำมปลอดภัยต่อสุขภำพของผู้ถือหุ้น จึง
ได้พิจำรณำปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ปี 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ ยังคง
มุ่งเน้นกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ภำยใต้
ข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

ก่อนกำรประชุม
• กำรเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม เสนอ

บุคคลที่เหมำะสมในกำรเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
แทนกรรมกำรท่ีออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ ระหว่ำง
วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 
รวมถึงกำรส่งค�ำถำมล่วงหน้ำมำยังบริษัทฯก่อนวันประชุม
และได้มีก�ำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.seaoilthailand.com

• บริษัทฯ ได ้มี เผยแพร่มติคณะกรรมกำรบริษัททันที 
ในวันที่คณะกรรมกำรมีมติ เกี่ยวกับก�ำหนดวันจัดประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น รูปแบบกำรจัดประชุม วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นใน
กำรเข้ำร่วมประชุม วำระกำรประชุมพร้อมท้ังรำยละเอียด
และควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระผ่ำน
ช่องทำงเปิดเผยสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบข้อมูลล่วงหน้ำ

• บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสำร
ประกอบกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี บนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนวันประชุม
ผู ้ถือหุ ้น เพื่อเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นมีเวลำศึกษำข้อมูล
เกี่ยวกับกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนได้รับหนังสือเชิญประชุม
ในรูปแบบเอกสำรซ่ึงบริษัทจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ
ตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก�ำหนด ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
พร้อมทั้งฉบับภำษำอังกฤษส�ำหรับผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ

• เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมกำร

อิสระเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดย
บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ 
ค. (แบบที่ผู้ถือหุ้นเลือกกำรลงคะแนนเสียงได้) และได้จัด
ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยทำงไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือประชุม 

• เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมท่ีเกี่ยวข้องกับวำระกำร
ประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 

กำรด�ำเนินกำรในวันประชุม
• ด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดอย่ำง

เคร ่งครัด ส�ำหรับกรรมกำร ผู ้บริหำร ผู ้สอบบัญชี 
ผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนและทีมงำนที่เกี่ยวข้อง

• เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้ซักถำมรำยละเอียด เพื่อ
ให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่เก่ียวข้องได้ช้ีแจง ก่อนกำร
ลงมติ และสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคล 

• กำรน�ำระบบเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดประชุมผู ้ถือหุ้น
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังกำรลงทะเบียน กำรคะแนน
และแสดงผลที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�ำ เชื่อถือได้ เป็น
ไปตำมกฎหมำย และผ่ำนกำรรับรองตำมมำตรฐำน
กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

• คณะกรรมกำรทุกท่ำนและผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมกำร
ประชุมเพื่อชี้แจงและตอบค�ำถำมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึง 
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำทำงกฎหมำยอิสระที่เข้ำร่วม
ประชุม เป็นตัวแทนในกำรสังเกตกำรณ์นับคะแนน

• ด�ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมและไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุม

กำรด�ำเนินกำรหลังกำรประชุม
• เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผลกำรออกเสียงลงคะแนน

ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ภำยในวัน
ท�ำกำรถัดไป ผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 

• จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน โดยบันทึก
รำยช่ือกรรมกำรที่เข้ำและไม่เข้ำร่วมประชุม วิธีกำรออก
เสียงลงคะแนนวิธีกำรนับคะแนน ค�ำชี้แจงที่เป็นสำระ
ส�ำคัญ ค�ำถำมค�ำตอบควำมคิดเห็นของที่ประชุม และมติ
ของทีป่ระชมุโดยแยกเป็นจ�ำนวนเสยีงทีเ่ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสยีงในแต่ละวำระและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บริษัทและตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 14 วัน
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การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดมำตรกำรดูแลกำรใช ้ข ้อมูล
ภำยใน โดยห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง
ของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วม ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
ของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออำจมีผลกระทบเป็นนัยส�ำคัญ
ต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชน หลีกเลี่ยงและงดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท 
ตำมระยะเวลำห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ใน ระเบียบ
ว่ำด้วยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
หน่วยงำน กำรเข้ำถึงพื้นที่กำรให้หรือขอข้อมูลระหว่ำงหน่วย
งำนจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ กรณีมีหน่วยงำน/
บุคคลภำยนอกเข้ำมำขอข้อมูลภำยในบริษัทจะต้องเข้ำท�ำ
สัญญำรักษำควำมลับกับบริษัทก่อนที่จะให้ข้อมูลทุกรำยกรณี 
และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้มีอ�ำนำจอนุมัติเสมอ

การใช้ทรัพย์สินและการรักษาความลับของบริษัท 
ก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำน มีหน้ำที่รักษำ
และใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและควำมลับของบริษัท โดยดูแล บ�ำรุง
รักษำทรัพย์สินให้อยู่ในสภำพดี และปกป้องทรัพย์สินของบริษัท 
มิให้เสียหำยหรือสูญหำย และไม่น�ำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต ทั้งนี้ 
พนักงำนได้รับทรำบและปฏิบัติตำมแนวทำงกำรใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
ตำมนโยบำยกำรสื่อสังคมออนไลน์และนโยบำยกำรจัดกำร
และกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรรวมถึงข้อมูลต่ำงๆ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท 
ซึ่งผู้บริหำรและพนักงำนจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อประโยชน์ส ่วนตัว และไม่
น�ำซอฟต์แวร์มำติดต้ังหรือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทโดยที่ไม ่ได ้รับอนุญำตอันขัดต่อนโยบำยกำรไม่ล ่วง
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิและเป็นกำรกระท�ำผิด
จรรยำบรรณ
 
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์บนหลักกำรท่ีว่ำ กำรตัดสินใจใดๆ ในกำร
ด�ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท�ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเท ่ำนั้น และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่ก ่อให ้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผู ้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องแจ้ง
ให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตน
ในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมพิจำรณำและอนุมัติ

รำยกำรนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำควำม
เหมำะสมของรำยกำรที่เกี่ยวโยงและรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น (แล้วแต่
กรณี) รวมถึงกรรมกำรบริษัทจะต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึง
กำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ตำม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
ประกำศก�ำหนด 
 
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักจริยธรรมบริหำร
จัดกำรด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเสมอภำค
และเป็นธรรม สอดคล้องตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้เป็นมำตรฐำนใน
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรมของกลุ่มบริษัท จึงได้มีกำร
ก�ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจขึ้นมำเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือ
เป็นแนวทำงปฏิบัติที่ดีของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของกลุ ่มบริษัททุกคนในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ เป ็นมำตรฐำน 
ภำยใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ควำมซ่ือสัตย์ และเคำรพ
สิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำนทุกระดับในกลุ่มบริษัท ต้องให้ควำมส�ำคัญและ
ยึดถือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ 
ด้วยควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำง
เสมอภำคและเป็นธรรม เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ขององค์กร สร้ำงมูลค่ำระยะยำวมีกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยได้ก�ำหนดจรรยำบรณธุรกิจเพื่อเป็น
แนวปฎิบัติดังน้ี 

• กำรเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ 
และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

• กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
• กำรใช้ทรัพย์สิน กำรรักษำควำมลับและกำรก�ำกับดูแลกำร

ใช้ข้อมูลภำยใน
• แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น 

ลูกค้ำ คู่ค้ำและเจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำครัฐ พนักงำน 
ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม

• แนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 

• กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิ
• จรรยำบรรณของกรรมกำร จรรยำบรรณของพนักงำน 

จรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
• ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดมำตรกำรดูแลกำรใช ้ข ้อมูล
ภำยใน โดยห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำง
ของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วม ที่มีหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
ของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออำจมีผลกระทบเป็นนัยส�ำคัญ
ต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชน หลีกเล่ียงและงดกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท 
ตำมระยะเวลำห้ำมซ้ือขำยหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ใน ระเบียบ
ว่ำด้วยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
หน่วยงำน กำรเข้ำถึงพื้นที่กำรให้หรือขอข้อมูลระหว่ำงหน่วย
งำนจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ กรณีมีหน่วยงำน/
บุคคลภำยนอกเข้ำมำขอข้อมูลภำยในบริษัทจะต้องเข้ำท�ำ
สัญญำรักษำควำมลับกับบริษัทก่อนที่จะให้ข้อมูลทุกรำยกรณี 
และต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้มีอ�ำนำจอนุมัติเสมอ

การใช้ทรัพย์สินและการรักษาความลับของบริษัท 
ก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนักงำน มีหน้ำที่รักษำ
และใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและควำมลับของบริษัท โดยดูแล บ�ำรุง
รักษำทรัพย์สินให้อยู่ในสภำพดี และปกป้องทรัพย์สินของบริษัท 
มิให้เสียหำยหรือสูญหำย และไม่น�ำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญำต ทั้งนี้ 
พนักงำนได้รับทรำบและปฏิบัติตำมแนวทำงกำรใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
ตำมนโยบำยกำรส่ือสังคมออนไลน์และนโยบำยกำรจัดกำร
และกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรรวมถึงข้อมูลต่ำงๆ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท 
ซึ่งผู้บริหำรและพนักงำนจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพื่อประโยชน์ส ่วนตัว และไม่
น�ำซอฟต์แวร์มำติดต้ังหรือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทโดยที่ไม ่ได ้รับอนุญำตอันขัดต่อนโยบำยกำรไม่ล ่วง
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธ์ิและเป็นกำรกระท�ำผิด
จรรยำบรรณ
 
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำ กำรตัดสินใจใดๆ ในกำร
ด�ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะต้องท�ำเพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทเท ่ำนั้น และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่ก ่อให ้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผู ้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องแจ้ง
ให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรมีส่วนได้เสียของตน
ในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมพิจำรณำและอนุมัติ

รำยกำรนั้นๆ ท้ังน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำควำม
เหมำะสมของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงและรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น (แล้วแต่
กรณี) รวมถึงกรรมกำรบริษัทจะต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึง
กำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ตำม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
ประกำศก�ำหนด 
 
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทยึดม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักจริยธรรมบริหำร
จัดกำรด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเสมอภำค
และเป็นธรรม สอดคล้องตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงม่ันคงและยั่งยืน เพื่อให้เป็นมำตรฐำนใน
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรมของกลุ่มบริษัท จึงได้มีกำร
ก�ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจขึ้นมำเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือ
เป็นแนวทำงปฏิบัติท่ีดีของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของกลุ ่มบริษัททุกคนในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ เป ็นมำตรฐำน 
ภำยใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม ควำมซ่ือสัตย์ และเคำรพ
สิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู ้บริหำร
และพนักงำนทุกระดับในกลุ่มบริษัท ต้องให้ควำมส�ำคัญและ
ยึดถือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ 
ด้วยควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำง
เสมอภำคและเป็นธรรม เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจบรรลุตำม
วิสัยทัศน์ขององค์กร สร้ำงมูลค่ำระยะยำวมีกำรเติบโตอย่ำง
ต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยได้ก�ำหนดจรรยำบรณธุรกิจเพื่อเป็น
แนวปฎิบัติดังนี้ 

• กำรเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ 
และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

• กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
• กำรใช้ทรัพย์สิน กำรรักษำควำมลับและกำรก�ำกับดูแลกำร

ใช้ข้อมูลภำยใน
• แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น 

ลูกค้ำ คู่ค้ำและเจ้ำหน้ี คู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำครัฐ พนักงำน 
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

• แนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 

• กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและลิขสิทธิ์
• จรรยำบรรณของกรรมกำร จรรยำบรรณของพนักงำน 

จรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
• ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
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ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได ้ทบทวนนโยบำย
และติดตำมกำรปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติที่ดีที่ก�ำหนดไว ้ใน
จรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำร ผู ้บริหำรและพนักงำน
ของกลุ ่มบริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข ้อบังคับ 
ข้อก�ำหนดที่เก่ียวข้อง มีกำรติดตำมกำรบริหำรทรัพยำกรต่ำงๆ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ มีกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยต่อ
ต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ันอย่ำงเคร่งครัด และไม่ได้รับข้อร้องเรียน
ใดๆ เก่ียวกับกำรทุจริตคอร์ปรัปชั่น บริษัทก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุก
คนจะต้องรับทรำบ ท�ำควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติตำมจรรยำ
บรรณธุรกิจท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ซ่ึงผู้บริหำรในองค์กร
จะต้องก�ำกับดูแล และถือเป็นเรื่องส�ำคัญท่ีจะด�ำเนินกำรให้
พนักงำนภำยใต้สำยบังคับบัญชำของตนทรำบ เข้ำใจ และ
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณท่ีก�ำหนดไว้อย่ำงจริงจัง กำรพิจำรณำ
ทบทวนจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมกฏหมำย 
กฏเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทำงกำร และสอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงต่อเนื่อง
โดยมีรำยละเอียดของจรรยำบรรณธุรกิจปรำกฎในเอกสำรแนบ 
5 และในเว็บไซต์บริษัท www.seaoilthailand.com

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 
 ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ  
 ก�ากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทฯก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ำที่เป็น
ผู้พิจำรณำก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และก�ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้
มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ 
กฎบัตรคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย เป็นประจ�ำอย่ำง
น้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้ม่ันใจว่ำนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ
ต่ำงๆ ยังมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำนใน
สภำวกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปี 2564 มีกำรปรับปรุงและก�ำหนด
นโยบำยด้ำนกำรก�ำกับดูแลต่ำงๆเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมำยใหม่และสภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินงำนท่ีเปลี่ยนแปลง
ในช่วงสถำนกำรณ์วิกฤติกำรแพร่ระบำด COVID-19 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรก�ำกับดูแลและกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้
สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส�ำนักงำนกตล. โดยมีกำร
ปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบำย ดังนี้

• นโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อรองรับกำรบริหำรงำนภำยใต้
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินและภำวะวิกฤต ท่ีจะสนับสนุนให้ธุรกิจ

ด�ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่องและปกป้องผลประโยชน์ของ
ผู ้มีส่วนได้เสีย โดยก�ำหนดกำรจัดท�ำแผนป้องกันและ
เตรียมพร้อมจัดกำรภำวะวิกฤต ด้วยระบบกำรบริหำร
ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ จัดต้ังคณะท�ำงำนบริหำรควำม
เนื่องทำงธุรกิจขององค์กร พร้อมก�ำหนดหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบต่ำงๆ ก�ำหนดให้มีกำรทดสอบแผนบริหำรควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ก�ำหนดให้ผู้บริหำร
ระดับสูงของสำยงำน มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลบริหำรควำมเนื่อง
ทำงธุรกิจของแต่ละสำยงำนให้มีประสิทธิผล และก�ำหนด
ให้ผู ้บริหำรและพนักงำนทุกคน ต้องตระหนักถึงกำรมี
ส่วนร่วมและปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริกำรควำมต่อเนื่อง
ทำงธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด

• นโยบำยกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรด�ำเนินกำรบนสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ไม่ถูกต้อง และเหมำะสม และป้องกันกำรละเมิด
ต่อบุคคลอื่นหรือสังคมอันส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์
ขององค์กร และผลกระทบอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ ก�ำหนด
มำตรกำรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เรื่องกำรเผยแพร่ข้อมูลและ
ข้อควำมบนส่ือออนไลน์ต่ำงๆให้มีควำมถูกต้องและเหมำะ
สม มีบทก�ำหนดโทษ กรณีฝ่ำฝืนนโยบำยสื่อสังคมออนไลน์ 
ทั้งโทษทำงวินัย และตำมกฎหมำย

• นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยปรับปรุง ในหัวข้อ 4.1 และ 4.2 

4.1 ช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น ปรับปรุงส่วนของชื่อถนนในกำรจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ให้ถูกต้อง ดังน้ี 
ทำงไปรษณีย์ น�ำส่งที่ ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 
88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ 
เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260

4.2 มำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับ
โดยปรับปรุงเพิ่มเติม เกี่ยวกับเจ้ำของข้อมูลให้สอดคล้องกับ
กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองเจ้ำของข้อมูล ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล
ที่กระท�ำโดยเจตนำสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู ่หรือ
ข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตัวเจ้ำของข้อมูล ผู ้ร้องเรียนหรือ
ผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษำข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ โดยจะจ�ำกัดเฉพำะ
ผู้ที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบเร่ือง
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ร้องเรียนเท่ำนั้น ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ และกำรใช้และเปิด
เผยข้อมูลภำยใต้ควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
และจะท�ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลำเก็บรักษำ
หรือเจ้ำของข้อมูลขอเพิกถอนควำมยินยอมตำมนโยบำยกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ปรับปรุงนโยบำยให้มีควำมชัดเจนมำกข้ึน รวมถึงกำรก�ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกรอบแนวทำงกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและมุ่งเน้นกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังนี้

คณะกรรมกำรบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) ตระหนัก
ถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ซึ่งเป ็น
ส่วนหน่ึงของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและเป็นพื้นฐำนส�ำคัญ
ที่จะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรให้ด�ำเนินกำรไปได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร และสำมำรถ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ได้ก�ำหนดนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 
1. ก�ำหนดให้มีกระบวนกำร แนวทำง และมำตรกำรในกำร

บริหำรควำมเสี่ยงที่มีคุณภำพเหมำะสมในระดับสำกล
และเพียงพอ มีกำรวัดผลควำมเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภำพและ

 ปริมำณ โดยพิจำรณำจำกโอกำสทีอ่ำจเกดิขึน้และผลกระทบ
2. มีกำรก�ำหนดเพดำนควำมเสี่ยง ( Risk Limit) เพื่อจ�ำกัด

ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นให้อยู ่ภำยในระดับที่บริษัท
ยอมรับได้ รวมทั้ง ก�ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันแก้ไข 
และลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

3. ก�ำหนดให้มีระบบกำรส่ือสำร รำยงำนและกระบวนกำร
ติดตำมและประเมินผลอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมี
ควำมเหมำะสมและส่งเสริมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมี
ประสิทธิผล 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจ จิตส�ำนกึ และควำมรบัผิดชอบร่วมกันในเรือ่งควำมเส่ียง

 กำรควบคุม และผลกระทบของควำมเส่ียงต่อองค์กร

• ปรับปรุงนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กำรคุ้มครองปกป้องส่ิงแวดล้อม 
ในส่วนของกำรวำงแผนบริหำรควำมเส่ียง และเพิ่มมำตรกำร
ควบคมุกำรขนส่งให้ป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ให้สอดคล้อง
ตำมมำตรฐำน ISO 14001 
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ร้องเรียนเท่ำนั้น ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ และกำรใช้และเปิด
เผยข้อมูลภำยใต้ควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
และจะท�ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือพ้นระยะเวลำเก็บรักษำ
หรือเจ้ำของข้อมูลขอเพิกถอนควำมยินยอมตำมนโยบำยกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
• นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ปรับปรุงนโยบำยให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น รวมถึงกำรก�ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกรอบแนวทำงกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและมุ่งเน้นกำรบริหำร
ควำมเส่ียงเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังน้ี

คณะกรรมกำรบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) ตระหนัก
ถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ซ่ึงเป ็น
ส่วนหน่ึงของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและเป็นพื้นฐำนส�ำคัญ
ที่จะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรให้ด�ำเนินกำรไปได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร และสำมำรถ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ได้ก�ำหนดนโยบำย
กำรบริหำรควำมเส่ียง ดังน้ี 
1. ก�ำหนดให้มีกระบวนกำร แนวทำง และมำตรกำรในกำร

บริหำรควำมเส่ียงที่มีคุณภำพเหมำะสมในระดับสำกล
และเพียงพอ มีกำรวัดผลควำมเส่ียงทั้งในเชิงคุณภำพและ

 ปริมำณ โดยพจิำรณำจำกโอกำสทีอ่ำจเกดิขึน้และผลกระทบ
2. มีกำรก�ำหนดเพดำนควำมเส่ียง ( Risk Limit) เพื่อจ�ำกัด

ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นให้อยู ่ภำยในระดับที่บริษัท
ยอมรับได้ รวมทั้ง ก�ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันแก้ไข 
และลดควำมเส่ียงที่จะเกิดขึ้น 

3. ก�ำหนดให้มีระบบกำรสื่อสำร รำยงำนและกระบวนกำร
ติดตำมและประเมินผลอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ำ
โครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมี
ควำมเหมำะสมและส่งเสริมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมี
ประสิทธิผล 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจ จติส�ำนกึ และควำมรบัผิดชอบร่วมกันในเรือ่งควำมเส่ียง

 กำรควบคุม และผลกระทบของควำมเส่ียงต่อองค์กร

• ปรับปรุงนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสิ่งแวดล้อม 
ปรับปรุงเพิ่มเติม เกี่ยวกับ กำรคุ้มครองปกป้องสิ่งแวดล้อม 
ในส่วนของกำรวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง และเพิ่มมำตรกำร
ควบคมุกำรขนส่งให้ป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ให้สอดคล้อง
ตำมมำตรฐำน ISO 14001 
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• ประกำศนียบัตรรำงวัลโรงงำนสีขำว มีระบบจัดกำรยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำรตำมโครงกำรโรงงำนสีขำว ระดับที่ 1  โดย
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

• ประกำศนียบัตรรำงวัลสถำนกำรประกอบกิจกำรดีเด่น โดย
กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

รางวัลที่ได้รับในปี 2564
• CEO SSHE EXCELLENCE 

AWARD  BY PTTEP 
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7. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ 
 คณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน 
 และอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา

ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร

ส�านักก�ากับดูแลและ
เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายใน**
คณะจัดการบริหาร 

ความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่าย QSSHE รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (SVP) 
 สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (VP)  
สายงานขายและการตลาด

ผู้อ�านวยการ
สายงานการเงิน (CFO)

ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารการลงทุน
ฝ่าย Catering &  

Supply Management

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

แผนกบัญชี
แผนกการเงิน 

และธุรการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ*

คณะกรรมกำรบริษัท

ฝ่ายจัดหา 
ปิโตรเลียมและขนส่ง

ฝ่ายขายและ 
การตลาด

7.1 โครงสร้างการก�ากับดูแล
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สำมำรถแสดงได้ดังนี้

หมำยเหตุ *   ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) บริษัทฯ ว่ำจ้ำงบริษัทภำยนอก (Outsource มอบหมำยให้ฝ่ำย QSSHE ควบคุมดูแลและประสำนงำน
 **  งำนตรวจสอบภำยใน บริษัทฯ ว่ำจ้ำงบริษัทภำยนอก (Outsource)
   งำนด้ำนประชำสัมพันธ์ (PR) มอบหมำยให้ส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท ควบคุมดูแลและประสำนงำน

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ



62 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

7. โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับ 
 คณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน 
 และอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา

ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร

ส�านักก�ากับดูแลและ
เลขานุการบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายใน**
คณะจัดการบริหาร 

ความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่าย QSSHE รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (SVP) 
 สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (VP)  
สายงานขายและการตลาด

ผู้อ�านวยการ
สายงานการเงิน (CFO)

ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารการลงทุน
ฝ่าย Catering &  

Supply Management

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

แผนกบัญชี
แผนกการเงิน 

และธุรการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ*

คณะกรรมกำรบริษัท

ฝ่ายจัดหา 
ปิโตรเลียมและขนส่ง

ฝ่ายขายและ 
การตลาด

7.1 โครงสร้างการก�ากับดูแล
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สำมำรถแสดงได้ดังนี้

หมำยเหตุ *   ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) บริษัทฯ ว่ำจ้ำงบริษัทภำยนอก (Outsource มอบหมำยให้ฝ่ำย QSSHE ควบคุมดูแลและประสำนงำน
 **  งำนตรวจสอบภำยใน บริษัทฯ ว่ำจ้ำงบริษัทภำยนอก (Outsource)
   งำนด้ำนประชำสัมพันธ์ (PR) มอบหมำยให้ส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท ควบคุมดูแลและประสำนงำน
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรจ�ำนวน 8 ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ�ำนวน 
3 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 4  ท่ำน และกรรมกำรบริหำรจ�ำนวน 1 ท่ำน  คือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร ประธานกรรมการ

2. นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา 
ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

3. ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

5. นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ 

7. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการ 

8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัท คือ นำยอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�ำจร, นำยสุรพล มีเสถียร และนำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้อม 
กรรมกำรสองในสำมคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท 

ทั้งนี้ นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้อม เป็นกรรมกำรและผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด ซ่ึงได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทให้เข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรที่ดูแลและบริหำรงำนในบริษัทย่อยทั้งหมด รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำร
แนบ 2 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรบริษัทย่อย

• กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 จัดขึ้นวันที่ 9 เมษำยน 2564 
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64 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์หลำกหลำย เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยองค์กร โดยมีรำยละเอียดควำมเชี่ยวชำญตำมตำรำง Board Skill Matrix ดังนี้
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1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร

2. นายทวีป สุนทรสิงห์

3. ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

5. นายสุรพล มีเสถียร

6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

7. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

    
โดยมี ข้อมูลส่วนตัว อำยุ ประวัติกำรท�ำงำน กำรศึกษำ และประสบกำรณ์ของกรรมกำร รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำรฯ

บริษัทแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำท่ีในเรื่องกำรก�ำหนดนโยบำยของบริษัท และกำรบริหำรงำน แยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน บริษัทจึง
ก�ำหนดให้ประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน ประธำนกรรมกำร 
และคณะกรรมกำรบริษัทมีขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีก�ำหนดไว้ในกฎบัตร รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 7 กฏบัตร
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท มี 3 ชุด คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับ
ดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 

7.3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 3 ท่ำน ดังน้ี

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายทวีป สุนทรสิงห์* กรรมการตรวจสอบ

3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการตรวจสอบ

* นำยทวีป สุนทรสิงห์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนบัญชีกำรเงิน
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์หลำกหลำย เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยองค์กร โดยมีรำยละเอียดควำมเชี่ยวชำญตำมตำรำง Board Skill Matrix ดังนี้
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1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร

2. นายทวีป สุนทรสิงห์

3. ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

5. นายสุรพล มีเสถียร

6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

7. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

    
โดยมี ข้อมูลส่วนตัว อำยุ ประวัติกำรท�ำงำน กำรศึกษำ และประสบกำรณ์ของกรรมกำร รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำรฯ

บริษัทแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่ในเรื่องกำรก�ำหนดนโยบำยของบริษัท และกำรบริหำรงำน แยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน บริษัทจึง
ก�ำหนดให้ประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นคนละบุคคลกัน ประธำนกรรมกำร 
และคณะกรรมกำรบริษัทมีขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 7 กฏบัตร
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท มี 3 ชุด คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับ
ดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 

7.3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายทวีป สุนทรสิงห์* กรรมการตรวจสอบ

3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล กรรมการตรวจสอบ

* นำยทวีป สุนทรสิงห์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนบัญชีกำรเงิน

65แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ในด้ำน
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน พิจำรณำรำยกำรเกี่ยวโยง ระบบกำรควบคุมภำยใน กระบวนกำรตรวจสอบและปฏิบัติตำม
กฎหมำยของบริษัท เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์คณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน และมีกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 7 กฏบัตร
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 

7.3.2 คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ�ำนวน 
2 ท่ำนและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 1 ท่ำน ดังน้ี

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายทวีป สุนทรสิงห์ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

2. นายสุรพล มีเสถียร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล (กรรมการอิสระ) กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร (Nomination 
Remuneration and Corporate Governance Committee 
: NRCGC) เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
บริษัท ในกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบัติ
งำนในด้ำน กำรสรรหำผู้ท่ีเหมะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง ของ
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อยและผู ้บริหำรสูงสุดของ 
บริษัทฯ กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร กรรมกำร
ชุดย่อยและผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท รวมถึงกำรก�ำหนดและ
ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ให้สอดคล้องกับหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห ่งประเทศไทยและแนวทำงกำรพัฒนำอย ่ำงยั่ งยืนให ้
ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่น
และปฏิบัติตำมหลักกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรมทำง
ธุรกิจ เพื่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และสร้ำงควำมม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขต
อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ด้ำนกำรสรรหำ ด้ำนกำร
ก�ำหนดค่ำตอบแทน และด้ำนกำรก�ำกับดูแล ซ่ึงก�ำหนดไว้
ในกฎบัตร รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 7 กฏบัตร
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ

7.3.3 คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 4 ท่ำน ดังน้ี

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ประธานกรรมการบริหาร

2.  นางสุธิดา คฤเดชโกศล กรรมการบริหาร

3. นางสาวศศิประภา ธนูวัฒนชัย กรรมการบริหาร

4.  นายกษิดิศ เจริญชลวานิช กรรมการบริหาร

หมำยเหตุ : นำงสำวศศิประภำ ธนูวัฒนชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำร แทน นำงกุสุมำ วรรณพฤกษ์ ที่ลำออก โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 1 มีนำคม 2564 

เป็นต้นไป
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คณะกรรมกำรบริหำร ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร
บริษัท โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของ
บริษัทที่สำมำรถบริหำรงำนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน
ตำมธุรกิจปกติ เพื่อท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรงำนประจ�ำที่เกิน
อ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ เพื่อพิจำรณำและน�ำเรื่องท่ีมีสำระส�ำคัญเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎบัตร รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 7 กฏบัตร
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนชุดย่อย เพื่อ
ช่วยก�ำกับดูแลกิจกำรในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 
• คณะจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ 
ท�ำหน้ำที่ หัวหน้ำคณะจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
มีผู ้บริหำรจำกทุกฝ่ำยงำนร่วมเป็นคณะท�ำงำน โดย
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน

1)  ก�ำหนดและทบทวนกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เกณฑ์ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ เกณฑ์กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และกลยุทธ์องค์กรและ
สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

2) พิจำรณำระบุป ัจจัยที่ก ่อให ้ เกิดควำมเสี่ยงที่อำจมี
ผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และประเมิน
ผลกระทบจำกปัจจัยควำมเสี่ยง และพิจำรณำแผนกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 

3) ติดตำมให้มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงจำกหน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยง เพื่อร่วมกัน
พิจำรณำให้มั่นใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำง
เหมำะสม และมีประสิทธิผล อยู ่ในระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รับทรำบในทุกไตรมำส

• คณะท�ำงำน CSR กำรส่ือสำรและบรหิำรภำพลกัษณ์องค์กร 
ประกอบด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ และตัวแทนจำกฝ่ำยงำนต่ำงๆ (อย่ำงน้อย
ฝ่ำยงำนละ 1 คน) โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน
กำรประเมินและพัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
ควบคุมดูแลกำรใช้ข ้อมูลที่จะส่ือสำรออกไปภำยนอก
องค์กร กำรจัดกิจกรรมด้ำนกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor 
Relation) และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (Public Relation) 
ภำยใต้นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
และยึดถือปฏิบัติตำมนโยบำยของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด 
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยใน
องค์กร อีกทั้งคณะฝ่ำยจัดกำรจะก�ำหนดแผนงำนจัด
กิจกรรมประจ�ำปี และเข้ำสนับสนุนกิจกรรมตำมแผนงำน
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผล
จำกกิจกรรมนั้น หำกคณะฝ่ำยจัดกำรพบสิ่งที่ต้องปรับปรุง
จำกกำรจัดกิจกรรม จะมีกระบวนกำรแก้ไขโดยทันที 

• คณะท�ำงำนบริหำรควำมต่อเนื่ององค์กร ประกอบด้วย 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และ
ผู้บริหำรทุกฝ่ำยงำน โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน
กำรจดัท�ำแผนบรหิำรควำมพร้อมต่อสภำวะวกิฤต พจิำรณำ
ถงึผลกระทบ ควำมเสีย่งด้ำนต่ำงๆ จัดเตรยีมควำมพร้อมใน
ด้ำนต่ำงๆ อุปกรณ์ สถำนที่ บุคลำกร กำรสื่อสำรต่ำงๆ ตำม
ที่ได้รับมอบหมำย

ทั้งนี้ คณะจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และคณะท�ำงำน
ชุดย่อยอื่นๆ ไม่ได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพิ่ม
เติมจำกบริษัท และยึดถือปฏิบัติหน้ำที่ตำมนโยบำยของบริษัท
เป็นประกำรส�ำคัญ

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
7.4.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์จ�ำนวน 8 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นางสุธิดา คฤเดชโกศล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

3. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและการตลาด

4. นางสาวศศิประภา ธนูวัฒนชัย ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน 
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คณะกรรมกำรบริหำร ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร
บริษัท โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของ
บริษัทที่สำมำรถบริหำรงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน
ตำมธุรกิจปกติ เพื่อท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรงำนประจ�ำที่เกิน
อ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ เพื่อพิจำรณำและน�ำเรื่องที่มีสำระส�ำคัญเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎบัตร รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 7 กฏบัตร
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนชุดย่อย เพื่อ
ช่วยก�ำกับดูแลกิจกำรในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี 
• คณะจัดกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ประกอบด้วย 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ท�ำหน้ำที่ หัวหน้ำคณะจัดกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
มีผู ้บริหำรจำกทุกฝ่ำยงำนร่วมเป็นคณะท�ำงำน โดย
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน

1)  ก�ำหนดและทบทวนกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เกณฑ์ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ เกณฑ์กำรประเมิน
ควำมเส่ียง และกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และกลยุทธ์องค์กรและ
สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

2) พิจำรณำระบุป ัจจัยที่ก ่อให ้ เกิดควำมเ ส่ียงที่อำจมี
ผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และประเมิน
ผลกระทบจำกปัจจัยควำมเส่ียง และพิจำรณำแผนกำร
จัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 

3) ติดตำมให้มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรบริหำร
ควำมเส่ียงจำกหน่วยงำนเจ้ำของควำมเส่ียง เพื่อร่วมกัน
พิจำรณำให้มั่นใจว่ำมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำง
เหมำะสม และมีประสิทธิผล อยู ่ในระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รับทรำบในทุกไตรมำส

• คณะท�ำงำน CSR กำรส่ือสำรและบรหิำรภำพลกัษณ์องค์กร 
ประกอบด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ และตัวแทนจำกฝ่ำยงำนต่ำงๆ (อย่ำงน้อย
ฝ่ำยงำนละ 1 คน) โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบใน
กำรประเมินและพัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 
ควบคุมดูแลกำรใช้ข ้อมูลที่จะสื่อสำรออกไปภำยนอก
องค์กร กำรจัดกิจกรรมด้ำนกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor 
Relation) และด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ (Public Relation) 
ภำยใต้นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
และยึดถือปฏิบัติตำมนโยบำยของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด 
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยใน
องค์กร อีกท้ังคณะฝ่ำยจัดกำรจะก�ำหนดแผนงำนจัด
กิจกรรมประจ�ำปี และเข้ำสนับสนุนกิจกรรมตำมแผนงำน
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผล
จำกกิจกรรมนั้น หำกคณะฝ่ำยจัดกำรพบสิ่งที่ต้องปรับปรุง
จำกกำรจัดกิจกรรม จะมีกระบวนกำรแก้ไขโดยทันที 

• คณะท�ำงำนบริหำรควำมต่อเน่ืององค์กร ประกอบด้วย 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และ
ผู้บริหำรทุกฝ่ำยงำน โดยมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบใน
กำรจดัท�ำแผนบรหิำรควำมพร้อมต่อสภำวะวกิฤต พจิำรณำ
ถงึผลกระทบ ควำมเสีย่งด้ำนต่ำงๆ จัดเตรยีมควำมพร้อมใน
ด้ำนต่ำงๆ อุปกรณ์ สถำนที่ บุคลำกร กำรสื่อสำรต่ำงๆ ตำม
ที่ได้รับมอบหมำย

ทั้งนี้ คณะจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร และคณะท�ำงำน
ชุดย่อยอื่นๆ ไม่ได้รับค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพิ่ม
เติมจำกบริษัท และยึดถือปฏิบัติหน้ำที่ตำมนโยบำยของบริษัท
เป็นประกำรส�ำคัญ

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
7.4.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ มผู้ีบริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลกัทรพัย์

และตลำดหลักทรัพย์จ�ำนวน 8 ท่ำน ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นางสุธิดา คฤเดชโกศล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

3. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและการตลาด

4. นางสาวศศิประภา ธนูวัฒนชัย ผู้อ�านวยการสายงานการเงิน 
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ชื่อ ต�าแหน่ง

5. นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

6. นางสิราณี โกมินทรชาติ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาปิโตรเลียมและขนส่ง

7. นางสาวฐิตาภรณ์ นามวิชา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

8. นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม ผู้จัดการส�านักก�ากับดูแลและเลขานุการบริษัท

หมำยเหตุ : นำงสำวศศิประภำ ธนูวัฒนชัย ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงิน ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันท่ี 1 มีนำคม 2564 แทนนำงกุสุมำ วรรณพฤกษ์ที่ลำออก

โดยมีรำยละเอียดข้อมูลของผู้บริหำรปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้

รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท�ำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท

7.4.2 นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร
และผู้บริหำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร บริษัทจะจ่ำยเป็นอัตรำค่ำเบี้ย
ประชุม / ครั้งท่ีเข้ำร่วมประชุม ซ่ึงได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรทุกระดับจะเชื่อมโยง
กับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยำว
ผ่ำนระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีและตำมดัชนี
ชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน (Key Performance Indicators : KPIs) 
ส�ำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
จะผ่ำนกำรพจิำรณำประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนจำกคณะกรรมกำร
สรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติค ่ำตอบแทน
ประจ�ำปี โดยก�ำหนดตัวชี้วัดครอบคลุมด้ำนกำรเงิน ด้ำน
พัฒนำมำตรฐำนต่ำงๆ ท้ังกำรก�ำกับดูแล มำตรฐำนกำรให้
บริกำร และประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน 
กำรบริหำรควำมเสีย่ง ภำวะผูน้�ำ กำรพฒันำบคุลำกรและผูส้บืทอด
ต�ำแหน่ง ตลอดจนตัวช้ีวัดด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยำวได้ ส�ำหรับ
ผู้บริหำรในแต่ละต�ำแหน่งจะมีกำรก�ำหนดตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติ
งำนตำมต�ำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะเป็นผู ้พิจำรณำกำรปรับเงิน
เดือนและโบนัส ตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนท่ีผ่ำน
กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจกำรตำมงบประมำณที่ได ้ รับอนุมั ติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู ้ ท่ีได ้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัทเป ็นผู ้พิจำรณำแต ่ ง ต้ั ง  ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยคณะกรรมกำร
สรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำรเป ็น
ผู ้พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก บุคคลท่ีมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 

และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ต้อง
อุทิศตนและเวลำเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อ
ให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจำกควำมสำมำรถของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ในกรณีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะ
เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรในบริษัทจ�ำกัด 
หรือบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
ในกลุ่มบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) จะต้องน�ำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบถึงควำม
เหมำะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องไม่เป็นประเภทธุรกิจอันมี
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่และจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ 
โดยมีขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ท่ีก�ำหนดไว้ในกฎบัตร รำยละเอียด
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 7 กฏบัตรคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ

ทั้งนี้ ในกำรด�ำเนินกำรเรื่องใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือบุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ไม่มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่อง
ดังกล่ำวจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป (ตำมแต่กรณี) ยกเว้น
เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขกำร
ค้ำโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุนและ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ
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7.4.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร
บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรในปี 2564 รวม 8 รำย รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 29.12 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่ำประจ�ำต�ำแหน่ง และค่ำเบ้ียประชุมเฉพำะกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 28.01 ล้ำนบำท นอกจำก
นี้ยังมีค่ำตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย เงินกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ ประกันสังคมและสวัสดิกำรอื่นๆ อำทิ ค่ำตรวจสุขภำพประจ�ำปี 
ค่ำเบี้ยประกันสุขภำพ เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร เป็นต้น รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 1.11 ล้ำนบำท 
ค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำงจ่ำย - ไม่มี

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯมีจ�ำนวนพนักงำน โดยแยกตำมแต่ละสำยงำนหลัก ดังต่อไปน้ี 

หน่วยงาน จ�านวนพนักงาน (คน)

ส�านักบริหารและเลขานุการผู้บริหาร 5

ส�านักก�ากับดูแลและเลขานุการบริษัท 2

ฝ่ายขายและการตลาด 5

ฝ่ายจัดหาปิโตรเลียมและขนส่ง 5

ฝ่าย QSSHE 7

ฝ่ายการเงินและบัญชี / ธุรการ 12

ฝ่ายจัดซื้อ 3

ฝ่ายบริหารการลงทุน 1

ฝ่ายCatering & Supply Management    242**

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1

รวม 283

**หมำยเหตุ: รวมพนักงำนปฏิบัติกำรตำมสัญญำจ้ำงรำยเดือน/รำยวัน มีกำรเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรขยำยธุรกิจกำร
ให้บริกำรตั้งแต่กรกฎำคม 2563

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำนเป็นจ�ำนวน
เงินรวม 84.06 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน 
โบนัส ค่ำประจ�ำต�ำแหน่ง ค่ำล่วงเวลำและค่ำเบี้ยเลี้ยงจ�ำนวน 
82.06 ล้ำนบำท และค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนประกัน
สังคม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิกำรพนักงำนต่ำงๆ เป็น
จ�ำนวนประมำณ 2 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ : ค่ำตอบแทนพนักงำน ไม่รวมผู้บริหำรตำมนิยำมของประกำศ

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จ�ำนวน 8 ท่ำน

บริษัทมีนโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิกำรต่ำงๆ เป็นอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม ประกอบ
ด้วย เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทน
อื่นๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว อำทิ กองทุนประกันสังคม 
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียนอำยุ ประกันสุขภำพ กำร
ตรวจสุขภำพประจ�ำปี เป็นต้น พิจำรณำก�ำหนดโครงสร้ำง

ค่ำตอบแทนแต่ละระดับต�ำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม โดยค�ำนึง
ถึงคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ต�ำแหน่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดย
ผ่ำนกำรประเมินและวิเครำะห์ค่ำงำนให้เหมำะสมกับลักษณะ
งำนในปัจจุบัน เทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน
หรือใกล้เคียง 

7.6 ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ
ข ้ อมู ลผู ้ ค วบคุ มดู แลกำรท� ำบัญชี  เ ลขำนุ ก ำ รบริ ษั ท 
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือผู ้ตรวจสอบภำยในท่ีว่ำ
จำกภำยนอก หัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท 
(Compliance) รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบที่ 1 รำย
ละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุมที่ได้รับ
มอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ท่ี
ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท�ำ
บัญชี และเลขำนุกำรบริษัท
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7.4.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร
บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรในปี 2564 รวม 8 รำย รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 29.12 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่ำประจ�ำต�ำแหน่ง และค่ำเบ้ียประชุมเฉพำะกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 28.01 ล้ำนบำท นอกจำก
นี้ยังมีค่ำตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย เงินกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ ประกันสังคมและสวัสดิกำรอื่นๆ อำทิ ค่ำตรวจสุขภำพประจ�ำปี 
ค่ำเบี้ยประกันสุขภำพ เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร เป็นต้น รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 1.11 ล้ำนบำท 
ค่ำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำงจ่ำย - ไม่มี

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯมีจ�ำนวนพนักงำน โดยแยกตำมแต่ละสำยงำนหลัก ดังต่อไปนี้ 

หน่วยงาน จ�านวนพนักงาน (คน)

ส�านักบริหารและเลขานุการผู้บริหาร 5

ส�านักก�ากับดูแลและเลขานุการบริษัท 2

ฝ่ายขายและการตลาด 5

ฝ่ายจัดหาปิโตรเลียมและขนส่ง 5

ฝ่าย QSSHE 7

ฝ่ายการเงินและบัญชี / ธุรการ 12

ฝ่ายจัดซื้อ 3

ฝ่ายบริหารการลงทุน 1

ฝ่ายCatering & Supply Management    242**

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1

รวม 283

**หมำยเหตุ: รวมพนักงำนปฏิบัติกำรตำมสัญญำจ้ำงรำยเดือน/รำยวัน มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเน่ืองจำกกำรขยำยธุรกิจกำร
ให้บริกำรตั้งแต่กรกฎำคม 2563

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำนเป็นจ�ำนวน
เงินรวม 84.06 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน 
โบนัส ค่ำประจ�ำต�ำแหน่ง ค่ำล่วงเวลำและค่ำเบ้ียเล้ียงจ�ำนวน 
82.06 ล้ำนบำท และค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนประกัน
สังคม กองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ และสวัสดิกำรพนักงำนต่ำงๆ เป็น
จ�ำนวนประมำณ 2 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ : ค่ำตอบแทนพนักงำน ไม่รวมผู้บริหำรตำมนิยำมของประกำศ

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จ�ำนวน 8 ท่ำน

บริษัทมีนโยบำยก�ำหนดค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิกำรต่ำงๆ เป็นอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม ประกอบ
ด้วย เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว อำทิ กองทุนประกันสังคม 
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียนอำยุ ประกันสุขภำพ กำร
ตรวจสุขภำพประจ�ำปี เป็นต้น พิจำรณำก�ำหนดโครงสร้ำง

ค่ำตอบแทนแต่ละระดับต�ำแหน่งงำนอย่ำงเหมำะสม โดยค�ำนึง
ถึงคุณวุฒิ ประสบกำรณ์ ต�ำแหน่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดย
ผ่ำนกำรประเมินและวิเครำะห์ค่ำงำนให้เหมำะสมกับลักษณะ
งำนในปัจจุบัน เทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน
หรือใกล้เคียง 

7.6 ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ
ข ้ อมู ลผู ้ ค วบคุ มดู แลกำรท� ำบัญชี  เ ลขำนุ ก ำ รบ ริ ษัท 
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือผู ้ตรวจสอบภำยในท่ีว่ำ
จำกภำยนอก หัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท 
(Compliance) รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบที่ 1 รำย
ละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุมที่ได้รับ
มอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ที่
ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท�ำ
บัญชี และเลขำนุกำรบริษัท
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เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 4 / 2555 ได้มีมติ
แต่งตั้งนำงเสำวณีย์ สุทธิธรรม ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำร
บริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภำคม 2555 โดยมีคุณสมบัติของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัท ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก�ำหนดในมำตรำ 89/15 และ 89/16 ของ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2551 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหำคม 2551 ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และซ่ือสัตย์
สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยและหน้ำที่ตำมที่
บริษัทหรือคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ดังนี้

1) จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
ก.  ทะเบียนกรรมกำร
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำรและรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น และรำยงำนกำรประชุม

ผู้ถือหุ้น
2) เก็บ รักษำรำยงำนกำรมีส ่วนได ้ เสียที่ รำยงำนโดย

กรรมกำรหรือผู ้บริหำร และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมี
ส่วนได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร 
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท�ำกำร
นับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น

3) ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และข้อพึงปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลในกำรด�ำเนินกิจกรรม
ของคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย

4) ด�ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กำรประชุม
ผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท

5) ติดต ่อประสำนงำนกับหน่วยงำนก�ำกับดูแล ได ้แก ่ 
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงำนกลต.และดูแลกำรเปิดเผย
ข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลและ
สำธำรณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย

6) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริษัทให้ปฏิบัติ
ตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7) ติดต่อประสำนงำนกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและส่ือมวลชน
ในกำรให้ข้อมูลและข่ำวสำรของบริษัท

8) ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
ประกำศก�ำหนด 

งำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทก�ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัท
เป็นผู ้รับผิดชอบในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อส่ือสำร
ข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู ้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์ หรือ

ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้รับทรำบ ตำมระเบียบข้อบังคับของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้องและเท่ำเทียมกัน สำมำรถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ 
3 ช่องทำง ดังน้ี

1. โทรศัพท์ 02-398-9850-1 ต่อ 662 
 และ โทรสำร 02-398-9852
2. อีเมล: ir@seaoilthailand.com
3. เว็บไซต์: www.seaoilthailand.com

ในปี 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสำรข้อมูลองค์กร 
ช้ีแจงผลประกอบกำร และตอบค�ำถำมเกี่ยวกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเครำะห์ อำทิ งำนพบปะ
นักลงทุน (Opportunity Day) บนระบบออนไลน์ ซ่ึงมี ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้อ�ำนวยกำร
สำยงำนกำรเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลตำ่งๆ ช้ีแจงผลประกอบกำร และ
แนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้
นักลงทุน นักข่ำว นักวิเครำะห์ และบุคคลทั่วไปสอบถำมข้อมูล 

ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี ส�านักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด
1) ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัท

และบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำสอบบัญชี ประจ�ำปี 2564 ให้
แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส จ�ำกัด 
และไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูปเปอร์ในต่ำงประเทศ รวม
เป็นจ�ำนวนเงิน 5.72 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นค่ำสอบบัญชีของ 
บริษัทฯ จ�ำนวน 3.10 ล้ำนบำทและของบริษัทย่อยท้ังใน
และต่ำงประเทศ จ�ำนวน 2.62 ล้ำนบำท

2) ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit Fee) จ�ำนวน 2.83 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วย ค่ำที่ปรึกษำตรวจวิเครำะห์โครงกำรท่ีจะ
เข้ำลงทุน (Due Diligence) จ�ำนวน 2.70 ล้ำนบำท และ 
ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน เช่น 
ค่ำเดินทำง ค่ำไปรษณีย์ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำถ่ำยเอกสำร 
เป็นต้น ให้แก่ส�ำนักงำนสอบบัญชีและบริษัทในเครือ 
รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 0.13 ล้ำนบำท
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8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
 คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรทบทวนนโยบำย
กำรก�ำกับดูแล และจรรยำบรรณธุรกิจเพื่อให ้สอดคล้อง
กับ วิสัยทัศน์ เป ้ำหมำย และกลยุทธ ์ในกำรด�ำเนินงำน 
ภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง จำก
สถำนกำรณ์วกิฤตเศรษฐกจิและกำรแพร่ระบำดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
โดยกำรปรับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรมีกำร
เติบโตอย่ำงยั่งยืน ปรับพันธกิจเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
รวมถึงกำรพิจำรณำทบทวนประเด็นควำมเสี่ยงและปรับปรุง
กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อให้ครอบคลุมประเด็น
ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อควำมยั่งยืนองค์กรในสภำวกำรณ์
ปัจจุบัน อำทิ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม
เทคโนโลยี ควำมเสี่ยงจำกกำรพัฒนำศักยภำพองค์กร ควำม
เสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
และควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึง
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนและขยำยธุรกิจ เป็นต้น มีกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรต่ำงๆอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 

8.1.1 กำรสรรหำ พัฒนำ และประเมินผลกำรปฏิบัติ 
 หน้ำที่ของคณะกรรมกำร

1) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร (Nomination 
Remuneration and Corporate Governance Committee) 
เพ่ือพิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสม
ในกำรด�ำรงต�ำแหน ่งกรรมกำรบริษัท เ ม่ือกรรมกำรที่
ด�ำรงต�ำแหน่งครบวำระ หรือมีเหตุจ�ำเป็นที่จะต้องแต่งตั้ง
กรรมกำรหรือผู้บริหำรเพิ่ม โดยใช้นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำร
และผู้บริหำรที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ บุคคล
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของ
บริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดย
มีหลักเกณฑ์กำรสรรหำดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระมีดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ หรือผู ้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ 

ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยน้ันๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส ่วนร่วมบริหำรงำน 
ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ผู ้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำม
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่
ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำร
จดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำมำรดำ 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
บริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับริษทั บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำร
ใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำม
สัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
 ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจ
 ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนกังำนสอบบญัชี ซึง่มผู้ีสอบบญัชี
 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
 รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่
 จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
 ก่อนวนัทีย่ืน่ค�ำขออนญุำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
 กำรให ้บริกำรเป ็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี
จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
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8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
 คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรทบทวนนโยบำย
กำรก�ำกับดูแล และจรรยำบรรณธุรกิจเพื่อให ้สอดคล้อง
กับ วิสัยทัศน์ เป ้ำหมำย และกลยุทธ ์ในกำรด�ำเนินงำน 
ภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลง จำก
สถำนกำรณ์วกิฤตเศรษฐกจิและกำรแพร่ระบำดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
โดยกำรปรับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรมีกำร
เติบโตอย่ำงยั่งยืน ปรับพันธกิจเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
รวมถึงกำรพิจำรณำทบทวนประเด็นควำมเสี่ยงและปรับปรุง
กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพื่อให้ครอบคลุมประเด็น
ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อควำมยั่งยืนองค์กรในสภำวกำรณ์
ปัจจุบัน อำทิ ควำมเส่ียงด้ำนกำรเปล่ียนแปลงนวัตกรรม
เทคโนโลยี ควำมเสี่ยงจำกกำรพัฒนำศักยภำพองค์กร ควำม
เสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ครอบคลุมถึงควำมเส่ียงจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
และควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึง
ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนและขยำยธุรกิจ เป็นต้น มีกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรต่ำงๆอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 

8.1.1 กำรสรรหำ พัฒนำ และประเมินผลกำรปฏิบัติ 
 หน้ำที่ของคณะกรรมกำร

1) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร (Nomination 
Remuneration and Corporate Governance Committee) 
เพ่ือพิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสม
ในกำรด�ำรงต�ำแหน ่งกรรมกำรบริษัท เมื่ อกรรมกำรที่
ด�ำรงต�ำแหน่งครบวำระ หรือมีเหตุจ�ำเป็นที่จะต้องแต่งตั้ง
กรรมกำรหรือผู้บริหำรเพิ่ม โดยใช้นโยบำยกำรสรรหำกรรมกำร
และผู้บริหำรที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ บุคคล
ท่ีได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของ
บริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โดย
มีหลักเกณฑ์กำรสรรหำดังต่อไปน้ี

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระมีดังน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ หรือผู ้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ 

ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยน้ันๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน 
ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ผู ้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ำม
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่
ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำร
จดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำมำรดำ 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
บริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับริษทั บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำร
ใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำม
สัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
 ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจ
 ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชี
 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
 รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่
 จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
 ก่อนวนัทีย่ืน่ค�ำขออนญุำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทนุ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
 กำรให ้บริกำรเป ็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ

ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี
จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
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รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้
บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ
อนุญำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่
มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงิน
เดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่
มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำร
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำง
เป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งคุณสมบัติ
ของกรรมกำรอิสระข้ำงต้นเป็นไปตำมนิยำมที่ก�ำหนดไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจสอบ
1. กรรมกำรตรวจสอบจะต้องประกอบด ้วยกรรมกำร

บริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก� ำ กับตลำดทุน และประกำศของ
ตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยได้รับแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทให้เป็น
กรรมกำรตรวจสอบ

2. กรรมกำรตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระที่
1) ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง และ

2) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย ่อยล�ำดับเดียวกันเฉพำะที่ เป ็นบริษัท
จดทะเบียน

3. มีคุณสมบัติและหน้ำท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก�ำหนดไว้ใน
ประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ ว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

4. มีควำมรู ้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำ
หน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
ด ้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำ

หน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน
ได้ นอกจำกนี้ บริษัทจะพิจำรณำคุณสมบัติในด้ำนอื่นๆ 
ประกอบด้วย เช่น ประสบกำรณ์ในธุรกิจควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะทำงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และควำมมีจริยธรรม 
เป็นต้น เพื่อท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนิน
งำนของบรษิทั รวมถงึก�ำกบัดแูลรำยงำนทำงกำรเงนิระบบ
ควบคุมภำยในกำรคัดเลือกผู ้ตรวจสอบบัญชีและกำร
พิจำรณำข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์

2) การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสุด 
 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท
1) กรรมกำรต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและ

ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ
2) กรรมกำรต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ
3) กรรมกำรต้องสำมำรถระบุและจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่

ส�ำคัญของบริษัทฯ
4) กรรมกำรต้องมีควำมทุ ่มเทและอุทิศเวลำให้กับงำนที่

รับผิดชอบอย่ำงเต็มที่
5) กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพกิจกำร

อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ 
หรือเข้ำเป็นหุ ้นส่วนหรือกรรมกำรในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมี
สภำพกิจกำรอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท�ำเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ
บุคคลอื่นก็ตำม เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

6) กรรมกำรต้องเป็นผู ้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด กฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของ
หน่วยงำนรำชกำรที่ก�ำกับดูแลบริษัทฯ และกรณีกรรมกำร
ที่เป็นกรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตำมที่บริษัทฯ 
และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนดด้วย 
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย)

7) กรรมกำรจะด�ำรงต�ำแหน ่งกรรมกำรในบริษัทอื่นท่ี
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้
กรรมกำรทุกคนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มที่และจัดสรรเวลำ
อย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรบริษัท

นอกจำกนี้  บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของควำม
หลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและยอมรับในควำม
แตกต่ำงอย่ำงเหมำะสม ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรตัดสินใจและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท 
และช ่วยส ่งเสริมควำมสมดุลด ้ำนมุมมอง แนวคิด และ
ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย ดังน้ัน ในกำรสรรหำบุคคลที่จะ
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ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทนั้น จึงพิจำรณำจำกองค์ประกอบ
ตำมท่ีกฎหมำยและนโยบำยได้ก�ำหนดไว้ และค�ำนึงถึงควำม
หลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร โดยไม่จ�ำกัดเรื่อง
เพศ ศำสนำ อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ทักษะวิชำชีพ และควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนอื่น

หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท มีดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำง

น้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
และมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด ข้อบังคับของ
บริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
1) ผู ้ถือหุ ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึงหุ้นต่อ

หนึ่งเสียง
2) ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู ่ทั้งหมด

ตำม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็น
กรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อย
เพียงใดไม่ได้

3) บุคคลที่ได ้รับคะแนนสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็น
ผู ้ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได ้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนน
เสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนที่ประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขำด

2. วำระในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำป ีทุกครั้ ง 
กรรมกำรต้องออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 
1 ใน 3 กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่ง และกรรมกำร
ที่จะต้องออกในวำระน้ีอำจเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง
ใหม่ได้อีก ทั้งน้ี กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่งใน
ปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลำกกัน 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง

3. นอกจำกพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำก
ต�ำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือ
ศำลมีค�ำสั่งให้ออก

4. ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำก
ต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ ้นซึ่งมำ

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง (1/2) ของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำก
ถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร คัดเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษัทมหำชนจ�ำกัดและกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบำยกำรสรรหำกรรมกำร
และผู ้บริหำร เข ้ำเป ็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำร
ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน ทั้งน้ี มติของ
คณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดย
ผ่ำนกำรพิจำรณำ คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร โดยคัดเลือกจำกกรรมกำร
หรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ที่สำมำรถบริหำรงำนในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ เพื่อท�ำหน้ำที่บริหำร
จัดกำรงำนประจ�ำที่เกินอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และกลั่นกรองดูแลงำน
บริหำร ตลอดจนสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำร
จัดกำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน 
ข้อบังคับ ค�ำส่ัง และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้กรอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรบริหำรจะต้องประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน 
โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรเลือกสมำชิกกรรมกำรบริหำร 
1 คน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำร โดย
คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้อง

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ และมีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และมเีวลำเพยีงพอทีจ่ะอทิุศควำมรูแ้ละ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่

2) มคีณุสมบัตคิรบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) ไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือ
กรรมกำรในบรษัิทฯ อืน่ทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท�ำเพื่อประโยชน์
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ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทนั้น จึงพิจำรณำจำกองค์ประกอบ
ตำมท่ีกฎหมำยและนโยบำยได้ก�ำหนดไว้ และค�ำนึงถึงควำม
หลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร โดยไม่จ�ำกัดเรื่อง
เพศ ศำสนำ อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ทักษะวิชำชีพ และควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนอื่น

หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท มีดังต่อไปน้ี
1. คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำง

น้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง (1/2) ของ
จ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดน้ันต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
และมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด ข้อบังคับของ
บริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปน้ี
1) ผู ้ถือหุ ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ ้นต่อ

หน่ึงเสียง
2) ผู้ถือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู ่ทั้งหมด

ตำม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็น
กรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อย
เพียงใดไม่ได้

3) บุคคลที่ได ้รับคะแนนสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็น
ผู ้ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนน
เสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ประธำนที่ประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงช้ีขำด

2. วำระในกำรประชุมผู ้ถือหุ ้นสำมัญประจ�ำป ีทุกครั้ ง 
กรรมกำรต้องออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 
1 ใน 3 กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต�ำแหน่ง และกรรมกำร
ที่จะต้องออกในวำระนี้อำจเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง
ใหม่ได้อีก ทั้งนี้ กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งใน
ปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลำกกัน 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำน
ท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง

3. นอกจำกพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำก
ต�ำแหน่งเม่ือตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือ
ศำลมีค�ำสั่งให้ออก

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำก
ต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ ้นซึ่งมำ

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำก
ถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร คัดเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษัทมหำชนจ�ำกัดและกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบำยกำรสรรหำกรรมกำร
และผู ้บริหำร เข ้ำเป ็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำร
ผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดย
ผ่ำนกำรพิจำรณำ คัดเลือกจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร โดยคัดเลือกจำกกรรมกำร
หรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท ที่สำมำรถบริหำรงำนในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ เพื่อท�ำหน้ำที่บริหำร
จัดกำรงำนประจ�ำที่เกินอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ และกลั่นกรองดูแลงำน
บริหำร ตลอดจนสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำร
จัดกำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน 
ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้กรอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรบริหำรจะต้องประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน 
โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรเลือกสมำชิกกรรมกำรบริหำร 
1 คน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำร โดย
คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้อง

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ และมีควำมซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรม
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และมเีวลำเพยีงพอทีจ่ะอทิุศควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่

2) มคีณุสมบัตคิรบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) ไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือ
กรรมกำรในบรษัิทฯ อืน่ทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท�ำเพื่อประโยชน์

73แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ของตนเองหรือบุคคลอื่นก็ตำม เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัททรำบก่อนมีมติแต่งตั้ง 

ในกรณีที่กรรมกำรบริหำรมีจ�ำนวนสมำชิกต�่ำกว่ำ 3 คน ให้
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรรำยใหม่ให้ครบ
ถ้วนตำมก�ำหนดในทันที หรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับแต่
วันที่จ�ำนวนสมำชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมต่อเน่ืองใน
กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำร

กำรสรรหำและแต่งตั้งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่
คณะกรรมกำรของบริษัทจะเป็นผู ้พิจำรณำแต่งต้ังประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ โดยผ่ำนกำร
พจิำรณำคดัเลอืกจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน 
และก�ำกับดูแลกิจกำร ตำมหลักเกณฑ์ต้องเป็นกรรมกำรของ
บริษัท ตำมข้อบังคับของบริษัทและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
ที่กฎหมำยก�ำหนด ควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ต้องมีประสบกำรณ์ใน
กำรเป็นผู้น�ำขององค์กร มีภำวะควำมเป็นผู้น�ำสูง และได้รับกำร
ยอมรับจำกองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต้องพิจำรณำเรื่องควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และสำมำรถอุทิศเวลำเพื่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงเต็มที่

แผนพัฒนำและสืบทอดต�ำแหน่งงำน
คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแล
กิจกำร ได้มีกำรพิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง 
(Succession Plan) และแนวทำงกำรพัฒนำSuccessor ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งข้ึนในทุกปี โดยบริษัทมีหลักกำรและแนวทำงใน
กำรวำงแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
ส�ำคัญของค์กร เพื่อพัฒนำศักยภำพให้สำมำรถด�ำรงต�ำแหน่ง
ภำยในเวลำที่ก�ำหนด ซึ่งมีกำรคัดเลือกผู้สืบทอดต�ำแหน่งและ
พัฒนำศักยภำพและติดตำมผลผู้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยก�ำหนด
มีแนวทำงไว้ดังนี้
1. ระบตุ�ำแหน่งส�ำคญัขององค์กรและจดัท�ำประวตักิำรท�ำงำน 

(Profile) ของต�ำแหน่งส�ำคญัของค์กร ซ่ึงต้องระบคุณุสมบตัิ 
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ กำรศึกษำ ทกัษะ หรอืประสบกำรณ์
ที่จ�ำเป็น รวมถึงคุณลักษณะ/สมรรถนะ (Competency) 
ของต�ำแหน่งนั้น

2. ประเมินศักยภำพของบุคลำกร โดยกำรพิจำรณำจำกผล
กำรปฏบิตังิำนประจ�ำปี (Performance Appraisal) ตดิต่อ
กัน 2 ปี โดยน�ำคะแนนเฉลี่ยไปใช้เป็นเกณฑ์พิจำรณำ และ
กำรพิจำรณำด้วยผลกำรประเมิน Competency และ 
Personality ด้วยเครื่องมือของฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์จำก
ผู้บังคับบัญชำ และผู้บังคับบัญชำล�ำดับถัดไป

3. จัดกลุ ่มผู ้สืบทอดต�ำแหน่ง โดยกำรวัดผลกำรประเมิน
ควำมเข้ำกัน (Profile matching) ของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
ที่พร้อมเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

4. จัดท�ำแผนพัฒนำศักยภำพรำยบุคคล โดยพนักงำนท่ีผ่ำน
กำรพิจำรณำวำงแผนร่วมกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในปัจจุบัน
ซึ่งให้สอดคล้องกับต�ำแหน่งงำน และติดตำมกำรพัฒนำ
ศักยภำพตำมแผนเป็นระยะ 

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำร
ใหม่ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำร 
โดยคณะกรรมกำรจะมุ่งเน้นสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำในบทบำท
หน้ำที่ของกรรมกำร ลักษณะของธุรกิจ และภำพรวมขององค์กร 
นโยบำยและหลักเกณฑ์ส�ำคัญต่ำงๆ ของบริษัท รวมถึงกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังก�ำหนดให้
เลขำนกุำรบรษิทัช่วยสนบัสนนุกำรปฐมนเิทศกรรมกำรใหม่ เพือ่
ให้กรรมกำรใหม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้ และมีประสิทธิผล
มำกที่สุด ดังน้ี
1) ข้อมูลที่ควรทรำบ ส�ำหรับกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 

ผ่ำนคู่มือกรรมกำร เช่น ประวัติบริษัท ข้อบังคับ โครงสร้ำง
ธรุกจิ โครงสร้ำงกรรมกำร กฎบตัรคณะกรรมกำร กรรมกำร
ชุดย่อย ตำรำงอ�ำนำจอนุมัติ นโยบำยและกฎระเบียบที่
เกีย่วข้อง แผนกำรจดัประชมุและวธิกีำรด�ำเนนิกำรประชมุ

2) กำรน�ำเสนอข้อมูลสรุปโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
เกีย่วกบั แนวทำงในกำรด�ำเนนิธรุกจิ กำรก�ำกับดแูลกจิกำร
และจรรยำบรรณธุรกิจ โครงสร้ำงกำรจัดกำร แนะน�ำ
ผู้บริหำรองค์กรในด้ำนต่ำงๆ ตลอดจนเยี่ยมชมสถำนที่
ปฏิบัติงำนของบริษัทและบริษัทย่อย

3) จดัให้มกีำรพบปะหำรือกบัประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
บริษัท และผู้บริหำรระดับสูง

กำรประเมนิผลตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำร
ชดุย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลตนเองเป็น
ประจ�ำทุกปี ทั้งคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยและ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ โดยผ่ำน
กำรพิจำรณำจำก คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน 
และก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อน�ำผลกำรประเมินตนเองไปปรับปรุง
กำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น 
โดยน�ำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรและกรรมกำร
ชุดย่อยแบบรำยคณะ และประเมินตนเองแบบรำยบุคคลของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มำประยุกต์ใช้เพื่อควำม
เหมำะสมกับองค์กร โดยมีหัวข้อกำรประเมิน ดังนี้ 
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กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยคณะ 
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
1)  โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
2)  บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3)  กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4)  กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร 
5)  ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร 
6)  กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ 
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร ท�ำให้กำร

ท�ำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ
2) กำรประชมุของคณะกรรมกำรชดุย่อย ท�ำให้คณะกรรมกำร

ปฏิบัติหน้ำที่กำรประชุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) บทบำท หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชดุย่อย 

ให้ควำมส�ำคัญ ใช้เวลำในกำรพิจำรณำ ทบทวนและปฏิบัติ
ตำมอย่ำงเพียงพอ

กำรประเมินตนเองแบบรำยบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ 
ดังนี้
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร
3) บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ส�ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม สรุปได้ดังนี้
กำรประเมินตนเองกรรมกำรแบบรำยคณะ 
• คณะกรรมกำรบริษัท คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ำกับ 96.46% 

อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ คะแนนเฉลีย่รวม เท่ำกบั 98.89% 

อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก

• คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจกำร คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ำกับ 99.03% 

 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก
• คณะกรรมกำรบริหำร คะแนนเฉล่ียรวมเท่ำกับ 93.21% 

อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก

กำรประเมินตนเองกรรมกำรรำยบุคคล คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 
97.92% อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก

แบบประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด
หลัก ดังน้ี
1)  ควำมคืบหน้ำของแผนงำน 
2)  กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งแบ่งกำรวัดผลออกเป็นเร่ือง

ควำมเป็นผู้น�ำ กำรก�ำหนดกลยุทธ์ กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ 
กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน ควำมสัมพันธ์กับ
คณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก กำรบริหำร
งำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร กำรสืบทอดต�ำแหน่ง 
ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร และคุณลักษณะส่วนตัว

3)  กำรพัฒนำ CEO 
ส�ำหรับผลกำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ คะแนนเฉล่ียรวม เท่ำกับ 85.19% 
อยู ่ ในเกณฑ์ ดี โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร จะเป็นผู้ประเมิน
ผลกำรปฎิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เพื่อพิจำรณำก�ำหนด
ค่ำตอบแทนประจ�ำปี และเพื่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
ให้ดียิ่งขึ้นและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมำย 
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กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยคณะ 
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังน้ี
1)  โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 
2)  บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3)  กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4)  กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร 
5)  ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร 
6)  กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ 
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังน้ี
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร ท�ำให้กำร

ท�ำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ
2) กำรประชมุของคณะกรรมกำรชดุย่อย ท�ำให้คณะกรรมกำร

ปฏิบัติหน้ำที่กำรประชุมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) บทบำท หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชดุย่อย 

ให้ควำมส�ำคัญ ใช้เวลำในกำรพิจำรณำ ทบทวนและปฏิบัติ
ตำมอย่ำงเพียงพอ

กำรประเมินตนเองแบบรำยบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ 
ดังนี้
1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร
3) บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ส�ำหรับผลกำรประเมินในภำพรวม สรุปได้ดังนี้
กำรประเมินตนเองกรรมกำรแบบรำยคณะ 
• คณะกรรมกำรบริษัท คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ำกับ 96.46% 

อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก
• คณะกรรมกำรตรวจสอบ คะแนนเฉล่ียรวม เท่ำกบั 98.89% 

อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก

• คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจกำร คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ำกับ 99.03% 

 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก
• คณะกรรมกำรบริหำร คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 93.21% 

อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก

กำรประเมินตนเองกรรมกำรรำยบุคคล คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 
97.92% อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก

แบบประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ซ่ึงแบบประเมินประกอบด้วย 3 หมวด
หลัก ดังน้ี
1)  ควำมคืบหน้ำของแผนงำน 
2)  กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน ซ่ึงแบ่งกำรวัดผลออกเป็นเร่ือง

ควำมเป็นผู้น�ำ กำรก�ำหนดกลยุทธ์ กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ 
กำรวำงแผนและผลปฏิบัติทำงกำรเงิน ควำมสัมพันธ์กับ
คณะกรรมกำร ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก กำรบริหำร
งำนและควำมสัมพันธ์กับบุคลำกร กำรสืบทอดต�ำแหน่ง 
ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร และคุณลักษณะส่วนตัว

3)  กำรพัฒนำ CEO 
ส�ำหรับผลกำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ำกับ 85.19% 
อยู ่ ในเกณฑ์ ดี โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร จะเป็นผู ้ประเมิน
ผลกำรปฎิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ เพื่อพิจำรณำก�ำหนด
ค่ำตอบแทนประจ�ำปี และเพื่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
ให้ดียิ่งขึ้นและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมำย 
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8.1.2 กำรเข้ำร่วมประชุมและจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทรำยบุคคล
กำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ปี2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2564

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม /
จ�านวนการประชุมทั้งหมด

การประชุมที่ไม่มีกรรมการบริหาร 
(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / 
จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร 1 / 1 8 / 8 1 / 1

2. นายทวีป สุนทรสิงห์ 1 / 1 8 / 8 1 / 1

3. ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 1 / 1 8 / 8 1 / 1

4. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 1 / 1 8 / 8 1 / 1

5. นายสุรพล มีเสถียร 1 / 1 8 / 8 1 / 1

6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1 / 1 8 / 8 1 / 1

7. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ 1 / 1 8 / 8 1 / 1

8. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 1 / 1 8 / 8 -

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ที่ประชุมสำมัญผู ้ ถือหุ ้นประจ�ำป ี  2564 ซ่ึงจัดขึ้น เมื่ อ
วันที่ 9 เมษำยน 2564 ได้มีมติอนุมัติกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยส�ำหรับปี 2564 ประกอบ
ด้วย ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 10 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ค่ำตอบแทน
รำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด�ำเนินงำน 
และค่ำตอบแทนอื่นๆ สรุปได้ดังนี้

1. ค่ำตอบแทนรำยเดือน
- ประธำนกรรมกำร เป็นจ�ำนวน 40,000 บำท     

ต่อเดือน
-  กรรมกำร เป็นจ�ำนวน 30,000 บำท ต่อเดือน 

2. ค่ำเบี้ยประชุม 
 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 30,000 

บำทต่อครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
 -  กรรมกำรตรวจสอบ จ�ำนวน 20,000 บำทต่อ
  ครั้งที่เข้ำร่วมประชุม
 -  ประธำนกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน 
  และก�ำกับดูแลกิจกำร จ�ำนวน 20,000 บำทต่อ
  ครั้งที่เข้ำร่วมประชุม

 -  กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และ
ก�ำกับดูแลกิจกำร จ�ำนวน 15,000 บำทต่อครั้ง
ที่เข้ำร่วมประชุม

 -  ประธำนกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 16,500 บำท
ต่อครั้งที่เข้ำร่วมประชุม 

-  กรรมกำรบริหำร จ�ำนวน 11,000 บำทต่อครั้ง
ที่เข้ำร่วมประชุม

3. ค่ำตอบแทนผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท (นอก
เหนือจำกค่ำตอบแทนรำยเดือน) ส�ำหรับกรรมกำรท่ีเป็น
ผู้มีอ�ำนำจลงนำม เป็นจ�ำนวนไม่เกิน 12,000 บำทต่อคน
ต่อเดือน

4. ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด�ำเนินงำน (Incentive Fee) 
ซ่ึงจะพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำน

5. ค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่ำตรวจสุขภำพประจ�ำปี และ
ค่ำเบ้ียประกันสุขภำพ
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ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย สำมำรถสรุปได้ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน ปี 2564 (บาท)

ค่าตอบแทน
กรรมการ
รายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
สรรหาฯ

ค่าตอบแทน
ตามผลการ
ด�าเนินงาน

ปี 2563

รวม

1.     นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร  624,000  -  -  340,000  964,000 

2.     นายทวีป สุนทรสิงห์  360,000  140,000  40,000  265,000  805,000 

3.     ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์  360,000  210,000  -  265,000  835,000 

4.     ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล  360,000  140,000  30,000  265,000  795,000 

5.     นายสุรพล มีเสถียร  504,000  -  30,000   534,000 

6.     นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข  360,000  -  -   360,000 

7.     นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์  360,000  -  -  265,000  625,000 

8.     นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  504,000  -  -   504,000 

รวม 3,396,000 420,000 100,000  1,400,000 5,422,000

8.1.3 กำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
และนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทดังกล่ำว
1.  เพื่อให้กำรลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีหลักกำรที่

เหมำะสม บริษัทจึงเห็นควรก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนเพื่อ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนดังต่อไปนี้
-  ธุรกิจที่จะลงทุนน้ันเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภำพท�ำรำยได้

และก�ำไรท่ีสม�่ำเสมอ และผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเป็น
ไปได้แล้ว

-  ธุรกิจที่จะลงทุนมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ำยช�ำระ
ภำระหนี้และดอกเบี้ยจ่ำย

-  ธรุกจิทีจ่ะลงทนุให้ผลตอบแทนทีเ่หมำะสมในควำมเสีย่ง
 ที่ยอมรับได้
-  จัดให้มีผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและ

ประสบกำรณ์ในกำรท�ำธุรกิจนั้นๆ
-  ไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมำยหรือผิดหลักศีลธรรม
-  ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมท่ีกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องหรอืข้อบงัคบัของบรษิทัก�ำหนดไว้

-  รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมที่เข้ำไปลงทุนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
ทุกไตรมำส

 2. ในกำรพิจำรณำจ�ำนวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม จะขึ้นอยู่กับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ โดยหำก
เป็นกิจกำรที่มีควำมสัมพันธ์กับธุรกิจมำก บริษัทอำจมีกำร
ลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 50 และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ส่วนกำรลงทุนในกิจกำรอื่นๆ บริษัทอำจมีกำรลงทุนตั้งแต่
ร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 49.99 ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วม
ของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจพิจำรณำทบทวน
กำรลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้สอดคล้องและ
เหมำะสมกับสภำพธุรกิจของบริษัท

 
ในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัท
ร ่วมน้ัน บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเป ็นกรรมกำรใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่ำว โดยตัวแทน
อำจเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง หรือ
บุคคลใดๆ ซ่ึงมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์เหมำะสมใน
ธุรกิจดังกล่ำว โดยปรำศจำกผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจ
ของบริษัทย ่อยและบริษัทร ่วมเหล ่ำนั้น ตัวแทนจะต ้อง
บริหำรและจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำม
กฎเกณฑ์ และระเบียบตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
และกฎหมำยของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ในปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นตัวแทนของ
บริษัทเข้ำเป็นกรรมกำรและบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และยังกำรจัดสรรหำบุคลำกร
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ท้ังนี้ ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย สำมำรถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน ปี 2564 (บาท)

ค่าตอบแทน
กรรมการ
รายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
สรรหาฯ

ค่าตอบแทน
ตามผลการ
ด�าเนินงาน

ปี 2563

รวม

1.     นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร  624,000  -  -  340,000  964,000 

2.     นายทวีป สุนทรสิงห์  360,000  140,000  40,000  265,000  805,000 

3.     ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์  360,000  210,000  -  265,000  835,000 

4.     ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล  360,000  140,000  30,000  265,000  795,000 

5.     นายสุรพล มีเสถียร  504,000  -  30,000   534,000 

6.     นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข  360,000  -  -   360,000 

7.     นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์  360,000  -  -  265,000  625,000 

8.     นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม  504,000  -  -   504,000 

รวม 3,396,000 420,000 100,000  1,400,000 5,422,000

8.1.3 กำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
และนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทดังกล่ำว
1.  เพื่อให้กำรลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีหลักกำรที่

เหมำะสม บริษัทจึงเห็นควรก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนเพื่อ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนดังต่อไปน้ี
-  ธุรกิจที่จะลงทุนนั้นเป็นธุรกิจที่มีศักยภำพท�ำรำยได้

และก�ำไรท่ีสม�่ำเสมอ และผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเป็น
ไปได้แล้ว

-  ธุรกิจที่จะลงทุนมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ำยช�ำระ
ภำระหน้ีและดอกเบ้ียจ่ำย

-  ธรุกจิทีจ่ะลงทนุให้ผลตอบแทนทีเ่หมำะสมในควำมเสีย่ง
 ที่ยอมรับได้
-  จัดให้มีผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีควำมเช่ียวชำญและ

ประสบกำรณ์ในกำรท�ำธุรกิจน้ันๆ
-  ไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมำยหรือผิดหลักศีลธรรม
-  ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมที่กฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้องหรอืข้อบงัคบัของบรษิทัก�ำหนดไว้

-  รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมที่เข้ำไปลงทุนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
ทุกไตรมำส

 2. ในกำรพิจำรณำจ�ำนวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม จะขึ้นอยู่กับควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ โดยหำก
เป็นกิจกำรท่ีมีควำมสัมพันธ์กับธุรกิจมำก บริษัทอำจมีกำร
ลงทุนเกินกว่ำร้อยละ 50 และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ส่วนกำรลงทุนในกิจกำรอื่นๆ บริษัทอำจมีกำรลงทุนตั้งแต่
ร้อยละ 20 จนถึงร้อยละ 49.99 ซ่ึงถือเป็นบริษัทร่วม
ของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจพิจำรณำทบทวน
กำรลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้สอดคล้องและ
เหมำะสมกับสภำพธุรกิจของบริษัท

 
ในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัท
ร ่วมน้ัน บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเป ็นกรรมกำรใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่ำว โดยตัวแทน
อำจเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง หรือ
บุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์เหมำะสมใน
ธุรกิจดังกล่ำว โดยปรำศจำกผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจ
ของบริษัทย ่อยและบริษัทร ่วมเหล ่ำ น้ัน ตัวแทนจะต ้อง
บริหำรและจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำม
กฎเกณฑ์ และระเบียบตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
และกฎหมำยของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ในปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เป็นตัวแทนของ
บริษัทเข้ำเป็นกรรมกำรและบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมที่เก่ียวข้องท้ังหมด และยังกำรจัดสรรหำบุคลำกร
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ที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์เข้ำไปบริหำรจัดกำร
บริษัทย ่อยและบริษัทร ่วมทั้งหมด ซึ่งทุกบริษัทย ่อยและ
บริษัทร่วมทั้งหมดเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดไว้ทั้งหมด
ก่อนเข้ำท�ำรำยกำรลงทุนและหลังเข ้ำไปดูแลกิจกำรของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่ำว

ส่วนหลักเกณฑ์และระบบกำรควบคุมภำยในและรำยกำร
ระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อย รำยละเอียดปรำกฏตำม
หัวข้อ 9 เรื่องกำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน

8.1.4 กำรติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและ
แนวปฏิบัติในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

บริษัทฯก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทมีบทบำทหน้ำที่เป็น
ผู้พิจำรณำก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และก�ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้
มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ 
กฎบัตรคณะกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย เป็นประจ�ำอย่ำง
น้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้ม่ันใจว่ำนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ
ต่ำงๆ ยังมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำนใน
สภำวกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้น�ำหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 
มำปรับใช้ในกำรก�ำกับดูแล เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
กำรด�ำเนินงำนในปัจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรก�ำกับ
ดูแลและกำรปฏิบัติงำน สรุปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรในฐำนะผู้น�ำองค์กรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำร
อย่ำงยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรปรับปรุง ทบทวน
กฏบัตรของแต่ละคณะอย่ำงสม�่ำเสมอ และมีกำรปรับปรุง 
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน นโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง นโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนครอบคลุมท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ก�ำหนด นโยบำยกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ เพื่อรองรับ
กำรบริหำรงำนภำยใต้เหตุกำรณ์ฉุกเฉินและภำวะวิกฤต ที่จะ
สนับสนุนให้ธุรกิจด�ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของ
กิจกำรท่ีเป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน บริษัทมีกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่มุ ่งเน้นด้ำนควำมยั่งยืนท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำย
กำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืน (รำยละเอียดปรำกฏตำม หัวข้อ
เรื่องกำรขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อควำมยั่งยืน)

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล บริษัท
มีกำรทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรและองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรให้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำง
ธุรกิจ มีกำรจัดท�ำBoard skill matrix เพื่อสอบทำนทักษะ 
ควำมเชี่ยวชำญของกรรมกำรแต่ละท่ำน เพื่อน�ำมำใช้ในกำร
สรรหำกรรมกำร และกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของ
กรรมกำรให้ครอบคลุมทุกด้ำน บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและ
ยอมรับในควำมแตกต่ำงอย่ำงเหมำะสม ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีจะเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรตดัสนิใจและกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร
บริษัท และช่วยส่งเสริมควำมสมดุลด้ำนมุมมอง แนวคิด และ
ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย ดังน้ัน ในกำรสรรหำบุคคลที่จะ
ด�ำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทนั้น จึงพิจำรณำจำกองค์ประกอบ
ตำมท่ีกฎหมำยและนโยบำยได้กำหนดไว้ และค�ำนึงถึงควำม
หลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร โดยไม่จ�ำกัดหรือ
แบ่งแยกเพศ ศำสนำ อำยุ หรือควำมแตกต่ำงอื่นใด

คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแล
กจิกำร ได้รบัมอบหมำยท�ำหน้ำทีก่ำรสรรหำกรรมกำร กรรมกำร
ชุดย่อยและผู้บริหำรสูงสุด มีควำมเป็นอิสระในกำรสรรหำ
และคัดเลือกกรรมกำรอย่ำงโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมกำรทีม่คีณุสมบตัสิอดคล้องกบัองค์ประกอบทีก่�ำหนด
ไว้ รวมทั้งน�ำเสนอกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
และกรรมกำรชุดย ่อยต ่อคณะกรรมกำรเพื่อน�ำเสนอให ้
ผู ้ถือหุ ้นอนุมัติโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนทุกรูปแบบ 
ทั้งค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำตอบแทนรูปแบบ
อื่นๆ ให ้ มีควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและจูงใจ
ให้คณะกรรมกำรสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยทั้ง
ระยะส้ันและระยะยำว 

กำรก�ำกับดูแลนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและ
กิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ บริษัทได้มีกำร
มอบหมำยกรรมกำรและผู ้บริหำรระดับสูงที่มีควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญในธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทที่เข้ำไปลงทุนอ่ืน
โดยเข้ำไปเป็นตัวแทนของบริษัทตำมนโยบำยกำรลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยในทุกไตรมำส 

ในป ี 2564 กรรมกำรบริ ษัททุกคนเข ้ำร ่วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครบทุกครั้ง มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ประจ�ำปีของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เพื่อใช้
เป็นแนวทำงกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของกรรมกำร 

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ



78 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติ 4 สรรหำและพัฒนำผู ้บริหำรระดับสูงและกำร
บริหำรบุคลำกร 
ในปี 2564 บริษัทได้มีกำรทวบทวนแผนกำรพัฒนำผู้บริหำร
ระดับสูง ผ่ำนกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี
โดยกำรน�ำเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงแผนกำรพัฒนำผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
ของผู้บริหำรระดับสูงให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยระยำวในกำร
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู ่กำรเติบโตที่ยั่งยืนตำมเป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีได้รับมอบหมำย ตลอดจนกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม สอดคล้องตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และสำมำรถเทียบเคียงได้กับองค์กรอื่นท่ีมีกำรประกอบธุรกิจ
และขนำดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดกำรอบรม 
ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและควำมเสี่ยงเก่ียวกับควำมยั่งยืน 
ให้กับผู้บริหำรทุกคนเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และแนวทำง
กำรก�ำกับดูแลประเด็นควำมเสี่ยงต่ำงๆที่อำจมีผลกระทบต่อ
ควำมยั่งยืนองค์กร 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ ในปี 2564 บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจภำยใต้วิกฤตของสถำนกำรณ์แพร่ระบำดเชื้อโควิด 19 โดย
บริษัทน�ำเทคโนโลยีและโปรแกรมกำรท�ำงำนต่ำงๆเข้ำมำช่วย
ปรับลักษณะกำรท�ำงำนให้มีควำมเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ 
และบริษัทยังสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล อำทิ กำรพัฒนำโปรแกรมกำรท�ำงำนผ่ำน
ระบบออนไลน์ กำรส�ำรองข้อมูลและด�ำเนินงำนต่ำงๆ ภำยใต้
นโยบำยกำรจัดกำรและกำรรักษำควำมม่ันคงควำมปลอดภัย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งจำกกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำน
เทคโนโลยีส่งผลให้พนักงำนทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนได้แม้
จะเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรปรับรูปแบบกำรจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E Meeting) รวมถึงกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ทั้งกำรวำง
กรอบกำรก�ำกับดูแล กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั้งด้ำน
บุคลำกร กระบวนกำร และเครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพื่อลด
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และต่อระบบโดยรวม
ให้มีควำมเพียงพอเหมำะสมกับยุคดิจิตอลมำกขึ้น รวมถึงกำร
ติดตำมดูแลเพื่อให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม อำทิ กระบวนกำรขนส่งที่ปลอดภัย กำร
บริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรจัดกิจกรรมเพื่อลดกำรใช้
คำร์บอน ลดภำวะโลกร้อน กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรติดตำม
กำรด�ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ และ

ติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในต่ำงๆ เพื่อป้องกันผลกระทบจำกสภำพแวดล้อม
ที่ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล
ในสภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีกำรทบทวน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้สอดคล้องตำม
นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำรอบรมสื่อสำรให้
ผู ้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนหรือแจ้ง
เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นพร้อมกำรป้องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์

บริษัทได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติที่ดีเพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้ำที่
ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรในลักษณะ
ที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์จึงก�ำหนดข้อควร
ปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
1. กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ต้องพิจำรณำควำมขัด

แย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำม 
กฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง 
หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่ำงรอบคอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ โดยผู ้มีส ่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
อนุมัติรำยกำรดังกล่ำว 

2. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ 
อันเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ

3. ห ้ำมมิ ให ้บุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ แสวงหำ
ผลประโยชน ์ ในกิ จกำรส ่ วนตั วกับบริษั ทฯ  เช ่ น 
กำรกระท�ำใด เพื่อขำยสินค้ำและบริกำรให้กับบริษัทฯ 
หำกมีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรนั้นๆ ต้องกระท�ำให้
เสมือนว่ำกระท�ำกับบุคคลภำยนอก โดยมีเงื่อนไขทำงกำร
ค้ำทั่วไปที่เสมือนกระท�ำกับคู ่ค ้ำทั่วไป โดยปรำศจำก
อ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำจำกกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องท�ำเอกสำรชี้แจงและ
เปิดเผยข้อมูลให้บริษัทฯ ทรำบทุกกรณี กรณีที่ไม่ใช่
รำยกำรที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยทั่วไปต้องน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
ของกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำว
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและกำร
บริหำรบุคลำกร 
ในปี 2564 บริษัทได้มีกำรทวบทวนแผนกำรพัฒนำผู้บริหำร
ระดับสูง ผ่ำนกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปี
โดยกำรน�ำเสนอของคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน
และก�ำกับดูแลกิจกำร รวมถึงแผนกำรพัฒนำผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
ของผู้บริหำรระดับสูงให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยระยำวในกำร
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู ่กำรเติบโตที่ยั่งยืนตำมเป้ำหมำยตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้รับมอบหมำย ตลอดจนกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม สอดคล้องตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และสำมำรถเทียบเคียงได้กับองค์กรอื่นท่ีมีกำรประกอบธุรกิจ
และขนำดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดกำรอบรม 
ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและควำมเส่ียงเกี่ยวกับควำมยั่งยืน 
ให้กับผู้บริหำรทุกคนเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และแนวทำง
กำรก�ำกับดูแลประเด็นควำมเส่ียงต่ำงๆที่อำจมีผลกระทบต่อ
ควำมยั่งยืนองค์กร 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ ในปี 2564 บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจภำยใต้วิกฤตของสถำนกำรณ์แพร่ระบำดเช้ือโควิด 19 โดย
บริษัทน�ำเทคโนโลยีและโปรแกรมกำรท�ำงำนต่ำงๆเข้ำมำช่วย
ปรับลักษณะกำรท�ำงำนให้มีควำมเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ 
และบริษัทยังสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล อำทิ กำรพัฒนำโปรแกรมกำรท�ำงำนผ่ำน
ระบบออนไลน์ กำรส�ำรองข้อมูลและด�ำเนินงำนต่ำงๆ ภำยใต้
นโยบำยกำรจัดกำรและกำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งจำกกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำน
เทคโนโลยีส่งผลให้พนักงำนทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนได้แม้
จะเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน กำรปรับรูปแบบกำรจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E Meeting) รวมถึงกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ทั้งกำรวำง
กรอบกำรก�ำกับดูแล กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั้งด้ำน
บุคลำกร กระบวนกำร และเครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพื่อลด
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และต่อระบบโดยรวม
ให้มีควำมเพียงพอเหมำะสมกับยุคดิจิตอลมำกขึ้น รวมถึงกำร
ติดตำมดูแลเพื่อให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม อำทิ กระบวนกำรขนส่งที่ปลอดภัย กำร
บริหำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม กำรจัดกิจกรรมเพื่อลดกำรใช้
คำร์บอน ลดภำวะโลกร้อน กำรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสม คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรติดตำม
กำรด�ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ และ

ติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในต่ำงๆ เพื่อป้องกันผลกระทบจำกสภำพแวดล้อม
ที่ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง
และกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล
ในสภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีกำรทบทวน
กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้สอดคล้องตำม
นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำรอบรมสื่อสำรให้
ผู ้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนหรือแจ้ง
เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นพร้อมกำรป้องกันควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์

บริษัทได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติท่ีดีเพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้ำที่
ของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ท่ีมีควำมสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือเป็นบุคคลเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินกำรในลักษณะ
ที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์จึงก�ำหนดข้อควร
ปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
1. กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร ต้องพิจำรณำควำมขัด

แย้งของผลประโยชน์เก่ียวกับรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันตำม 
กฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง 
หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่ำงรอบคอบด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต โดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ โดยผู ้มีส ่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องใดจะไม่สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
อนุมัติรำยกำรดังกล่ำว 

2. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ 
อันเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ

3. ห ้ำมมิ ให ้บุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัทฯ แสวงหำ
ผลประโยชน ์ ในกิ จกำรส ่ วนตั วกับบ ริษัทฯ  เช ่ น 
กำรกระท�ำใด เพื่อขำยสินค้ำและบริกำรให้กับบริษัทฯ 
หำกมีควำมจ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรน้ันๆ ต้องกระท�ำให้
เสมือนว่ำกระท�ำกับบุคคลภำยนอก โดยมีเงื่อนไขทำงกำร
ค้ำทั่วไปที่เสมือนกระท�ำกับคู ่ค ้ำทั่วไป โดยปรำศจำก
อ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำจำกกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง และต้องท�ำเอกสำรชี้แจงและ
เปิดเผยข้อมูลให้บริษัทฯ ทรำบทุกกรณี กรณีที่ไม่ใช่
รำยกำรท่ีมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยท่ัวไปต้องน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
ของกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำว
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4. ในกรณีที่กำรกระท�ำใดหรืออยู ่ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่
สงสัยว่ำ อำจเป็นหรือเป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์กับกลุ ่มบริษัทฯ จะต้องท�ำรำยงำน
เป็นลำยลักษณ์อักษรเปิดเผยรำยกำรท่ีสงสัยดังกล่ำว
ตำมแบบฟอร์มท่ีก�ำหนด โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชำตำม
ล�ำดับชั้น และน�ำส่งที่ส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำร
บริษัท เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำว่ำมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ และควรด�ำเนิน
กำรอย่ำงไร

มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูล
ภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึง กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของกลุ่ม
บริษัทที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมท้ังคู ่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว) รวมถึงได้ก�ำหนดโทษ
เก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือกำรน�ำข้อมูลของ
บริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตำมนโยบำยกำร
ป้องกันกำรน�ำข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. บริษัทก�ำหนดให้มีกำรป้องกันกำรน�ำข้อมูลของบริษัทไป

ใช้ โดยก�ำหนดข้อห้ำมไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
ท�ำงำนไม่ให้กรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทน�ำ
ข้อมูลภำยในท่ีมีสำระส�ำคัญของบริษัทไปเปิดเผย หรือน�ำ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

2. กรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำรและพนักงำน ควรหลีกเล่ียง
กำรใช้ข ้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนเองในกำร 
ซื้อหรือขำยหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภำยใน ที่ยัง
มิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนแก่บุคคลอื่น ดังนั้น จึงควร
หลีกเลี่ยงและงดกำรซื้อขำยหลักทรัพย ์ของบริษัทฯ 
ในช่วงระยะเวลำห้ำมซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ระบุไว ้ใน 
ระเบียบว่ำด้วยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ดังนี้

  (1) ช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยผลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัทและน�ำส่งงบกำรเงินของบริษัทต่อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) 
และ 1 วันท�ำกำรภำยหลังจำกกำรน�ำส่งงบกำรเงิน และ 
(2) ควรงดซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลำ 
7 วันก่อนวันท่ีคณะกรรมกำรมีมติส�ำคัญท่ีต้องเผยแพร่
ต่อสำธำรณชน และ 1 วันท�ำกำรภำยหลังจำกวันที่บริษัท
ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณชนแล้ว

  
3. บริษัทได ้ ให ้ควำมรู ้ ควำมเข ้ ำ ใจแก ่กรรมกำรและ

ผู้บริหำรของบริษัท เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือ
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 
ต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนด

โทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์”) และกฎเกณฑ์ข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งหน้ำที่รำยงำนกำรมีส่วน
ได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร และข้อห้ำมในกำรใช้
ข้อมูลภำยในที่มีสำระส�ำคัญของบริษัทในกำรซ้ือขำยหุ้น

4. ก�ำหนดให้มีกำรจ�ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูล (Need-to-Know 
Basis) เช่น กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงหน่วยงำนกำรเข้ำ
พื้นที่กำรให้หรือขอข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนจะต้องได้รับ
อนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนน้ันๆ

5. ก� ำหนดให ้มี กำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย ์ 
 ของกรรมกำรและผู ้บริหำรของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส

บริษัทจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน
และช้อมูลที่มิใช ่ข ้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลำและโปร่งใส ตำมหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูลของ 
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่ส�ำคัญที่
มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู ้มีส่วนได้
เสียของ บริษัทฯ ในกำรด�ำเนินงำนที่โปร่งใส และเป็นกลไก
ในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรสนเทศของบริษัทต่อผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน และ
สำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
แบบแสดงข้อมูลประจ�ำปี รำยงำนประจ�ำปี รวมถึงเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.seaoilthailand.com ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ เลขำนุกำรบริษัท 
ท�ำหน้ำที่นักลงทุนสัมพันธ์ ในกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเครำะห์ ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้ได้รับข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเท่ำเทียมกัน

กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมภำยใต้กรอบ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณ
และจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็น
ธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองกำร
เป็นสมำชิก “แนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต” เพื่อแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่น ในกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ก�ำหนด นโยบำย และแนวทำง
กำรปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นกำร 
ด�ำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเลี้ยง
รับรอง กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรบริจำคหรือให้เงิน
สนับสนุน ช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส และ
มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแส เป็นต้น
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ในปี 2564 บริษัทฯ ได ้ด�ำเนินกำรเพื่อป ้องกันมิให ้กำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนเก่ียวข้องกับกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 
1. มีกำรปรับปรุงนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ

ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎหมำยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยมีรำยละเอียดกำรปรับปรุงในหัวข้อ 6.3 
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญของนโยบำย 

2. ทบทวนประเด็นควำมเสี่ยงจำกทุกกระบวนกำรในกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอันอำจเกิดกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้ อำทิ กำรประมูลงำนโครงกำรต่ำงๆ 
กำรเล้ียงรับรอง กำรจ่ำยเงินสนับสนุนหรือบริจำคต่ำงๆ 
เพื่อสอบทำนและหำมำตรกำรป้องกัน 

3. กำรก�ำหนดให้มีแผนกำรตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในทุกไตรมำส 

4. จัดให้มีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนที่หลำกหลำยและ
ปลอดภัยและมีกระบวนกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนอย่ำง
เหมำะสม

5. จัดให้มีกำรอบรมเพ่ือสื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับนโยบำยต่อต ้ำนกำรทุจริตคอร ์รัปชั่น ผ ่ำน
ช่องทำงปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ และกำรอบรมให้กับ
พนกังำนทุกคนในองค์กรผ่ำนระบบออนไลน์อย่ำงสม�ำ่เสมอ 
รวมถึงสื่อสำรช่องทำงกำรรับข้อร้องรียนและแจ้งเบำะแส
เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้ง
เบำะแสให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ

6. กำรประกำศนโยบำยNo Gift Policy และสือ่สำรไปยงัคูค้่ำ
เพื่อให้รับทรำบและถือปฏิบัติร่วมกัน

7. กำรสอบทำนระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงให้มีควำมโปร่งใส
และเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทจุรติคอร์รปัชัน่ มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรจัดซือ้สนิทรพัย์
หรืออุปกรณ์ท่ีมีมูลค่ำสูง และกำรสุ่มตรวจสอบคุณภำพ
ซัพพลำยเออร์ และกำรจัดท�ำข้อมูลรำคำตลำดเพื่อใช้
อ้ำงอิงเปรียบเทียบส�ำหรับวัตถุดิบหรือสินค้ำท่ีต้องส่ังซ้ือ
เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ

คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต มีมติรับรองให้ “บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)” 
เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เมื่อพฤศจิกำยน 2562 และบริษัทได้ยกระดับกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ได้พัฒนำปรับปรุงมำอย่ำงต่อเน่ือง จนท�ำให้
บริษัทได้รับผลกำรประเมิน เร่ืองกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัทจดทะเบียนไทย จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย เป็นระดับดีเลิศ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
   

(2) กำรแจ้งเบำะแส (Whistblowing)
บริษัทจัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับ กำรกระท�ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณทำงธุรกิจ กำร
ละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นของกรรมกำร ผู ้บริหำร หรือพนักงำนใน
องค์กร โดยจัดช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยช่องทำง เพื่อ
เปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย สำมำรถแจ้งเบำะแส 
หรือข้อร้องเรียนมำยังบริษัท ได้สะดวกและเหมำะสม โดยผู้แจ้ง
เบำะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่องที่แจ้ง
เบำะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
ที่สำมำรถติดต่อได้ ส่งมำยังช่องทำงกำรรับเรื่อง ตำมที่บริษัท
ก�ำหนด โดยบริษัทได้ก�ำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือ
รับข้อร้องเรียนไว้ดังน้ี

• ทำงไปรษณีย์น�ำส่งที่  ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือ   
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

  บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 
  88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 
  ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ 
  เขตบำงนำ กรุงเทพ 10260
• ทำงอีเมล์  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ: 
  ruth@banomyong.com 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด  

 ค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร /  
 กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ:  
 pongandeat@hotmail.com

  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ:  
 drwit777@gmail.com

  ส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท:  
 compliance@seaoilthailand.com

• ทำงเว็บไซต์ของบริษัท  www.seaoilthailand.com
• กล่องรับข้อเสนอแนะ / ควำมคิดเห็น / ข้อร้องเรียนภำยใน
 บริษัท
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ในปี 2564 บริษัทฯ ได ้ด�ำเนินกำรเพื่อป ้องกันมิให ้กำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น ดังน้ี 
1. มีกำรปรับปรุงนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ

ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎหมำยคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยมีรำยละเอียดกำรปรับปรุงในหัวข้อ 6.3 
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญของนโยบำย 

2. ทบทวนประเด็นควำมเส่ียงจำกทุกกระบวนกำรในกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอันอำจเกิดกำร
ทุจริตคอร์รัปช่ันได้ อำทิ กำรประมูลงำนโครงกำรต่ำงๆ 
กำรเล้ียงรับรอง กำรจ่ำยเงินสนับสนุนหรือบริจำคต่ำงๆ 
เพื่อสอบทำนและหำมำตรกำรป้องกัน 

3. กำรก�ำหนดให้มีแผนกำรตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในทุกไตรมำส 

4. จัดให้มีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนที่หลำกหลำยและ
ปลอดภัยและมีกระบวนกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนอย่ำง
เหมำะสม

5. จัดให้มีกำรอบรมเพ่ือส่ือสำรนโยบำยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับนโยบำยต่อต ้ำนกำรทุจริตคอร ์รัปชั่น ผ ่ำน
ช่องทำงปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ และกำรอบรมให้กับ
พนกังำนทุกคนในองค์กรผ่ำนระบบออนไลน์อย่ำงสม�ำ่เสมอ 
รวมถึงสื่อสำรช่องทำงกำรรับข้อร้องรียนและแจ้งเบำะแส
เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้ง
เบำะแสให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ

6. กำรประกำศนโยบำยNo Gift Policy และสือ่สำรไปยงัคูค้่ำ
เพื่อให้รับทรำบและถือปฏิบัติร่วมกัน

7. กำรสอบทำนระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงให้มีควำมโปร่งใส
และเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจรติคอร์รปัชัน่ มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรจัดซือ้สนิทรพัย์
หรืออุปกรณ์ท่ีมีมูลค่ำสูง และกำรสุ่มตรวจสอบคุณภำพ
ซัพพลำยเออร์ และกำรจัดท�ำข้อมูลรำคำตลำดเพื่อใช้
อ้ำงอิงเปรียบเทียบส�ำหรับวัตถุดิบหรือสินค้ำที่ต้องส่ังซ้ือ
เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ

คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต มีมติรับรองให้ “บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน)” 
เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เมื่อพฤศจิกำยน 2562 และบริษัทได้ยกระดับกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ได้พัฒนำปรับปรุงมำอย่ำงต่อเน่ือง จนท�ำให้
บริษัทได้รับผลกำรประเมิน เร่ืองกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัทจดทะเบียนไทย จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย เป็นระดับดีเลิศ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
   

(2) กำรแจ้งเบำะแส (Whistblowing)
บริษัทจัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับ กำรกระท�ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณทำงธุรกิจ กำร
ละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นของกรรมกำร ผู ้บริหำร หรือพนักงำนใน
องค์กร โดยจัดช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีหลำกหลำยช่องทำง เพื่อ
เปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย สำมำรถแจ้งเบำะแส 
หรือข้อร้องเรียนมำยังบริษัท ได้สะดวกและเหมำะสม โดยผู้แจ้ง
เบำะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่องที่แจ้ง
เบำะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ท่ีอยู่ หมำยเลขโทรศัพท์
ที่สำมำรถติดต่อได้ ส่งมำยังช่องทำงกำรรับเรื่อง ตำมที่บริษัท
ก�ำหนด โดยบริษัทได้ก�ำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือ
รับข้อร้องเรียนไว้ดังนี้

• ทำงไปรษณีย์น�ำส่งที่  ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือ   
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

  บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 
  88 ซอยบำงนำ-ตรำด 30 
  ถนนเทพรัตน แขวงบำงนำใต้ 
  เขตบำงนำ กรุงเทพ 10260
• ทำงอีเมล์  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ: 
  ruth@banomyong.com 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด  

 ค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร /  
 กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ:  
 pongandeat@hotmail.com

  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ:  
 drwit777@gmail.com

  ส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท:  
 compliance@seaoilthailand.com

• ทำงเว็บไซต์ของบริษัท  www.seaoilthailand.com
• กล่องรับข้อเสนอแนะ / ควำมคิดเห็น / ข้อร้องเรียนภำยใน
 บริษัท
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บริษัทมีมำตรกำรคุ ้มครองและรักษำควำมลับ เพื่อเป็นกำร
คุ ้มครองสิทธิของผู ้ร ้องเรียนและผู ้ให ้ข ้อมูลท่ีกระท�ำโดย
เจตนำสุจริต บริษัท จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่หรือข้อมูลใดๆ ที่
สำมำรถระบุตัวผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้ให้ข ้อมูล และเก็บรักษำ
ข้อมูลของผู ้ร ้องเรียนและผู ้ให้ข ้อมูลไว้เป็นควำมลับ โดย
จะจ�ำกัดเฉพำะผู ้ที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนิน
กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่ำนั้น ที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ได้ ในกรณีที่มีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รัปช่ันของ
ผู ้บริหำร ผู ้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท�ำ
หน้ำที่ในกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียน พยำน และ
บุคคลที่ให้ข้อมูลในกำรสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับควำม
เดือดร้อน อันตรำยใด หรือ ควำมไม่ชอบธรรม อันเกิดมำจำก
กำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็นพยำนหรือกำรให้ข้อมูล 
ผู้ท่ีมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเรื่อง
ร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสำร
หลักฐำนของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ ห้ำมเปิด
เผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกำรเปิด
เผยหน้ำที่ที่กฎหมำยก�ำหนด

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรสืบสวนและบทลงโทษส�ำหรับพนักงำน
ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมคู่มือ
นโยบำยและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ส�ำหรับพนักงำนว่ำ
ด้วยเรื่องวินัยและโทษทำงวินัย กรรมกำรหรือพนักงำนจะ
ได้รับโทษตำมกฏหมำย หำกกำรกระท�ำนั้นผิดกฏหมำย โดยมี
ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรสืบสวน ดังนี้
1) เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะแส คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ

มอบหมำยให้ผูต้รวจสอบภำยใน หรอืแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สืบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู ้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง 
และแจ้งผลกำรตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบำะแสหรือ
ผู้ร้องเรียนได้ทรำบ 

2) หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูลหรือหลักฐำน
ที่มี มีเหตุผลอันควรเช่ือได้ว่ำผู้ท่ีถูกกล่ำวหำได้กระท�ำกำร
ทุจริตคอร์รัปช่ันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำได้รับ
ทรำบข้อกล่ำวหำ และพิสูจน์ตนเอง โดยกำรหำข้อมูล
หรือหลักฐำนเพิ่มเติม ท่ีแสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำอันทุจริตนั้นตำมที่ถูกกล่ำวหำ

3) หำกผู้ถูกกล่ำวหำ ได้กระท�ำกำรทุจริตนั้นจริง กำรทุจริต
นั้น ไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำน ถือว่ำ
เป ็นกำรกระท�ำผิดนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน 
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับกำร
พิจำรณำโทษทำงวินัย ตำมระเบียบที่บริษัทก�ำหนดไว้ และ
หำกกำรกระท�ำทุจริตน้ันเป็นกำรกระท�ำท่ีผิดต่อกฎหมำย 
ผู้กระท�ำผิดนั้นอำจจะต้องได้รับโทษทำงกฎหมำย ทั้งนี้ 

โทษทำงวินัยตำมระเบียบของบริษัทฯ ค�ำตัดสินของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ถือเป็นอันส้ินสุด

บริษัทไม่มีนโยบำยลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทำงลบต่อ
พนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รัปช่ัน แม้ว่ำกำรกระท�ำน้ันจะท�ำให้
บริษัทสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม

(รำยละเอียดปรำกฏตำม หัวข ้อเรื่องกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเส่ียง และเรื่องกำรควบคุมภำยในและรำยกำรระหว่ำงกัน)

หลักปฏิบัติ 7 รักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและกำร
เปิดเผยข้อมูล คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีกำรติตตำมระบบกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำร
เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่ำงๆ ให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เป็น
ไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข ้อง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร ได้ติดตำม
กำรปฏิบัติงำนและผลประกอบกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงควำม
เพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรช�ำระ
หนี้ มีกำรจัดกิจกรรมOpportunity Day เพื่อส่ือสำรข้อมูลผล
กำรด�ำเนินงำน และพัฒนำกำรที่ส�ำคัญต่ำงๆ ให้กับผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนที่สนใจ กำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรลงทุน
ต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงกำรเปิดเผยสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์
และในเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรส่ือสำรกับ
ผู ้ถือหุ ้น คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญของกำรดูแล
สิทธิของผู้ถือหุ ้น และกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ ้นอย่ำงเท่ำเทียม
กัน ส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐำนของตน เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท 
ผ่ำนกำรประชุมผู ้ถือหุ ้น โดยกำรใช้สิทธิต่ำงๆได้ระบุไว้ใน 
ส่วนที่ 6.1.2 หัวข้อ นโยบำยและแนวปฏิบัติเก่ียวกับผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสีย
 
8.2  รายงานผลการปฏบัิติหน้าท่ีของกรรมการ
 ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 
ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิและมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน ด้ำนกฎหมำย 
และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
ประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมขอบเขต และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซ่ึงระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และตำมแนวทำงปฏบิตัขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมทั้งส้ินรวม 7 ครั้ง และได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เป็นประจ�ำทุกไตรมำส โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน ดังน้ี

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
ปี 2564

(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1.  ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 7 / 7

2.  นายทวีป สุนทรสิงห์ (กรรมการตรวจสอบ) 7 / 7

3.  ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล (กรรมการตรวจสอบ) 7 / 7

ซึ่งในกำรประชุมแต่ละครั้ง เป็นกำรประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี
ผู ้ตรวจสอบภำยใน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู ้จัดกำรใหญ่ ผู ้บริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และผู ้บริหำร
ฝ่ำยอื่นๆ ตำมวำระท่ีเก่ียวข้อง และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีผู ้บริหำร เข้ำร่วม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษำหำรือ
อย่ำงเป็นอิสระในประเด็นส�ำคัญต่ำงๆ รวมถึง รับทรำบ
ผลกำรปฏิบัติงำน ข้อสังเกตท่ีตรวจพบ ตลอดจนปัญหำ
และอุปสรรคระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้รำยงำน แสดงควำมเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเป็นอิสระ ซ่ึงพิจำรณำสอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยใน กำรสอบทำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ พิจำรณำคัดเลือก เสนอ
แต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจำรณำ
รำยงำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ระมัดระวัง รอบคอบ และมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อกำรปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วน 
ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ บริษัทฯ 
มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ
และเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อให้ควำมเช่ือม่ันว่ำ กำรจัดท�ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของ
บริษัทที่แสดงข้อมูลอันเป็นสำระส�ำคัญ มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด

สรุปผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ
คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร ของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรแต่งต้ังจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 2 ท่ำนและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน ในปี 2564 คณะกรรมกำร
สรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำรได้มีกำรประชุมทั้งสิ้นรวม 2 ครั้ง ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ
ปี 2564

(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1. นายทวีป สุนทรสิงห์ (ประธานกรรมการสรรหาฯ) - กรรมการอิสระ 2 / 2

2. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล (กรรมการสรรหาฯ) - กรรมการอิสระ 2 / 2

3. นายสุรพล มีเสถียร (กรรมการสรรหาฯ) - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 / 2

โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำรมีหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
บริษัท ในกำรส่งเสริมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พิจำรณำกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยเกี่ยวกับกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำรของกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์และกระบวนกำรที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ำรับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ผู้บริหำร
สูงสุด และกรรมกำรบริหำรของบริษัท นอกจำกนี้คณะกรรมกำรยังมีหน้ำที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดีใน
กิจกำรด้ำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่
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ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมทั้งส้ินรวม 7 ครั้ง และได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เป็นประจ�ำทุกไตรมำส โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
ปี 2564

(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1.  ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 7 / 7

2.  นายทวีป สุนทรสิงห์ (กรรมการตรวจสอบ) 7 / 7

3.  ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล (กรรมการตรวจสอบ) 7 / 7

ซึ่งในกำรประชุมแต่ละครั้ง เป็นกำรประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี
ผู ้ตรวจสอบภำยใน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู ้จัดกำรใหญ่ ผู ้บริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และผู ้บริหำร
ฝ่ำยอ่ืนๆ ตำมวำระที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีผู ้บริหำร เข้ำร่วม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษำหำรือ
อย่ำงเป็นอิสระในประเด็นส�ำคัญต่ำงๆ รวมถึง รับทรำบ
ผลกำรปฏิบัติงำน ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนปัญหำ
และอุปสรรคระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้รำยงำน แสดงควำมเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งพิจำรณำสอบทำน
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยใน กำรสอบทำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ พิจำรณำคัดเลือก เสนอ
แต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และพิจำรณำ
รำยงำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ระมัดระวัง รอบคอบ และมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อกำรปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วน 
ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ บริษัทฯ 
มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ
และเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อให้ควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรจัดท�ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของ
บริษัทที่แสดงข้อมูลอันเป็นสำระส�ำคัญ มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด 
และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด

สรุปผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ
คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร ของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรแต่งต้ังจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 2 ท่ำนและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน ในปี 2564 คณะกรรมกำร
สรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำรได้มีกำรประชุมทั้งสิ้นรวม 2 ครั้ง ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ
ปี 2564

(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1. นายทวีป สุนทรสิงห์ (ประธานกรรมการสรรหาฯ) - กรรมการอิสระ 2 / 2

2. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล (กรรมการสรรหาฯ) - กรรมการอิสระ 2 / 2

3. นายสุรพล มีเสถียร (กรรมการสรรหาฯ) - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 / 2

โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำรมีหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
บริษัท ในกำรส่งเสริมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พิจำรณำกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยเกี่ยวกับกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำรของกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย รวมท้ังสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์และกระบวนกำรที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ำรับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ผู้บริหำร
สูงสุด และกรรมกำรบริหำรของบริษัท นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรยังมีหน้ำที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดีใน
กิจกำรด้ำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับของบริษัทฯ 
ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจริยธรรม
ทำงธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2564 
ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรและตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้ 
1. พิจำรณำกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบ

ก�ำหนดออกตำมวำระ  เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท และที่ประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น โดยพิจำรณำ
ตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำแล้วว่ำกรรมกำรที่น�ำเสนอ
นั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทและส�ำหรับกรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบนัน้ มคุีณสมบตัคิรบถ้วนตำมข้อก�ำหนด
ของประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน สำมำรถให้
ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ 

2. พิจำรณำกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อย ประจ�ำปี 2564 ตำมนโยบำยกำร
ก�ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
และที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ซ่ึงในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ได้ค�ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร  ขนำด
ของธุรกิจ สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ ผลกำรด�ำเนินงำน 
รวมทั้งพิจำรณำเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำตอบแทนของ
บริษัท ในกลุ ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ที่มีขนำดธุรกิจ
ใกล้เคียงกัน   

3. ทบทวนนโยบำยและกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร Board Skill 
Matrix ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและให้
สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

4. พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 

5. พิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession 
Plan) และเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ Successor

 ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
6. พิจำรณำสรรหำ คัดเลือกบุคคลท่ีเหมำะสมในกำรด�ำรง

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริหำร / ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงิน
7. พิจำรณำกำรจัดท�ำแผนงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ส�ำหรับ

ปี 2564 เพ่ือน�ำมำก�ำหนดแนวทำงพัฒนำกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรในด้ำนต่ำงๆ ให้ครอบคลุมกำรดูแลผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
ตำมแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

8. พิจำรณำแผนงำนกำรจัดประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ�ำ
ปี 2564 เป็นรูปแบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) เพื่อป้องกัน และลดควำมเส่ียงของกำรแพร่
ระบำดจำกไวรัส COVID-19  และ เพื่อให้กำรจัดประชุม
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ภำยใต้หลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี และข้อบังคับของบริษัท   

9. พิจำรณำทบทวน ประเด็นกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม  

10. พิจำรณำกำรก�ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  อำทิ กำรสอบทำนระบบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม กำร
สอบทำนระบบกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่สุ ่มเสี่ยงต่อกำร
เกิดคอร์รัปชั่น และส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์กำรต่อต้ำน
ทุจริตในองค์กร เพื่อยืนยันในเจตนำรมย์กำรเข้ำร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

11. พจิำรณำทบทวนนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร จรรยำบรรณ
 ในกำรด�ำเนินธุรกิจ นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 

นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ กำรจัดอบรมแก่พนักงำน เพื่อให้
ตระหนักถึงกำรปกป้องดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม กำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด กำร
บริหำรควำมเสี่ยง และเพิ่มมำตรกำรควบคุมกำรขนส่งเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และในปี 2564 บริษัท
ได้ผ่ำนกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001   

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) คือ 
คณะกรรมกำรชุดย่อยที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร
บริษัท โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรหรือผู ้บริหำรระดับสูงที่
สำมำรถบริหำรงำนที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ 
เพ่ือท�ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรงำนที่เกินอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และกล่ันกรอง
ดูแลงำนบริหำร ตลอดจนสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำร
บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน 
ข้อบังคับ ค�ำส่ัง และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้กรอบท่ีได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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84 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรได้มีกำรประชุมทั้งสิ้นรวม 12 ครั้ง โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำประชุม ดังน้ี

รายชื่อกรรมการบริหาร

ปี 2564
(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (ประธานกรรมการบริหาร) 12 / 12 

2. นางสุธิดา คฤเดชโกศล (กรรมการบริหาร) 12 / 12 

3. นางศศิประภา ธนูวัฒนชัย (กรรมการบริหาร) 12 / 12 

4. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช (กรรมการบริหาร) 12 / 12 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 
สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้
(1) พิจำรณำและจัดท�ำนโยบำยกลยุทธ์ทำงธุรกิจเป้ำหมำย

และแผนกำรด�ำเนินงำนเป ้ำหมำยทำงกำรเงินและ
งบประมำณของบริษัท โดยพิจำรณำถึงปัจจัยทำงธุรกิจ
ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมเพื่อน�ำเสนอและขออนุมัติต ่อ
คณะกรรมกำรบริษัท

(2) ก�ำกับดูแลตรวจสอบและติดตำมกำรด�ำ เนินธุรกิจ
ของบริษัทให ้ เป ็นไปตำมนโยบำยกลยุทธ ์ทำงธุรกิจ 
เป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำนเป้ำหมำยทำงกำร
เงินและงบประมำณของบริษัทที่ ได ้ รับอนุมัติ จำก
คณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยกำรพิจำรณำสอบทำนผลกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทเป็นประจ�ำทุกเดือน กำรติดตำมรำยงำน
ยอดหนี้คงค้ำง ณ สิ้นเดือนนั้นๆ เป็นต้น

(3) ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร โดยให้ครอบคลุม
ถึงนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรโครงสร้ำง
เงินเดือนของบริษัท และภำพรวมในกำรคัดเลือก กำรฝึก
อบรม กำรว่ำจ้ำง กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรเลิกจ้ำง
พนักงำนของบริษัท

(4) พิจำรณำอนุมัติและกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมทำงกำรเงินปกติของบริษัท ตำมตำรำงมอบ
อ�ำนำจอนุมัติ

(5) พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรลงทุนขยำย
งำน รวมถึงกำรซ้ือขำยสินทรัพย์ถำวรของบริษัท โดยจะ
พิจำรณำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท หำกกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยำยงำนรวมถึงกำรซ้ือขำย
สินทรัพย์ถำวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและ
งบประมำณที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

(6) พิจำรณำและอนุมัติกำรเข้ำท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับ
สถำบนักำรเงินในกำรเปิดบญัชีกู้ยืมขอสนิเชื่อจ�ำน�ำจ�ำนอง
ค�้ำประกันและกำรอื่นรวมถึงกำรซ้ือขำยและจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตำมวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
กำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทตลอดจนถึงกำรเข ้ำท�ำ
นิติกรรมสัญญำและ/หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่ำวภำยใต้อ�ำนำจวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้หำก
เกินกว่ำจ�ำนวนดังกล่ำวให้น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท
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ปี 2564
(จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จ�านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

1. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม (ประธานกรรมการบริหาร) 12 / 12 

2. นางสุธิดา คฤเดชโกศล (กรรมการบริหาร) 12 / 12 

3. นางศศิประภา ธนูวัฒนชัย (กรรมการบริหาร) 12 / 12 

4. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช (กรรมการบริหาร) 12 / 12 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 
สรุปสำระส�ำคัญได้ดังน้ี
(1) พิจำรณำและจัดท�ำนโยบำยกลยุทธ์ทำงธุรกิจเป้ำหมำย

และแผนกำรด�ำเนินงำนเป ้ำหมำยทำงกำรเงินและ
งบประมำณของบริษัท โดยพิจำรณำถึงปัจจัยทำงธุรกิจ
ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมเพื่อน�ำเสนอและขออนุมัติต ่อ
คณะกรรมกำรบริษัท

(2) ก�ำกับดูแลตรวจสอบและติดตำมกำรด�ำ เ นินธุรกิจ
ของบริษัทให ้ เป ็นไปตำมนโยบำยกลยุทธ ์ทำงธุรกิจ 
เป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำนเป้ำหมำยทำงกำร
เงินและงบประมำณของบริษัทที่ ได ้ รับอนุมัติ จำก
คณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยกำรพิจำรณำสอบทำนผลกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทเป็นประจ�ำทุกเดือน กำรติดตำมรำยงำน
ยอดหน้ีคงค้ำง ณ ส้ินเดือนน้ันๆ เป็นต้น

(3) ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร โดยให้ครอบคลุม
ถึงนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรโครงสร้ำง
เงินเดือนของบริษัท และภำพรวมในกำรคัดเลือก กำรฝึก
อบรม กำรว่ำจ้ำง กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรเลิกจ้ำง
พนักงำนของบริษัท

(4) พิจำรณำอนุมัติและกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมทำงกำรเงินปกติของบริษัท ตำมตำรำงมอบ
อ�ำนำจอนุมัติ

(5) พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กำรลงทุนขยำย
งำน รวมถึงกำรซื้อขำยสินทรัพย์ถำวรของบริษัท โดยจะ
พิจำรณำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท หำกกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ตลอดจนเรื่องลงทุน ขยำยงำนรวมถึงกำรซื้อขำย
สินทรัพย์ถำวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและ
งบประมำณที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

(6) พิจำรณำและอนุมัติกำรเข้ำท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับ
สถำบนักำรเงินในกำรเปิดบญัชีกู้ยืมขอสนิเชื่อจ�ำน�ำจ�ำนอง
ค�้ำประกันและกำรอื่นรวมถึงกำรซ้ือขำยและจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ ท่ีดินใดๆตำมวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
กำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทตลอดจนถึงกำรเข ้ำท�ำ
นิติกรรมสัญญำและ/หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่ำวภำยใต้อ�ำนำจวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้หำก
เกินกว่ำจ�ำนวนดังกล่ำวให้น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน  

9.1 การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน และ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ตำมกรอบมำตรฐำนสำกล COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำ บริษัทมี
กำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรก�ำกับ
ดูแลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
กฎหมำย ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งมีกำรจัดท�ำ
รำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องน่ำเชื่อถือ คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่ในกำร
สอบทำนระบบกำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยง และได้พิจำรณำแบบประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ที่ผ่ำนกำรสอบทำนจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1) กำร
ควบคุมภำยในองค์กร 2) กำรประเมินควำมเสี่ยง 3) กำรควบคุม
กำรปฏิบัติงำน 4) ระบบสำรสนเทศและสื่อสำรข้อมูล และ 
5) ระบบกำรติดตำม 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิผลเพียงพอและ
เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสำมำรถสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ส�ำหรับปี 2564 
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน

ควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำร
ควบคุมภำยใน
ที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ครั้ ง ที่  1 / 2565 
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 ได้สอบทำนและประเมิน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ�ำปี 2564 
ของบริษัทน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำ
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท  โดยพิจำรณำจำกรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบภำยใน ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนหลัก
ที่ส�ำคัญของ บริษัทฯ รำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง กำร
สอบถำมจำกผู้สอบบัญชี และฝ่ำยบริหำร  ซึ่งพิจำรณำตำม
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในทั้ง 5 ด้ำนดังต่อไปนี้

1) กำรควบคมุภำยในองค์กร (Control Environment)
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำย
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และแนวทำงปฎิบัติที่อยู่บนหลักควำม
ซ่ือตรงและจริยธรรม (Code of Conduct) รวมถึงสื่อสำร
ให้พนักงำนรับทรำบและให้ควำมส�ำคัญในด้ำนจริยธรรม
เป็นส�ำคัญ ซ่ึงมีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฎิบัติ
อยูอ่ย่ำงต่อเนือ่ง คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบรหิำร
มีกำรก�ำหนดบทบำทหน้ำที่คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ชุดย่อย ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อแบ่งแยก
หน้ำที่อย่ำงชัดเจน มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงกัน 
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
อย่ำงต่อเน่ือง มีกระบวนกำรสรรหำผู้สืบทอดต�ำแหน่งท่ีส�ำคัญ 
(Succession Plan) เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำระบบกำร
ควบคุมภำยในเพื่อรองรับกับสภำพแวดล้อม และเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงเพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
องค์กร 

2) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลง ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก และกำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเน่ือง คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ก�ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน
ระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ และระดับปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตลอดจน
จัดตั้งคณะจัดกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Committee) เพื่อ
ท�ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำทบทวนปัจจัยเส่ียง ประเมินควำมเสี่ยง 
และบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือรับทรำบในทุกไตรมำส 
โดยกำรประเมินควำมเสี่ยงจะครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ
เช่น ด้ำนกลยุทธ์ กำรปฏิบัติงำน กำรเงิน กำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ต่ำงๆ เป็นต้น 

3) กำรควบคุมกำรปฎบัิตงิำน (Control Activities)
บริษัทได ้มีกำรก�ำหนดกิจกรรมในกำรควบคุมกำรปฎิบัติ
งำนให ้มีประสิทธิภำพ เ พ่ือเป ็นกำรลดควำมเสี่ยงที่จะ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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เช่น กำรก�ำหนดนโยบำยและระเบียบปฎิบัติเก่ียวกับธุรกรรม
ด้ำนกำรเงิน กำรจัดซ้ือและกำรบริหำรงำนโดยรวม ตลอดจน
ก�ำหนดอ�ำนำจ หน้ำท่ีและล�ำดับชั้นในกำรอนุมัติของผู้บริหำร
ไว้อย่ำงชัดเจน รวมถึงได้มีกำรปฎิบัติงำนให้มีควำมสอดคล้อง
เป็นไปตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ ISO 9001 และระบบ 
ISO 14001 ซึ่งได้ระบุกรอบกำรปฎิบัติงำนที่แสดงควำม
มุ่งมั่นและยึดถือปฎิบัติของพนักงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย มีกำร
ก�ำหนดนโยบำยและข้ันตอนกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยงำนเพื่อ
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำสอบทำนในทุกไตรมำส 

4)  ระบบสำรสนเทศและสือ่สำรข้อมูล (Information 
& Communication)

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของข้อมลูและระบบกำรสือ่สำรที่
มีประสิทธิภำพ เพื่อใช้สนับสนุนกำรควบคุมภำยในให้สำมำรถ
ด�ำเนินกำรไปได้ตำมแนวทำงท่ีได้ก�ำหนดไว้ ประกอบด้วย
ข้อมูลภำยในและภำยนอกท่ีมีคุณภำพและเก่ียวข้องกับกำร
ปฎิบัติงำนรวมถึงด�ำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีข้อมูล
อย่ำงเพียงพอประกอบกำรตัดสินใจในเรื่องพิจำรณำต่ำงๆ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูลไปยังผู้เก่ียวข้องและ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเหมำะสมในสำระส�ำคัญท่ีเก่ียวกับผลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัท และกำรจัดช่องทำงอื่นๆ เพื่อรับทรำบ
ข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น กำรประเมินผลควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำ 
อีกทั้งกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยในและภำยนอกสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับ
กำรทุจริตได้อย่ำงปลอดภัย 

5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในยัง
ด�ำเนินไปอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม จำกกำรปฎิบัติงำน
ให้มีควำมสอดคล้องเป็นไปตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพนั้น 
ได้มีกำรแต่งต้ังคณะท�ำงำนในกำรตรวจติดตำมภำยใน เพื่อ
ทวนสอบควำมถูกต้องในกระบวนกำรปฎิบัติงำน และรำยงำน
ผลกำรทวนสอบไปยังผู้บริหำรรับทรำบ รวมถึงมีกำรแก้ไขและ
ติดตำมประเด็นต่ำงๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีมำตรฐำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได ้สอบทำนและประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ�ำป ี น�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มีระบบ
กำรควบคุมภำยในที่ เหมำะสมและเพียงพอในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทโดยพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยใน ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนหลักที่ส�ำคัญของบริษัท 
กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียงซ่ึงไม ่พบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญ 

ด้ำนก�ำกับดูแลระบบกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำ คัดเลือก แต่งตั้งผู ้ตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน 
คุณภำพของงำนตรวจสอบ ควำมรู ้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ 
รวมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในแผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ�ำปี โดยใช้วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุม
ภำยในตำมมำตรฐำนของ COSO คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำผลกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนก�ำกับดูแลและ
ติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบในทุกไตรมำส

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว ่ำ 
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในที่
เพียงพอและเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ มีกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีเพื่อให้ควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรจัดท�ำรำยงำนข้อมูล
ทำงกำรเงินของบริษัทที่แสดงข ้อมูลอันเป ็นสำระส�ำคัญ 
มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด มีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ
กำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ให้มีคุณภำพ
และประสิทธิภำพที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในปัจจุบัน 

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดููแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ



86 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

เช่น กำรก�ำหนดนโยบำยและระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับธุรกรรม
ด้ำนกำรเงิน กำรจัดซ้ือและกำรบริหำรงำนโดยรวม ตลอดจน
ก�ำหนดอ�ำนำจ หน้ำที่และล�ำดับชั้นในกำรอนุมัติของผู้บริหำร
ไว้อย่ำงชัดเจน รวมถึงได้มีกำรปฎิบัติงำนให้มีควำมสอดคล้อง
เป็นไปตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพ ISO 9001 และระบบ 
ISO 14001 ซึ่งได้ระบุกรอบกำรปฎิบัติงำนที่แสดงควำม
มุ่งมั่นและยึดถือปฎิบัติของพนักงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำย มีกำร
ก�ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน หรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และรำยงำนเพื่อ
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำสอบทำนในทุกไตรมำส 

4)  ระบบสำรสนเทศและสือ่สำรข้อมูล (Information 
& Communication)

บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึควำมส�ำคญัของข้อมลูและระบบกำรสือ่สำรที่
มีประสิทธิภำพ เพื่อใช้สนับสนุนกำรควบคุมภำยในให้สำมำรถ
ด�ำเนินกำรไปได้ตำมแนวทำงที่ได้ก�ำหนดไว้ ประกอบด้วย
ข้อมูลภำยในและภำยนอกที่มีคุณภำพและเกี่ยวข้องกับกำร
ปฎิบัติงำนรวมถึงด�ำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีข้อมูล
อย่ำงเพียงพอประกอบกำรตัดสินใจในเรื่องพิจำรณำต่ำงๆ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องและ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเหมำะสมในสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับผลกำร
ด�ำเนินงำนของบริษัท และกำรจัดช่องทำงอื่นๆ เพื่อรับทรำบ
ข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น กำรประเมินผลควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำ 
อีกทั้งกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยในและภำยนอกสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับ
กำรทุจริตได้อย่ำงปลอดภัย 

5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อสร้ำงควำมม่ันใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในยัง
ด�ำเนินไปอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม จำกกำรปฎิบัติงำน
ให้มีควำมสอดคล้องเป็นไปตำมระบบกำรจัดกำรคุณภำพนั้น 
ได้มีกำรแต่งต้ังคณะท�ำงำนในกำรตรวจติดตำมภำยใน เพื่อ
ทวนสอบควำมถูกต้องในกระบวนกำรปฎิบัติงำน และรำยงำน
ผลกำรทวนสอบไปยังผู้บริหำรรับทรำบ รวมถึงมีกำรแก้ไขและ
ติดตำมประเด็นต่ำงๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีมำตรฐำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได ้สอบทำนและประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ�ำป ี น�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ม่ันใจว่ำบริษัทฯ มีระบบ
กำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทโดยพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยใน ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนหลักท่ีส�ำคัญของบริษัท 
กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งไม ่พบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญ 

ด้ำนก�ำกับดูแลระบบกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำ คัดเลือก แต่งตั้งผู ้ตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน 
คุณภำพของงำนตรวจสอบ ควำมรู ้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ 
รวมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในแผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ�ำปี โดยใช้วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุม
ภำยในตำมมำตรฐำนของ COSO คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำผลกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนก�ำกับดูแลและ
ติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบในทุกไตรมำส

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว ่ำ 
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในที่
เพียงพอและเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ มีกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีเพื่อให้ควำมเชื่อมั่นว่ำ กำรจัดท�ำรำยงำนข้อมูล
ทำงกำรเงินของบริษัทที่แสดงข ้อมูลอันเป ็นสำระส�ำคัญ 
มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด และระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด มีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบ
กำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ให้มีคุณภำพ
และประสิทธิภำพท่ีดีขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้เหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในปัจจุบัน 
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9.2 รายการระหว่างกัน
รำยชื่อบริษัทที่อำจมีควำมขัดแย้ง ปี 2564 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

1. บริษัท นทลิน จ�ากัด ประกอบธุรกิจขนส่งน�้ามันทางทะเลและ
ธุรกิจการถือหุ้นในบรษัิทอ่ืน (Holding 
Company)

• เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 45.04 
ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 

• มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ 
1. นายสุรพล มีเสถียร
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
3. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

2. บริษัท พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจขนส่งน�้ามันทางทะเล • ผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นทลินถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 
45.04 ของทุนทีอ่อกและเรียกช�าระแล้วและถอืหุน้ในพริมา
ร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

• มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสุรพล มีเสถียร
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
3. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

3. บริษัท เอ็น.ที.แอล.มารีน จ�ากัด ประกอบธุรกิจขนส่งน�้ามันทางทะเล • ถือหุ้นโดยพริมา ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว ซึ่งพริมามีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ        
คือ นทลินถือหุ้นในพริมา ร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออก
และเรียกช�าระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.04  
ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 

4. บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจ ตัวแทนจัดหาบุคลากร
บนเรือ และขายตั๋วเครื่องบิน

• ถือหุ้นโดยพริมาและบริษัทย่อย ร้อยละ 100 ของทุน
ที่ออกและเรียกช�าระแล้ว ซึ่งพริมามีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
คือ นทลิน ถือหุ้นในพริมาร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออก
และเรียกช�าระแล้ว และถือหุน้ในบริษัทฯ ร้อยละ 45.04 ของ
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

5. บริษัท ไทยมารีน แทงเกอร์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจขนส่งน�้ามันทางทะเล • ถือหุ้นโดยพริมาและบริษัทย่อย ร้อยละ 100 ของทุน
ที่ออกและเรียกช�าระแล้ว ซึ่งพริมามีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 
คือ นทลิน ถือหุ้นในพริมาร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออก
และเรียกช�าระแล้ว และถือหุน้ในบริษัทฯ ร้อยละ 45.04 ของ
ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

6. บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จ�ากัด ประกอบธุรกิจบริการรับขนส่งคน, 
สิ่งของโดยเฮลิคอปเตอร์

• ถือหุ ้นโดยนางสาวปาลีรัฐ ปานบุญห้อม ซึ่งถือหุ ้น           
ในบริษัท ร้อยละ 75 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 
และถือหุ้นในบริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จ�ากัด 
ร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 

7. บริษัท ที่ปรึกษา เค เอ็ม เอ เอ็น จ�ากัด ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุน • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

8. Nathalin Shipping Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจขนส่งน�้ามันทางทะเล • ถือหุ้นโดยพริมา ร้อยละ 87.50 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว ซ่ึงพริมามีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นทลิน 
ถือหุ้นในพริมาร้อยละ 54.20 ของทุนที่ออกและเรียก
ช�าระแล้ว และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.04 ของทุน
ที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

9. บริษัท โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จ�ากัด ปร ะกอบธุร กิจผลิตและจ� าหน ่ าย
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ถือหุ้นในไนน์ เอเลเม้นท์ ร้อยละ 65.00 ของทุนที่ออกและ
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จัดการ จัดการบริหารเรือ
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ครบวงจร

• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร
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ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 
63

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 
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1. บริษัท นทลิน จ�ากัด   
 (“นทลิน”)

1.1 บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ ”

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ 3.64 4.03 บริษัทฯ เช ่าพื้นที่ของอาคาร
วาริช ชั้น 6 เนื้อท่ีรวม 898.08 
ตร.ม. เพื่อใช ้ เป ็นส�านักงาน
ข อ ง บ ริษั ท  ร ว ม ค ่ า บ ริก า ร
สาธารณูปโภค มีอายุสัญญา
เช่า 3 ปี อัตราเช่าที่ตกลงกัน                 
ในสัญญา เป ็นไปตามราคา
ตลาดที่สามารถเทียบเคียงได้
กับอัตราค ่าเช ่าพ้ืนที่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยมีอัตรา
ค่าเช่าและเงื่อนไขตามทีต่กลง
กัน เป็นไปตามราคาตลาด

ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ 0.13 0.13 บริษัทฯ เช ่าตู ้คอนเทนเนอร์
จ�านวน 3 ตู ้ เพื่อจัดเก็บแฟ้ม
เอกสารและอุปกรณ์ สัญญา
เช่ามีระยะเวลา 1 ปี อัตราเช่าท่ี
ตกลงกันในสัญญา เป็นไปตาม
ราคาตลาด สามารถเทียบเคียง
ได้กับอัตราค่าเช่าพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงได้

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยมีอัตรา
ค่าเช่าและเงื่อนไขตามท่ีตกลง
กัน เป็นไปตามราคาตลาด

ค่าเช่าพื้นที่เก็บขวดน�้ามัน
ตัวอย่าง

0.03 0.04 บริษัทฯ เช่าพื้นที่  เพื่อจัดเก็บ
ขวดน�้ามันตัวอย่าง สัญญาเช่า
มรีะยะเวลา 1 ปี อัตราเช่าทีต่กลง
กันในสัญญา เป็นไปตามราคา
ตลาด สามารถเทียบเคียงได้
กับอัตราค ่าเช ่าพ้ืนที่บริเวณ
ใกล้เคียงได้

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยมีอัตรา
ค ่าเช ่า และเงื่อนไขตามท่ี
ตกลงกัน เป็นไปตามราคา
ตลาด

 ค่าสวัสดิการอาหารกลางวัน
พนักงาน

0.39 0.12 บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริษัท นทลิน 
จ�ากัด จัดหาอาหารกลางวันให้
แก่พนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการ 
และเพื่อความสะดวกส�าหรบัการ
เดินทาง อัตราค่าบริการคิด
ตามจ�านวนกล่องที่ทางบริษัทฯ 
แจ้งจ�านวน และเป็นไปตามราคา
ตลาด

รายการดังกล ่าวมีความ
ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล  เ พ่ือ เ ป ็ น
สวัสดิการพนักงาน เป็นไป
ตามราคาตลาด 

ค่าบริหารงานระบบ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.80 2.72 บริษัทว่าจ้างให้นทลินบริหาร
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วย ระบบ ERP ระบบ
สนับสนุน บ�ารุงรักษาอุปกรณ์
และระบบเครือข่ายท้ังในส�านักงาน
และระบบCloud รวมทั้งดูแล
ความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศโดยรวม เนื่องจาก
น ท ลิ น มี บุ ค ค า ก ร ที่ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO 9001 และ 
ISO 27001  

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล ซ่ึงเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี
อัตราค่าบริการที่เหมาะสม
เมื่อ เทียบกับผู ้ ให ้บริการ
รายอืน่แล้ว มอีตัราค่าบริการ
ทีต่�า่กว่าราคาตลาด สามารถ
ให้บริการและแก้ ไขปัญหา
ได้ ในทันที มีเงื่อนไขการให้
บริการที่เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร 

บริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปี 2564 และ 2563 ซึ่งสรุป ได้ดังต่อไปนี้ 
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1. บริษัท นทลิน จ�ากัด
 (“นทลิน”)

ค่าบริหารงานทรัพยากรบคุคล 0.99 0.98 บ ริษั ท ว ่ า จ ้ า ง บ ริห า ร ง า น
ทรัพยากรบุคคลในส่วนของ 
ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบ
ก า ร จ ่ า ย ค ่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
สวัสดิการ เนื่องจากนทลินม ี
ความเชี่ยวชาญในงานบริหาร
บุคคลมีระบบงานที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านบุคคลากร 
และเมื่อพิจารณาค่าบริการแล้ว 
มีอัตราที่ต�่ ากว ่าการว ่าจ ้าง
บุคลากรจ�านวนมาก เพ่ือมา
ดูแลงานด้านนี้ 

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล ซ่ึงเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี
อัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการ
ท�ารายการที่เหมาะสม ซึ่ง
เป็นไปตามราคาตลาดและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ค่าที่ปรึกษากฏหมาย - 0.05 บริษัทฯ ว่าจ้างฝ่ายกฎหมาย
ของ นทลิน ในการแปลและรบัรอง
เอกสารที่ ใช ้ ในต ่างประ เทศ 
(Notarial services) และสอบ
ทานสัญญาต่างๆ  ที่ไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
อัตราค่าบริการตามราคาตลาด 
และสามารถให้บริการได้ภายใน
เวลาที่ก�าหนด

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล ซ่ึงเป็นการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี
อัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการ
ท�ารายการทีเ่หมาะสม ซ่ึงเป็น
ไปตามราคาตลาด

ค่าเช่าและบริการรถยนต์ 0.01 0.05 บริษัทจ ่ายค ่าเช ่าและบริการ
รถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ 
ส�าหรับผู ้บริหารและพนักงาน
ในบางโอกาส เพ่ือติดต่อธุรกิจ
หรือประชุมนอกสถานที่  โดย
มีอัตราค่าบริการตามประเภท
ของรถยนต์ และเป ็นอัตราที่
เทยีบเคยีงได้กับราคาเช่ารถยนต์
ภายนอก 

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยมีอัตรา
ค่าเช่าและเงื่อนไขตามทีต่กลง
กัน ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่ง
เป็นไปตามราคาตลาด

ค่าเช่าห้องประชุม - 0.02 บริษัทจ่ายค่าเช่าห้องจัดประชุม 
ให้กับนทลิน กรณีท่ีมีการอบรม 
หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอัตรา
ดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับท่ี
นทลนิคิดบริษทัในกลุม่และบคุคล
ภายนอกที่เช่าพื้นที่ และสามารถ
เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช ่า
พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยมีอัตรา
ค่าเช่าและเงื่อนไขตามทีต่กลง
กัน ซึง่เป็นไปตามราคาตลาด

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
• เงินประกันการเช่าอาคาร 

ตามสัญญาเช่า 

0.16 0.18 เงินประกันการเช ่าอาคารท่ี
เกิดขึ้นตามสัญญาเช่า ในกรณี
ที่บริษัท ไม ่มีภาระ  และ/หรือ
หนี้ สินใดค ้างช�าระ  บริษัทจะ
ได้รับเงินประกันการเช่าคืน เม่ือ
หมดอายุสัญญาเช่าแล้ว

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อตกลงตามสญัญา
เช่า
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สวัสดิการ เนื่องจากนทลินม ี
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เป็นไปตามราคาตลาดและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ค่าที่ปรึกษากฏหมาย - 0.05 บริษัทฯ ว่าจ้างฝ่ายกฎหมาย
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เอกสารที่ ใช ้ ในต ่างประ เทศ 
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ทานสัญญาต่างๆ  ที่ไม่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี
อัตราค่าบริการตามราคาตลาด 
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กัน ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่ง
เป็นไปตามราคาตลาด

ค่าเช่าห้องประชุม - 0.02 บริษัทจ่ายค่าเช่าห้องจัดประชุม 
ให้กับนทลิน กรณีที่มีการอบรม 
หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอัตรา
ดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่
นทลนิคิดบริษทัในกลุม่และบคุคล
ภายนอกที่เช่าพื้นที่ และสามารถ
เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช ่า
พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกัน

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล โดยมีอัตรา
ค่าเช่าและเง่ือนไขตามทีต่กลง
กัน ซึง่เป็นไปตามราคาตลาด

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
• เงินประกันการเช่าอาคาร 

ตามสัญญาเช่า 

0.16 0.18 เงินประกันการเช ่าอาคารที่
เกิดขึ้นตามสัญญาเช่า ในกรณี
ที่บริษัท ไม ่มีภาระ  และ/หรือ
หนี้ สินใดค ้างช�าระ  บริษัทจะ
ได้รับเงินประกันการเช่าคืน เมื่อ
หมดอายุสัญญาเช่าแล้ว
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เงื่อนไขข้อตกลงตามสญัญา
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ค่าบริหารค้างจ่าย
• ค่าบริหารค้างจ่าย ได้แก่ 

ค ่าไฟฟ้า ค่าบริหารงาน
สารสนเทศ และค่าบริหาร
งานบคุคล ทีบ่ริษทัต้องจ่าย
ให้กับนทลิน

0.52 0.76 ค ่ า บ ริห า ร ค ้ า ง จ ่ า ย เ กิ ด ขึ้น
เนื่องจากช�าระเงินตามสัญญา
ไ ม ่ ต ร ง กั บ วั น สิ้น ง ว ด บั ญ ชี 
โดยบริษัทต้องช�าระเงินภายใน
วันท่ี 10 ของทุกเดือน ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาที่
ตกลงกัน 

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตามที่ตกลงกันตามสัญญา

1. บริษัท นทลิน จ�ากัด   
 (“นทลิน”)

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

ค่าบริหารงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- 0.74 บริษัทว่าจ้างให้นทลินบริหาร
งานสารสนเทศให้บริษัทย่อย
ในต่างประเทศ เฉพาะส่วนของ
ระบบ ERP ระบบเครือข ่าย 
Cloud และดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยโดยรวม เนื่องจากนท
ลินมี ความเชี่ยวชาญด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากล ISO 
9001 และ ISO 27001  

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
อัตราค่าบริการ เป็นไปตาม
ราคาตลาด

2. บริษัท พริมา มารีน   
จ�ากัด (มหาชน) 
 (“พริมา”)

2.1 บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ ”

รายได้จากการขายสินค้า 5.42 2.91 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อล่ืนให้แก่พริมาโดย
ก�าหนดราคาขายตามวิธีต้นทุน
บวกก�าไร (Cost Plus Pricing 
Method) เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัท โดย
มีราคาขายและเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า
ให้กับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามปกติธุรกิจ 
มี ร า ค า ข า ย แ ล ะ เ งื่อ น ไ ข
ทางการค้าโดยทั่วไปเช ่น
เดียวกับลูกค้ารายอื่น

รายได้จากการให้บริการ 
Catering 
รายได้จากการขายอาหารสด

24.11 

0.32

29.75

-

บริษัทฯ รับจ้างจัดหาอาหาร 
ท�าความสะอาด และซักรีดให้
แก่พนักงานประจ�าแท่นขุดเจาะ
น�า้มนั บนเรือพกัอาศัย (Catering 
and Service) โดยคิดอัตรา
ค่าบริการต่อคนต่อวัน ตาม
อัตราที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการตามธุรกิจปกติของ 
บริษทัฯ ในการให้บริการด้าน 
Catering โดยมีการก�าหนด
ราคาและเงื่อนไขการค้าตาม
ที่ตกลงกัน 

ลูกหนี้การค้า - 10.63 เป็นยอดคงค้าง ที่เกิดจากการ
ให้บริการธุรกิจ Catering and 
Service และขายน�้ามันเชื้อเพลิง 
โดยมีเง่ือนไขการช�าระเงิน (Credit 
term) เท่ากับ 30 วันนับจากวันที่
ในใบแจ้งหนี้

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่สมเหตุสมผล โดย
มีอัตราค่าบริการและเง่ือนไข
เป็นไปตามสัญญาที่ตกลง
กัน 
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3. บริษัท เอ็น.ที.แอล. 
 มารีน จ�ากัด
 (“เอ็น.ที.แอล.”)

3.1 บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ ”

รายได้จากการขายสินค้า 182.19 229.21 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท 
เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ากัด โดย
ก�าหนดราคาขายตามวิธีต้นทุน
บวกก�าไร (Cost Plus Pricing 
Method) เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัท โดย
มีราคาขายและเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า
ให้กับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขายและ
เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

รายได้จากการขายสินค้า - 10.20 บ ริษั ท ฯ  จั ด ห า เ ส บี ย ง แ ล ะ         
ขายสินค้าประเภทอาหารและ
วัตถุดิบ (Provision) ให้แก่บริษัท 
เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ากัด โดย
ก�าหนดราคาขายตามวิธีต้นทุน
บวกก�าไร (Cost Plus Pricing 
Method และเงื่อนไขการค ้า
เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า
ให้กับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขายและ
เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า 20.96 56.05 เ ป ็ น ย อ ด ค ง ค ้ า ง ท่ี เ กิ ด จ า ก
การขายน�้ ามัน เชื้อ เพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่น มีเงื่อนไขการให้
เครดิตช�าระเงิน (Credit term) 
เท่ากับ 30 วัน ซ่ึงเป็นเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับให้
ลูกค้ารายอื่น

รายการดงักล่าวเป็นรายการ
ที่สมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไข
การค้าโดยทัว่ไปเช่นเดยีวกับ
ลูกค้ารายอื่น

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

รายได้จากการขายสินค้า 48.01 107.69 SOP ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่น ให้แก่ เอ็น.ที.แอล. 
โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร (Cost Plus 
Pricing Method) เป็นรายการ
ค้าตามธุรกิจปกติ โดยมีราคา
ข า ย แ ล ะ เ งื่อ น ไ ข ก า ร ค ้ า เ ช ่ น
เดียวกันกับการขายสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
ร า ย ก า ร ค ้ า ต า ม ธุ ร กิ จ
ปกติ มีราคาขายและเงื่อนไข
ท า ง ก า ร ค ้ า โ ด ย ทั่ ว ไ ป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า 9.48 22.84 เป็นยอดคงค้างที่เกิดจากการ
ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามัน
หล่อลื่น มีเงื่อนไขการให้เครดิต
ช�าระเงิน (Credit term) เท่ากับ 
30 วัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางการ
ค้าทั่วไปเช่นเดียวกับให้ลูกค้า
รายอื่น

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล มี เ งื่อน ไข
การค้าโดยทั่วไปเช่นเดียว
กับลูกค้ารายอื่น
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3. บริษัท เอ็น.ที.แอล. 
 มารีน จ�ากัด
 (“เอ็น.ที.แอล.”)

3.1 บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ ”

รายได้จากการขายสินค้า 182.19 229.21 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท 
เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ากัด โดย
ก�าหนดราคาขายตามวิธีต้นทุน
บวกก�าไร (Cost Plus Pricing 
Method) เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัท โดย
มีราคาขายและเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า
ให้กับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขายและ
เง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

รายได้จากการขายสินค้า - 10.20 บ ริษั ท ฯ  จั ด ห า เ ส บี ย ง แ ล ะ         
ขายสินค้าประเภทอาหารและ
วัตถุดิบ (Provision) ให้แก่บริษัท 
เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ากัด โดย
ก�าหนดราคาขายตามวิธีต้นทุน
บวกก�าไร (Cost Plus Pricing 
Method และเ ง่ือนไขการค ้า
เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า
ให้กับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขายและ
เง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า 20.96 56.05 เ ป ็ น ย อ ด ค ง ค ้ า ง ที่ เ กิ ด จ า ก
การขายน�้ ามัน เชื้อ เพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่น มีเง่ือนไขการให้
เครดิตช�าระเงิน (Credit term) 
เท่ากับ 30 วัน ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับให้
ลูกค้ารายอื่น

รายการดงักล่าวเป็นรายการ
ที่สมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไข
การค้าโดยทัว่ไปเช่นเดยีวกับ
ลูกค้ารายอื่น

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

รายได้จากการขายสินค้า 48.01 107.69 SOP ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่น ให้แก่ เอ็น.ที.แอล. 
โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร (Cost Plus 
Pricing Method) เป็นรายการ
ค้าตามธุรกิจปกติ โดยมีราคา
ข า ย แ ล ะ เ ง่ือ น ไ ข ก า ร ค ้ า เ ช ่ น
เดียวกันกับการขายสินค้าให้กับ
ลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
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ปกติ มีราคาขายและเงื่อนไข
ท า ง ก า ร ค ้ า โ ด ย ทั่ ว ไ ป
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ลูกหนี้การค้า 9.48 22.84 เป็นยอดคงค้างที่เกิดจากการ
ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามัน
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ค้าทั่วไปเช่นเดียวกับให้ลูกค้า
รายอื่น
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4. บริษัท จัดหางาน  
 บีเอสซี แมเนจเม้นท์  
 จ�ากัด (“บีเอสซี”)

4.1 บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ ”

ค่าบริหารจัดการพนักงาน 
Catering

0.48 0.87 บริษัทว่าจ้างบีเอสซีให้บริหาร
จัดการพนักงาน Catering ที่
ป ฏิ บั ติ ง า น อ ยู ่ ป ร ะ จ� า แ ท ่ น
ขุดเจาะหรือบนเรือ เนื่องจาก 
บีเอสซีมีความเชี่ยวชาญในด้าน
กฎหมายแรงงานทางทะเล และมี
ระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมและ
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด 

รายการดงักล่าวเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัท มี เงื่อนไขทางการ
ค้าและค่าบรกิารตามราคา
ตลาด

ค่าบริหารค้างจ่าย 0.15 0.16 ค ่ า บ ริห า ร ค ้ า ง จ ่ า ย  ไ ด ้ แ ก ่ 
ค ่ าบ ริหารจัดการพนักงาน 
Cater ing ที่ประจ�าอยู ่ แท ่น
ขุดเจาะน�้ามันหรือบน ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าทีต่กลงกัน

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

รายได้จากการขายสินค้า - 7.26 SOP ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ า มั น ห ล ่ อ ลื่ น ใ ห ้ แ ก ่ บ ริษั ท 
จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ 
จ�ากัด โดยก�าหนดราคาขายตาม
วิธีต้นทุนบวกก�าไร (Cost Plus 
Pricing Method) บริษัทฯ ขาย
สินค้าดังกล่าวเป็นการรายการ
ค้าตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
มีราคาขายและเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
ร า ย ก า ร ค ้ า ต า ม ธุ ร กิ จ
ปกติ มีราคาขายและเงื่อนไข
ท า ง ก า ร ค ้ า โ ด ย ทั่ ว ไ ป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

5. บริษัท ไทยมารีน  
 แทงเกอร์ จ�ากัด
 (“ไทยมารีน”)

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

รายได้จากการขายสินค้า 12.84 11.13 SOP ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่นให้แก่ไทยมารีน 
โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร (Cost Plus 
Pr ic ing Method) บริษัทฯ 
ขายสินค ้าดังกล ่าวเป ็นการ
ด�าเนินการตามธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีราคาขายและ
เงื่อนไขการค ้า เช ่น เดียวกัน
กับการขายสินค้าให้กับลูกค้า
รายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของSOP มีราคาขายและ
เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า 2.33 - ยอดคงค้างที่ เกิดขึ้นจากการ
ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและน�้ามัน
หล่อลื่น โดยมีเงื่อนไขการช�าระ
เงิน  (Credit term) เท่ากับ 30 วนั 
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่สมเหตุสมผล มี
เ งื่อนไขการค ้า โดยทั่ ว ไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น
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6. บริษัท ยูไนเต็ด  
 ออฟชอร์ เอวิเอชั่น  
 จ�ากัด

รายได้จากการขายสินค้า 13.15 19.63 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่น ประเภท Jet A1 
ให้แก่บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ 
เอวิเอชัน่ จ�ากัด โดยก�าหนดราคา
ขายตามวิธีต ้นทุนบวกก�าไร 
(Cost Plus Pricing Method) 
เป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยมีราคาขายและ
เงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกัน
กับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขาย 
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า 1.08 2.80 เ กิ ด ขึ้น จ า ก ก า ร ข า ย น�้ า มั น
เชื้ อ เพลิงและน�้ ามันหล ่อ ลื่น 
ประเภท Jet A1 โดยมีเงื่อนไขการ
ช�าระเงิน (Credit term) เท่ากับ 
30 วนั เช่นเดยีวกับลูกค้ารายอ่ืน

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

7. บริษัท ที่ปรึกษา 
 เค เอ็ม เอ เอ็น จ�ากัด 
   

ค่าที่ปรึกษา 0.69 4.61 บริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องว่า
จ้างบริษัทท่ีปรึกษา ในการเข้า
ศึกษาการลงทุนโครงการใหม่ที่
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
และต้องใช้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน 
ซ่ึงบริษัทฯ มีการเทียบเคียงค่า
บริการ กับผู้ให้ค�าปรึกษารายอ่ืน
แล้ว เห็นว่า เคเอ็มเอเอ็นมีความ
พร้อม ท้ังประสบการณ์ บคุลากร 
ก า ร ใ ห ้ บ ริก า ร ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม
ทุกด้าน และมีอัตราค่าที่ปรึกษา
ท่ีเหมาะสมสามารถเทียบเคียง
ได้กับราคาตลาด

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 
ซ่ึงเทียบเคียงได้ตามราคา
ตลาดและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ 

8. Nathalin 
 Shipping Pte.Ltd.

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

รายได้จากการขายสินค้า - 22.07 SOP ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อล่ืนให้แก่ Nathalin 
Shipping โดยก�าหนดราคา
ขายตามวิธีต ้นทุนบวกก�าไร 
(Cost Plus Pricing Method) 
เป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติ 
โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการ
ค้าเช่นเดียวกันกับการลูกค้า
รายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขาย 
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

9. บริษัท โกลบอล  
 ไบโอ พาวเวอร์  
 จ�ากัด

รายได้จากการขายสินค้า - 20.31 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อล่ืนให้แก่บริษัท 
โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จ�ากัด 
โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร (Cost Plus 
Pricing Method) เป ็นการ
ด�าเนินการตามธุรกิจปกติของ 
บริษัทฯ โดยมีราคาขายและ
เงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขาย 
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น
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6. บริษัท ยูไนเต็ด  
 ออฟชอร์ เอวิเอชั่น  
 จ�ากัด

รายได้จากการขายสินค้า 13.15 19.63 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่น ประเภท Jet A1 
ให้แก่บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ 
เอวิเอชัน่ จ�ากัด โดยก�าหนดราคา
ขายตามวิธีต ้นทุนบวกก�าไร 
(Cost Plus Pricing Method) 
เป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยมีราคาขายและ
เงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกัน
กับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขาย 
และเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า 1.08 2.80 เ กิ ด ขึ้น จ า ก ก า ร ข า ย น�้ า มั น
เชื้ อ เพลิงและน�้ ามันหล ่อ ลื่น 
ประเภท Jet A1 โดยมเีงื่อนไขการ
ช�าระเงิน (Credit term) เท่ากับ 
30 วนั เช่นเดยีวกับลกูค้ารายอืน่

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
มีเ ง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

7. บริษัท ที่ปรึกษา 
 เค เอ็ม เอ เอ็น จ�ากัด 
   

ค่าที่ปรึกษา 0.69 4.61 บริษัทฯ มีความจ�าเป็นต้องว่า
จ้างบริษัทที่ปรึกษา ในการเข้า
ศึกษาการลงทุนโครงการใหม่ที่
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
และต้องใช้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน 
ซ่ึงบริษัทฯ มีการเทียบเคียงค่า
บริการ กับผู้ให้ค�าปรึกษารายอืน่
แล้ว เห็นว่า เคเอ็มเอเอ็นมีความ
พร้อม ทัง้ประสบการณ์ บคุลากร 
ก า ร ใ ห ้ บ ริก า ร ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม
ทุกด้าน และมีอัตราค่าที่ปรึกษา
ท่ีเหมาะสมสามารถเทียบเคียง
ได้กับราคาตลาด

รายการดังกล ่าวมีความ
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไข
ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 
ซึ่งเทียบเคียงได้ตามราคา
ตลาดและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ 

8. Nathalin 
 Shipping Pte.Ltd.

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

รายได้จากการขายสินค้า - 22.07 SOP ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่นให้แก่ Nathalin 
Shipping โดยก�าหนดราคา
ขายตามวิธีต ้นทุนบวกก�าไร 
(Cost Plus Pricing Method) 
เป็นรายการค้าตามธุรกิจปกติ 
โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการ
ค้าเช่นเดียวกันกับการลูกค้า
รายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขาย 
และเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

9. บริษัท โกลบอล  
 ไบโอ พาวเวอร์  
 จ�ากัด

รายได้จากการขายสินค้า - 20.31 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่บริษัท 
โกลบอล ไบโอ พาวเวอร์ จ�ากัด 
โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร (Cost Plus 
Pricing Method) เป ็นการ
ด�าเนินการตามธุรกิจปกติของ 
บริษัทฯ โดยมีราคาขายและ
เงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขาย 
และเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น
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ลูกหนี้การค้า - 2.05 ยอดคงค้างเกิดขึ้นจากการขาย
น�า้มันเชือ้เพลิงและน�า้มันหล่อล่ืน 
โดยมีเง่ือนไขการช�าระเงิน (Credit 
term) เท่ากับ 30 วนั เช่นเดยีวกับ
ลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

10. บริษัท ที.ไอ.เอ็ม.  
 ชิพ แมนเนจเมนท์  
 จ�ากัด

รายได้จากการขายสินค้า - 7.96 บ ริษั ท ฯ  จั ด ห า เ ส บี ย ง แ ล ะ         
ขายสินค้าประเภทอาหารและ
วัตถุดิบ (Provision) ให้แก่บริษัท 
ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมนเนจเมนท์ 
จ�ากัด โดยก�าหนดราคาขาย
ตามวิธีต้นทุนบวกก�าไร (Cost 
Plus Pricing Method) เป็นการ
ด�าเนินการตามธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีราคาขายและ
เงื่อนไขการค ้า เช ่น เดียวกัน
กับการขายสินค้าให้กับลูกค้า
รายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขาย 
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า - 2.37 เป็นยอดคงค้างที่เกิดจากการ
ขายสินค้า (Provision) โดยมี
เงื่อนไขการช�าระเงิน (Credit 
term) เท่ากับ 30 วัน ซ่ึงเป็น
เงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปเช่นเดยีว
กับให้ลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

11. บริษัท เนเชอรัล 
 เอ็นเนอร์ยี่ 
 รีไฟเนอรี่ โฮลดิ้ง  
 จ�ากัด

11.1 บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ ”

รายได้จากการขายสินค้า
• บ ริษั ท ฯ  ข า ย น�้ า มั น

เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น
ให้แก่บริษัท เนเชอรัล เอ็น
เนอร์ย่ี รีไฟเนอรี่ โฮลดิ้ง 
จ�า กัดโดยก�าหนดราคา
ขายตามวิธีต ้นทุนบวก
ก�าไร (Cost Plus Pricing 
Method)

- 0.47 บริษัทฯ ขายสินค ้าดังกล ่าว
เ ป ็ น ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร ต า ม
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมี
ราคาขายและเ งื่อนไขการค ้า
เช่นเดียวกันกับการขายสินค้า
ให้กับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการสนับสนุน ธุร กิจ
ปกติของบริษัทฯ มีเงื่อนไข
ทางการค ้าและ เป ็นตาม
ร า ค า ต ล า ด แ ล ะ มี ค ว า ม
สมเหตุสมผล

ลูกหนี้การค้า - 0.50 ยอดคงค้างเกิดขึ้นจากการขาย
น�า้มันเชือ้เพลิงและน�า้มันหล่อล่ืน 
โดยมีเง่ือนไขการช�าระเงิน (Credit 
term) เท่ากับ 30 วนั เช่นเดยีวกับ
ลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

11.2 บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (“SOC’’)

รายได้จากการให้เช่า
ทรัพย์สิน

- 20.02 SOC ให้เช่าที่ดิน โรงงานและ
ทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป ็นสถานท่ี
ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ามัน
ปาล์ม ในอัตราเช่าที่ตกลงกัน
ในสัญญา มีระยะเวลา 3 ปี ซึ่ง
อัตราดังกล่าวสามารถเทียบ
เคียงได้กับอัตราค่าเช่าโรงงาน
พื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้ 

การเข้าท�ารายการดังกล่าว 
มีความเหมาะสมและเป ็น
ป ร ะ โ ย ช น ์ ต ่ อ บ ริษั ท แ ล ะ
บริษัทย ่อย เพื่อช ่ วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มราย
ได้ ให้กับบริษัทย่อย รวมถึง
อตัราค่าเช่ามคีวามเหมาะสม 
สามารถเทียบเคียงกับราคา
ตลาด แล ะพื้น ท่ี โ รงงา น
บริเวณใกล้เคียงกัน
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบสิ้นสุด

31 ธ.ค. 
63

สิ้นสุด
31 ธ.ค. 

64

ลูกหนี้การค้า - 0.13 เกิดขึ้นจากการให้บริการเช ่า
ทรัพย ์ สิน โดยมี เงื่อนไขการ
ช�าระเงิน (Credit term) เท่ากับ 
30 วัน

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
เนือ่งจากเป็นไปตามข้อตกลง
ตามสัญญาเช่าและบริการ

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - 2.80 เป ็น เงินรับล ่วงหน ้าส�าหรับ
การให้เช่าทรัพย์สินเพื่อใช้เป็น
สถานที่ประกอบธุรกิจโรงกล่ัน
น�้ามันปาล์ม ตามข้อตกลงของ
สัญญา

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
เนือ่งจากเป็นไปตามข้อตกลง
ตามสัญญาเช่าและบริการ

12.บริษัท บิ๊กซี จ�ากัด รายได้จากการขายสินค้า - 109.95 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อล่ืนให้แก่บริษัท 
บิ๊กซ ีจ�ากัด โดยก�าหนดราคาขาย
ตามวิธีต้นทุนบวกก�าไร (Cost 
Plus Pricing Method) เป็นการ
ด�าเนินการตามธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีราคาขายและ
เงื่อนไขการค้าเช่นเดยีวกับลูกค้า
รายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขายและ
เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า - 32.80 เ กิ ด ขึ้น จ า ก ก า ร ข า ย น�้ า มั น
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น โดย
มีเงื่อนไขการช�าระเงิน (Credit 
term) เท่ากับ 30 วัน

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

13. บริษัท ทรูธ มารี 
 ไทม์ จ�ากัด

รายได้จากการขายสินค้า - 7.61 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท 
ทรูธ มารีไทม์ จ�ากัดโดยก�าหนด
ราคาขายตามวิธีต ้นทุนบวก
ก�าไร (Cost Plus Pricing 
Method) เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย
มีราคาขายและเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขายและ
เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

รายได้จากการขายสินค้า - 1.24 บริษัทฯ จัดหาเสบียงและขาย
สนิค้าประเภทอาหารและวัตถุดบิ 
(Provision) ให้แก่บริษัท ทรูธ 
มารีไทม์ จ�ากัด โดยก�าหนดราคา
ขายตามวิธีต ้นทุนบวกก�าไร 
(Cost Plus Pricing Method) 
เป็นการด�าเนินการตามธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีราคา
ขายและเงื่อนไขการค ้าทั่ว ไป
เช่นเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขายและ
เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า - 3.41 เ กิ ด ขึ้น จ า ก ก า ร ข า ย น�้ า มั น
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น โดย
มีเงื่อนไขการช�าระเงิน (Credit 
term) เท่ากับ 30 วัน

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น
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ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็น/ความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน

ความเห็นของ
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ลูกหนี้การค้า - 0.13 เกิดขึ้นจากการให้บริการเช ่า
ทรัพย ์สิน โดยมี เงื่อนไขการ
ช�าระเงิน (Credit term) เท่ากับ 
30 วัน

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
เนือ่งจากเป็นไปตามข้อตกลง
ตามสัญญาเช่าและบริการ

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - 2.80 เป ็น เงินรับล ่วงหน ้าส�าหรับ
การให้เช่าทรัพย์สินเพื่อใช้เป็น
สถานที่ประกอบธุรกิจโรงกลั่น
น�้ามันปาล์ม ตามข้อตกลงของ
สัญญา

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
เนือ่งจากเป็นไปตามข้อตกลง
ตามสัญญาเช่าและบริการ

12.บริษัท บิ๊กซี จ�ากัด รายได้จากการขายสินค้า - 109.95 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่บริษัท 
บิ๊กซ ีจ�ากัด โดยก�าหนดราคาขาย
ตามวิธีต้นทุนบวกก�าไร (Cost 
Plus Pricing Method) เป็นการ
ด�าเนินการตามธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีราคาขายและ
เงื่อนไขการค้าเช่นเดยีวกับลกูค้า
รายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขายและ
เง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า - 32.80 เ กิ ด ขึ้น จ า ก ก า ร ข า ย น�้ า มั น
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น โดย
มีเงื่อนไขการช�าระเงิน (Credit 
term) เท่ากับ 30 วัน

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
มีเ ง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

13. บริษัท ทรูธ มารี 
 ไทม์ จ�ากัด

รายได้จากการขายสินค้า - 7.61 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท 
ทรูธ มารีไทม์ จ�ากัดโดยก�าหนด
ราคาขายตามวิธีต ้นทุนบวก
ก�าไร (Cost Plus Pricing 
Method) เป็นการด�าเนินการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย
มีราคาขายและเงื่อนไขการค้า
เช่นเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขายและ
เง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

รายได้จากการขายสินค้า - 1.24 บริษัทฯ จัดหาเสบียงและขาย
สนิค้าประเภทอาหารและวัตถุดบิ 
(Provision) ให้แก่บริษัท ทรูธ 
มารีไทม์ จ�ากัด โดยก�าหนดราคา
ขายตามวิธีต ้นทุนบวกก�าไร 
(Cost Plus Pricing Method) 
เป็นการด�าเนินการตามธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยมีราคา
ขายและเงื่อนไขการค ้าทั่ว ไป
เช่นเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขายและ
เง่ือนไขทางการค้าโดยทั่วไป 
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า - 3.41 เ กิ ด ขึ้น จ า ก ก า ร ข า ย น�้ า มั น
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น โดย
มีเงื่อนไขการช�าระเงิน (Credit 
term) เท่ากับ 30 วัน

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
มีเ ง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น
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13. บริษัท ทรูธ มารี 
 ไทม์ จ�ากัด

ค่าบริหารค้างจ่าย - 0.24 ค ่ า บ ริห า ร ค ้ า ง จ ่ า ย  ไ ด ้ แ ก ่ 
ค ่ า บ ริก า ร จั ด ก า ร เ อ ก ส า ร
พนักงานที่ประจ�าอยู ่บนเรือ ที่
บริษัทต้องจ่ายให้กับบริษัท ทรูธ 
มารีไทม์ จ�ากัด

ค่าบริการจัดการเอกสาร
พนักงานประจ�าเรือ

- 0.32 บริษัทว่าจ้างทรูธ มารีไทม์ ให้
บริการจัดการเอกสารพนักงาน
ท่ีจะขึ้นไปปฏิบัติงานบนเรือ หรือ
บนแท่นขุดเจาะน�้ามัน โดยอัตรา
เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการสนบัสนนุธรุกิจปกติ
ของบริษัทและค่าบริการเป็น
ไปตามราคาตลาด

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

รายได้จากการขายสินค้า - 35.82 SOP ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่นให้แก่ บริษัท ทรูธ 
มารีไทม์ จ�ากัด โดยก�าหนดราคา
ขายตามวิธีต ้นทุนบวกก�าไร 
(Cost Plus Pricing Method) 
บริษัทฯ ขายสินค ้าดังกล ่าว
เป็นการด�าเนินการตามธุรกิจ
ปกตขิองบริษัทฯ โดยมีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้าเช่นเดยีวกนักบั
ลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

ลูกหนี้การค้า - 8.32 เ กิ ด ขึ้น จ า ก ก า ร ข า ย น�้ า มั น
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น โดย
มีเงื่อนไขการช�าระเงิน (Credit 
term) เท่ากับ 30 วัน

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
มี เ งื่อ น ไ ข ก า ร ค ้ า ทั่ ว ไ ป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

14. บริษัท ทรูธ มารีไทม์  
 เซอร์วิสเซส จ�ากัด

รายได้จากการขายสินค้า - 4.14 บริษัทฯ ขายสินค ้าดังกล ่าว
เป็นการด�าเนินการตามธุรกิจ
ปกตขิองบริษัทฯ โดยมีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกัน
กับการขายสินค้าให้กับลูกค้า
รายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการสนับสนุน ธุร กิจ
ปกติของบริษัท มี เงื่อนไข
ทางการค ้าและ เป ็นตาม
ร า ค า ต ล า ด แ ล ะ มี ค ว า ม
สมเหตุสมผล

ลูกหนี้การค้า - 1.03 เ กิ ด ขึ้น จ า ก ก า ร ข า ย น�้ า มั น
เชื้อเพลิงและน�้ามันหล่อลื่น โดย
มีเงื่อนไขการช�าระเงิน (Credit 
term) เท่ากับ 30 วัน

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการที่ สม เหตุสมผล 
มี เ งื่อ น ไ ข ก า ร ค ้ า ทั่ ว ไ ป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น

15. บริษัท สยามโกล  
 บอลเฮ้าส์ จ�ากัด  
 (มหาชน) 
 

รายได้จากการขายสินค้า - 9.36 บริษัทฯ ขายน�้ามันเชื้อเพลิงและ
น�้ามันหล่อลื่นให้แก่บริษัท สยาม
โกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) 
โดยก�าหนดราคาขายตามวิธี
ต้นทุนบวกก�าไร (Cost Plus 
Pricing Method) บริษัทฯ ขาย
สินค้าดังกล่าวเป็นการด�าเนิน
การตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
โดยมรีาคาขายและเงื่อนไขการค้า
เช่นเดยีวกันกบัการขายสินค้าให้
กับลูกค้ารายอื่น

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว เ ป ็ น
รายการค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ มีราคาขาย
และเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น
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นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต บริษัท
จะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ และบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ 
ค�ำสัง่ หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และ/
หรือกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท หรือ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีก�ำหนดโดย
สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย

มำตรกำรหรือข้ันตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติก�ำหนดมำตรกำรหรือ
ข้ันตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะ
ปฎบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ
ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ทั้งนี้ 
ผู ้บริหำรหรือผู ้ที่ มีส ่วนได ้ส ่วนเสียจะไม่สำมำรถเข ้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้

ในกรณีที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะจัดให ้มีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข ้ำร ่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมจ�ำเป ็นในกำรท�ำรำยกำรและควำมสมเหตุ
สมผลของรำยกำรนั้นๆ ทั้งนี้ กำรท�ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลง
ทำงกำรค้ำท่ีมีเงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไป และกำรท�ำรำยกำรที่เป็น
ข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปและ
รำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ ให้มีหลักกำรดังนี้

1. กำรท�ำรำยกำรท่ีเป ็นธุรกิจปกติและธุรกิจ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป 

กำรท�ำรำยกำรที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ
ที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป เช่น กำรซื้อขำยน�้ำมันเชื้อเพลิงและ
น�้ำมันหล่อลื่น กำรท�ำธุรกิจกำรให้บริกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ 
และให้บริกำรอื่นๆ แก่ที่พักอำศัยในทะเล เรือเดินทะเล และ
แท่นขุดเจำะน�้ำมันในทะเล (Supply Management) และ
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น กำรขนส่งน�้ำมันและกำรให้

บริกำรลูกค้ำทั่วไป เป็นต้น ระหว่ำงบริษัทกับกรรมกำร ผู้บริหำร 
บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักกำรจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือฝ่ำยจัดกำร 
สำมำรถอนุมัติกำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำวได้ หำกรำยกำรดังกล่ำวมี
ข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท�ำกับ
คู่สัญญำท่ัวไปในสถำนกำรณ์เดียวกันด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำร
ค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง ทั้งนี้ บริษัท
จะจัดท�ำรำยกำรสรุปกำรท�ำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรในทุกไตรมำส

2. กำรท�ำรำยกำรท่ี ไม่มีเงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปและ
รำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ 

กำรท�ำรำยกำรที่ไม่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปและรำยกำรระหว่ำง
กันอ่ืนๆ ที่มีมูลค่ำของรำยกำรตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป เช่น 
กำรเช่ำ/ให้เช่ำทรัพย์สินหลักในกำรด�ำเนินงำน กำรได้มำ
หรือจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรที่มีนัยส�ำคัญ กำรให้หรือได้รับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็นต้น จะต้องถูกพิจำรณำและ
ให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติต่อไป ทั้งน้ี ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำส่ัง หรือข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุน รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือกำรได้มำหรือ
จ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม ่มีควำมช�ำนำญใน
กำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจจะเกิดขึ้น บริษัทจะ
แต่งตั้งผู ้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู ้ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน�ำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี เพื่อให้
มั่นใจว่ำกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจ�ำเป็นและมีควำม
สมเหตุสมผลโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปี และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท ท้ังนี้ 
บริษัทได้เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันย้อนหลัง 3 ปี ไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปี เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจำกเว็บไซต์บริษัทได้
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นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน
กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต บริษัท
จะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ และบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ 
ค�ำสัง่ หรอืข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/
หรือกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท หรือ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดโดย
สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย

มำตรกำรหรือข้ันตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติก�ำหนดมำตรกำรหรือ
ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะ
ปฎิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ
ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่งหรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ทั้งนี้ 
ผู ้บริหำรหรือผู ้ที่มีส ่วนได ้ส ่วนเสียจะไม่สำมำรถเข ้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้

ในกรณีที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะจัดให ้มีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข ้ำร ่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมจ�ำเป ็นในกำรท�ำรำยกำรและควำมสมเหตุ
สมผลของรำยกำรนั้นๆ ทั้งนี้ กำรท�ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลง
ทำงกำรค้ำท่ีมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป และกำรท�ำรำยกำรที่เป็น
ข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปและ
รำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ ให้มีหลักกำรดังนี้

1. กำรท�ำรำยกำรท่ีเป ็นธุรกิจปกติและธุรกิจ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป 

กำรท�ำรำยกำรที่เป็นธุรกิจปกติและธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ
ท่ีมีเง่ือนไขกำรค้ำทั่วไป เช่น กำรซ้ือขำยน�้ำมันเช้ือเพลิงและ
น�้ำมันหล่อล่ืน กำรท�ำธุรกิจกำรให้บริกำรจัดหำอำหำร วัตถุดิบ 
และให้บริกำรอื่นๆ แก่ที่พักอำศัยในทะเล เรือเดินทะเล และ
แท่นขุดเจำะน�้ำมันในทะเล (Supply Management) และ
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น กำรขนส่งน�้ำมันและกำรให้

บริกำรลูกค้ำท่ัวไป เป็นต้น ระหว่ำงบริษัทกับกรรมกำร ผู้บริหำร 
บริษัทใหญ่ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักกำรจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือฝ่ำยจัดกำร 
สำมำรถอนุมัติกำรท�ำธุรกรรมดังกล่ำวได้ หำกรำยกำรดังกล่ำวมี
ข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท�ำกับ
คู่สัญญำท่ัวไปในสถำนกำรณ์เดียวกันด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำร
ค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร บริษัทใหญ่ หรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง ทั้งนี้ บริษัท
จะจัดท�ำรำยกำรสรุปกำรท�ำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรในทุกไตรมำส

2. กำรท�ำรำยกำรท่ี ไม่มีเงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปและ
รำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ 

กำรท�ำรำยกำรท่ีไม่มีเงื่อนไขกำรค้ำท่ัวไปและรำยกำรระหว่ำง
กันอ่ืนๆ ที่มีมูลค่ำของรำยกำรตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป เช่น 
กำรเช่ำ/ให้เช่ำทรัพย์สินหลักในกำรด�ำเนินงำน กำรได้มำ
หรือจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวรท่ีมีนัยส�ำคัญ กำรให้หรือได้รับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็นต้น จะต้องถูกพิจำรณำและ
ให้ควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุน รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือกำรได้มำหรือ
จ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม ่ มีควำมช�ำนำญใน
กำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจจะเกิดขึ้น บริษัทจะ
แต่งตั้งผู ้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู ้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู ้ให้
ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน�ำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี เพื่อให้
มั่นใจว่ำกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมจ�ำเป็นและมีควำม
สมเหตุสมผลโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปี และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินท่ีได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท ท้ังนี้ 
บริษัทได้เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันย้อนหลัง 3 ปี ไว้ในรำยงำน
ประจ�ำปี เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลจำกเว็บไซต์บริษัทได้
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ส่วนที่ 3 : งบการเงิน

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั )มหาชน(

ความเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั ซอีอยล ์จาํกดั (มหาชน) (บรษิทั) และ

บรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดําเนินงานรวม
และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเง�น�ี�ตรว�สอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนั
 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรบัปีสิ�นสุด

วนัเดยีวกนั 

 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัเดยีวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึ�งประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีี�สาํคญัและหมายเหตุ เรื�องอื�น ๆ 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี�กําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น ๆ  

ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี� ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

เร��องส�าคญัในการตรว�สอบ

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคอืเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสําคญัที�สุดตามดุลยพนิิจเยี�ยงผู้ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดร้ะบุเรื�อง การประเมนิจาํนวนเงนิที�คาดวา่จะไดร้บัคนืของ
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บรษิัทย่อย เป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ และได้นําเรื�องนี�มาพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั �งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากสาํหรบัเรื�องนี�
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เรื�องส�า��ัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การ�ระเมินจ�านวนเงินที��า�ว่าจะ��้รบั�ืนของเงินให้

กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 36.5 เรื�อง เงนิให้
กูย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืระยะยาว
แก่บรษิัทย่อยแห่งหนึ�งจํานวน 1,071.53 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 46.00 ของสนิทรพัย์รวมในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ซึ�งบรษิทัไดใ้หบ้รษิทัยอ่ยกูต้ ั �งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื�อนําเงนิที�กูน้ี�
ไปลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ�งซึ�งดําเนินธุรกิจเกี�ยวกบั

การสํารวจ พฒันาและผลตินํ�ามนัปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ
ความสามารถในการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
ขึ�นอยู่กับผลการดําเนินงานในอนาคตของกิจการร่วมค้า 
บรษิัทจงึมกีารประเมนิจํานวนเงนิที�คาดว่าจะได้รบัชําระคนื

จากบรษิทัย่อย โดยประมาณการจากกระแสเงนิสดในอนาคต
ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นจากกจิการร่วมค้า จากการประเมนิพบว่า
บริษัทย่อยมีความสามารถในการจ่ายชําระคืนเงินให้กู้ยืม
ดงักล่าว  

การประเมนิจํานวนเงนิที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิใหกู้ย้มื
ระยะยาวแก่บรษิทัย่อยถูกกําหนดให้เป็นเรื�องสําคญัในการ

ตรวจสอบ เนื�องจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
ดังกล่าวมีสาระสําคัญต่องบการเงิน และการประเมิน
จํานวนเงินที�คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าว สัมพันธ์กับ

ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
จากกิจการร่วมค้า ซึ�งมขี้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกบัการใช้
ดุลยพินิจที�สําคัญของฝ่ายบริหาร เช่น การคาดการณ์
เกี�ยวกบัความผนัผวนที�อาจจะเกิดขึ�นกบัจํานวนเงนิหรอื

จงัหวะเวลาของกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ�งผนัแปรตาม
ปริมาณสํารองปิโตรเลียมและราคานํ� ามัน มูลค่าของ

เงนิตามเวลา และอตัราคดิลดที�เหมาะสม

ขา้พเจา้ได้ทดสอบความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงนิสด
ในอนาคตที�คาดว่าจะเกดิขึ�นจากกจิการร่วมคา้ ซึ�งประกอบไปดว้ย

การทดสอบขอ้สมมตฐิาน ดงัต่อไปนี�

 การเปรยีบเทยีบขอ้มลูตวัเลขประมาณการผลการดําเนินงาน

ของกจิการรว่มคา้กบัขอ้มลูที�เกดิขึ�นจรงิในอดตี
 การเปรยีบเทยีบปรมิาณสาํรองปิโตรเลยีมกบัรายงานที�จดัทํา

โดยผูเ้ชี�ยวชาญ

 การเปรยีบเทียบการประมาณการราคานํ�ามนัในอนาคตที�
ฝ่ายบรหิารใชโ้ดยอา้งองิจากขอ้มลูตลาด  

 การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องต่าง ๆ ซึ�งมี
ความสมัพนัธก์บัยอดขายและสอดคลอ้งกบัขอ้มลูที�เกดิขึ�นจรงิ

ในอดตี 
 การให้ผู้เชี�ยวชาญด้านการประเมนิมูลค่าในสํานักงานของ

ขา้พเจา้ทําการประเมนิความเหมาะสมของการประมาณการ
กระแสเงนิสดในอนาคตที�คาดวา่จะเกดิขึ�นจากกจิการรว่มคา้  
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จากวิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที�ฝ่ายบริหาร
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เรื�องส�า��ัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

การ�ระเมินจ�านวนเงินที��า�ว่าจะ��้รบั�ืนของเงินให้

กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 36.5 เรื�อง เงนิให้
กูย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมเีงนิใหกู้ย้มืระยะยาว
แก่บรษิัทย่อยแห่งหนึ�งจํานวน 1,071.53 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 46.00 ของสนิทรพัย์รวมในงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ซึ�งบรษิทัไดใ้หบ้รษิทัยอ่ยกูต้ ั �งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื�อนําเงนิที�กูน้ี�
ไปลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ�งซึ�งดําเนินธุรกิจเกี�ยวกบั

การสํารวจ พฒันาและผลตินํ�ามนัปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติ
ความสามารถในการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
ขึ�นอยู่กับผลการดําเนินงานในอนาคตของกิจการร่วมค้า 
บรษิัทจงึมกีารประเมนิจํานวนเงนิที�คาดว่าจะได้รบัชําระคนื

จากบรษิทัย่อย โดยประมาณการจากกระแสเงนิสดในอนาคต
ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นจากกจิการร่วมค้า จากการประเมนิพบว่า
บริษัทย่อยมีความสามารถในการจ่ายชําระคืนเงินให้กู้ยืม
ดงักล่าว  

การประเมนิจํานวนเงนิที�คาดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิใหกู้ย้มื
ระยะยาวแก่บรษิทัย่อยถูกกําหนดให้เป็นเรื�องสําคญัในการ

ตรวจสอบ เนื�องจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
ดังกล่าวมีสาระสําคัญต่องบการเงิน และการประเมิน
จํานวนเงินที�คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าว สัมพันธ์กับ

ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น
จากกิจการร่วมค้า ซึ�งมขี้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกบัการใช้
ดุลยพินิจที�สําคัญของฝ่ายบริหาร เช่น การคาดการณ์
เกี�ยวกบัความผนัผวนที�อาจจะเกิดขึ�นกบัจํานวนเงนิหรอื

จงัหวะเวลาของกระแสเงนิสดในอนาคต ซึ�งผนัแปรตาม
ปริมาณสํารองปิโตรเลียมและราคานํ� ามัน มูลค่าของ
เงนิตามเวลา และอตัราคดิลดที�เหมาะสม

ขา้พเจา้ได้ทดสอบความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงนิสด
ในอนาคตที�คาดว่าจะเกดิขึ�นจากกจิการร่วมคา้ ซึ�งประกอบไปดว้ย

การทดสอบขอ้สมมตฐิาน ดงัต่อไปนี�

 การเปรยีบเทยีบขอ้มลูตวัเลขประมาณการผลการดําเนินงาน

ของกจิการรว่มคา้กบัขอ้มลูที�เกดิขึ�นจรงิในอดตี
 การเปรยีบเทยีบปรมิาณสาํรองปิโตรเลยีมกบัรายงานที�จดัทํา

โดยผูเ้ชี�ยวชาญ

 การเปรยีบเทียบการประมาณการราคานํ�ามนัในอนาคตที�
ฝ่ายบรหิารใชโ้ดยอา้งองิจากขอ้มลูตลาด  

 การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องต่าง ๆ ซึ�งมี
ความสมัพนัธก์บัยอดขายและสอดคลอ้งกบัขอ้มลูที�เกดิขึ�นจรงิ

ในอดตี 
 การให้ผู้เชี�ยวชาญด้านการประเมนิมูลค่าในสํานักงานของ

ขา้พเจา้ทําการประเมนิความเหมาะสมของการประมาณการ
กระแสเงนิสดในอนาคตที�คาดวา่จะเกดิขึ�นจากกจิการรว่มคา้  

นอกจากนี� ข้าพเจ้าได้มีการประเมินความรู้ความสามารถของ
ผู้เชี�ยวชาญของฝ่ายบริหารที�ให้ข้อมูลเกี�ยวกับปริมาณสํารอง

ปิโตรเลยีม และราคานํ�ามนั
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คาดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย มคีวาม
สมเหตุสมผล 

FINAL DRAFT

101แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลอ��น

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูลซึ�งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี�อยู่ในรายงานนั �น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจําปีภายหลงั
วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี�

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื�น และขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื�อมั �นต่อ

ขอ้มลูอื�น

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื�นมคีวามขดัแยง้ที�มสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี�ได้รบัจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื�นมกีารแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่

เมื�อขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้อง

สื�อสารเรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�กรรมการพจิารณาว่าจําเป็น เพื�อใหส้ามารถจดัทํา
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและ
บรษิัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชี
สําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตั �งใจที�จะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที�ชว่ยกรรมการในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชซีึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื�อมั �นในระดบัสูง แต่ไม่ได้

เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น

สาระสาํคญัที�มอียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืวา่มสีาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ

ผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี� 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ
ความเสี�ยงเหล่านั �น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกดิจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยกรรมการ 

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี�ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวาม
ไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทําใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้ง
ตามที�ควร

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิ
ภายในกลุ่มกิจการเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ 
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชซีึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื�อมั �นในระดบัสูง แต่ไม่ได้

เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น

สาระสาํคญัที�มอียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และถอืวา่มสีาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของ

ผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี� 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั

เยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ

 ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ
ความเสี�ยงเหล่านั �น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกดิจาก
ขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจรติอาจเกี�ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั �งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี�กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการเปิดเผย
ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยกรรมการ 

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี�ไดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที�มสีาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัในการดําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวาม
ไม่แน่นอนที�มสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�ไดร้บัจนถงึวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์
หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�อง

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทําใหม้กีารนําเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้ง
ตามที�ควร

 ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี�เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทางธุรกจิ
ภายในกลุ่มกิจการเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลและ 
การปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส้ื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้ซึ�งรวมถงึประเดน็ที�มี
นัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องที�มนีัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและ
ได้สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ทั �งหมด ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งข้าพเจ้าเชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอก 
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มนีัยสําคญัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื�องเหล่านี�ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกดิขึ�น ขา้พเจา้

พจิารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

สขุมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4843

กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
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Signed __________________________
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Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 340,118,417 101,325,821 102,679,445 23,764,965

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 11 1,348,388,519 556,617,785 542,925,633 186,112,166

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - - 8,100,000

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 7 411,967 - - -

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 5,153,383 17,135,471 5,153,383 7,148,325

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 14 46,748,583 81,970,583 11,666,380 13,502,623

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,740,820,869 757,049,660 662,424,841 238,628,079

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 16.1 - - 308,753,090 308,753,090

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 16.2 1,016,024,046 1,103,808,311 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - 1,287,327,646 1,578,177,646

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สทุธิ 17 244,449,711 - - -

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 18 30,234,921 299,507,313 29,574,549 29,160,693

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19 45,024,753 34,490,837 23,260,895 27,922,111

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 3,984,375 1,483,136 2,981,058 472,794

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 8,278,937 6,849,688 8,278,937 6,849,688

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 22 7,779,744 330,003 6,653,205 327,003

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,355,776,487 1,446,469,288 1,666,829,380 1,951,663,025

รวมสินทรพัย์ 3,096,597,356 2,203,518,948 2,329,254,221 2,190,291,104

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 340,118,417 101,325,821 102,679,445 23,764,965

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 11 1,348,388,519 556,617,785 542,925,633 186,112,166

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - - 8,100,000

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 7 411,967 - - -

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 5,153,383 17,135,471 5,153,383 7,148,325

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 14 46,748,583 81,970,583 11,666,380 13,502,623

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,740,820,869 757,049,660 662,424,841 238,628,079

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 16.1 - - 308,753,090 308,753,090

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 16.2 1,016,024,046 1,103,808,311 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - 1,287,327,646 1,578,177,646

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สทุธิ 17 244,449,711 - - -

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 18 30,234,921 299,507,313 29,574,549 29,160,693

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19 45,024,753 34,490,837 23,260,895 27,922,111

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 3,984,375 1,483,136 2,981,058 472,794

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 8,278,937 6,849,688 8,278,937 6,849,688

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 22 7,779,744 330,003 6,653,205 327,003

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,355,776,487 1,446,469,288 1,666,829,380 1,951,663,025

รวมสินทรพัย์ 3,096,597,356 2,203,518,948 2,329,254,221 2,190,291,104

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 340,118,417 101,325,821 102,679,445 23,764,965

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 11 1,348,388,519 556,617,785 542,925,633 186,112,166

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - - 8,100,000

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 7 411,967 - - -

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 5,153,383 17,135,471 5,153,383 7,148,325

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 14 46,748,583 81,970,583 11,666,380 13,502,623

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,740,820,869 757,049,660 662,424,841 238,628,079

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 16.1 - - 308,753,090 308,753,090

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 16.2 1,016,024,046 1,103,808,311 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - 1,287,327,646 1,578,177,646

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สทุธิ 17 244,449,711 - - -

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 18 30,234,921 299,507,313 29,574,549 29,160,693

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19 45,024,753 34,490,837 23,260,895 27,922,111

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 3,984,375 1,483,136 2,981,058 472,794

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 8,278,937 6,849,688 8,278,937 6,849,688

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 22 7,779,744 330,003 6,653,205 327,003

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,355,776,487 1,446,469,288 1,666,829,380 1,951,663,025

รวมสินทรพัย์ 3,096,597,356 2,203,518,948 2,329,254,221 2,190,291,104

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 340,118,417 101,325,821 102,679,445 23,764,965

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 11 1,348,388,519 556,617,785 542,925,633 186,112,166

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - - 8,100,000

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 7 411,967 - - -

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 5,153,383 17,135,471 5,153,383 7,148,325

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 14 46,748,583 81,970,583 11,666,380 13,502,623

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,740,820,869 757,049,660 662,424,841 238,628,079

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 16.1 - - 308,753,090 308,753,090

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 16.2 1,016,024,046 1,103,808,311 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - 1,287,327,646 1,578,177,646

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สทุธิ 17 244,449,711 - - -

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 18 30,234,921 299,507,313 29,574,549 29,160,693

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19 45,024,753 34,490,837 23,260,895 27,922,111

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 3,984,375 1,483,136 2,981,058 472,794

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 8,278,937 6,849,688 8,278,937 6,849,688

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 22 7,779,744 330,003 6,653,205 327,003

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,355,776,487 1,446,469,288 1,666,829,380 1,951,663,025

รวมสินทรพัย์ 3,096,597,356 2,203,518,948 2,329,254,221 2,190,291,104
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 23.1 327,555,742 77,575,652 187,754,801 47,750,031

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 36.6 - - 81,821,330 81,821,330

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 23.2 55,000,000 129,882,778 55,000,000 129,882,778

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 24 963,091,602 335,339,966 300,435,945 57,843,160

หนี�สนิอนุพนัธท์างการเงนิ 7 219,597 5,635 219,597 5,635

สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเช่า

   ที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 25 13,142,496 11,934,870 6,634,004 6,268,931

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 8,096,274 14,384,747 - -

หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 2,490,647 3,283,956 2,137,929 3,049,368

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,369,596,358 572,407,604 634,003,606 326,621,233

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.2 - 174,433,951 - 174,433,951

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 25 32,933,767 23,282,166 17,585,899 22,135,430

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 13,986,319 12,724,348 13,986,319 11,997,825

หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 36.3 2,800,000 - - -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 49,720,086 210,440,465 31,572,218 208,567,206

รวมหนี�สิน 1,419,316,444 782,848,069 665,575,824 535,188,439

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 11 1,348,388,519 556,617,785 542,925,633 186,112,166

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - - 8,100,000

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 7 411,967 - - -

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 5,153,383 17,135,471 5,153,383 7,148,325

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 14 46,748,583 81,970,583 11,666,380 13,502,623

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,740,820,869 757,049,660 662,424,841 238,628,079

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 16.1 - - 308,753,090 308,753,090

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 16.2 1,016,024,046 1,103,808,311 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - 1,287,327,646 1,578,177,646

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สทุธิ 17 244,449,711 - - -

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 18 30,234,921 299,507,313 29,574,549 29,160,693

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19 45,024,753 34,490,837 23,260,895 27,922,111

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 3,984,375 1,483,136 2,981,058 472,794

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 8,278,937 6,849,688 8,278,937 6,849,688

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 22 7,779,744 330,003 6,653,205 327,003

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,355,776,487 1,446,469,288 1,666,829,380 1,951,663,025

รวมสินทรพัย์ 3,096,597,356 2,203,518,948 2,329,254,221 2,190,291,104

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จาํนวน 649,509,110 หุน้ 

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : หุน้สามญั

จาํนวน 608,915,628 หุน้ มลูคา่ที�ตราไว้

หุน้ละ 1 บาท) 27 649,509,110 608,915,628 649,509,110 608,915,628

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 649,507,473 หุน้  

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : หุน้สามญั

จาํนวน 608,914,791 หุน้ มลูคา่ที�ตราไว้

หุน้ละ 1 บาท) 27 649,507,473 608,914,791 649,507,473 608,914,791

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 933,170,699 933,170,699 933,170,699 933,170,699

กําไร (ขาดทุน) สะสม

  จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 29 29,280,000 28,580,000 29,280,000 28,580,000

  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 37,170,253 (147,970,619) 51,720,225 84,437,175

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (1,119,023) (19,530,056) - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั 1,648,009,402 1,403,164,815 1,663,678,397 1,655,102,665

สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 29,271,510 17,506,064 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,677,280,912 1,420,670,879 1,663,678,397 1,655,102,665

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 3,096,597,356 2,203,518,948 2,329,254,221 2,190,291,104

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 340,118,417 101,325,821 102,679,445 23,764,965

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 11 1,348,388,519 556,617,785 542,925,633 186,112,166

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - - 8,100,000

สนิทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงนิ 7 411,967 - - -

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 5,153,383 17,135,471 5,153,383 7,148,325

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 14 46,748,583 81,970,583 11,666,380 13,502,623

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,740,820,869 757,049,660 662,424,841 238,628,079

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 16.1 - - 308,753,090 308,753,090

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 16.2 1,016,024,046 1,103,808,311 - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 36.5 - - 1,287,327,646 1,578,177,646

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สทุธิ 17 244,449,711 - - -

ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธิ 18 30,234,921 299,507,313 29,574,549 29,160,693

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19 45,024,753 34,490,837 23,260,895 27,922,111

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 3,984,375 1,483,136 2,981,058 472,794

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 8,278,937 6,849,688 8,278,937 6,849,688

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 22 7,779,744 330,003 6,653,205 327,003

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,355,776,487 1,446,469,288 1,666,829,380 1,951,663,025

รวมสินทรพัย์ 3,096,597,356 2,203,518,948 2,329,254,221 2,190,291,104

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 20 3,984,375 1,483,136 2,981,058 472,794

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 21 8,278,937 6,849,688 8,278,937 6,849,688
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้ากการขาย 11,087,162,214 5,154,508,518 2,362,517,173 1,406,668,775

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 233,583,222 120,458,097 233,583,222 120,458,097

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่ 19,600,000 - - -

ตน้ทุนขาย (10,820,676,020) (4,946,916,614) (2,275,632,863) (1,327,856,540)

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (252,622,443) (132,941,484) (252,622,443) (132,941,484)

ตน้ทุนการใหเ้ชา่ (16,037,086) - - -

กาํไรขั �นต้น 251,009,887 195,108,517 67,845,089 66,328,848

รายไดอ้ื�น 30 13,784,776 21,854,867 85,064,493 217,136,937

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (121,834,625) (91,037,122) (32,148,001) (23,903,812)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (149,935,398) (164,117,390) (96,193,845) (85,065,165)

(ขาดทุน) กลบัรายการจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 4,067,716 (8,711,155) 2,105,894 (8,694,716)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16.1 - - - (141,307,367)

เงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 

- การดาํเนินงานที�ยกเลกิ 16.1 - - - 137,349,135

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนใน

บรษิทัยอ่ย - การดาํเนินงานที�ยกเลกิ 16.1 - - - (111,076,000)

กาํไรจากการจาํหน่ายการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 15 - 60,734,025 - -

กาํไร (ขาดทุน) อื�น - สทุธิ 12,052,394 1,756,163 417,253 739,439

ตน้ทุนทางการเงนิ 31 (20,614,686) (28,940,995) (15,432,280) (27,222,857)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบง่กาํไร

จากการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (11,469,936) (13,353,090) 11,658,603 24,284,442

สว่นแบง่กาํไรจากการรว่มคา้ 16.2 257,495,742 40,685,648 - -

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 246,025,806 27,332,558 11,658,603 24,284,442

ภาษเีงนิได้ 33 (5,998,947) (18,226,792) 1,429,249 (3,105,093)

กาํไรสาํหรบัปี

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 240,026,859 9,105,766 13,087,852 21,179,349

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (สทุธจิากภาษ)ี 15 - 22,435,118 - -

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 240,026,859 31,540,884 13,087,852 21,179,349

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น:

รายการที�จะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 26 - 421,037 - 97,965

ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 21 - (84,207) - (19,593)

รวมรายการที�จะไมจ่ดัประเภทใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - 336,830 - 78,372

รายการที�จะจดัประเภทใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 24,456,074 (1,055,856) - -

รวมรายการที�จะจดัประเภทใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 24,456,074 (1,055,856) - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี 24,456,074 (719,026) - 78,372

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 264,482,933 30,821,858 13,087,852 21,257,721

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 230,945,674 (3,988,771) 13,087,852 21,179,349

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ - 22,434,871 - -

230,945,674 18,446,100 13,087,852 21,179,349

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 9,081,185 13,094,784 - -

240,026,859 31,540,884 13,087,852 21,179,349

การแบง่ปันกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

สว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 249,356,707 (4,433,853) 13,087,852 21,257,721

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ - 22,434,871 - -

249,356,707 18,001,018 13,087,852 21,257,721

สว่นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ 15,126,226 12,820,840 - -

264,482,933 30,821,858 13,087,852 21,257,721

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 0.3556 (0.0061) 0.0202 0.0326

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ - 0.0345 - -

รวมกาํไรต่อหุน้ข ั �นพื�นฐาน 34 0.3556 0.0284 0.0202 0.0326

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

109แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
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112 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 246,025,806 27,332,558 11,658,603 24,284,442

   จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 15 - 23,855,996 - -

กาํไรกอ่นภาษเีงนิไดร้วมการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 246,025,806 51,188,554 11,658,603 24,284,442

รายการปรบัปรุง:

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 17 18 19 และ 20 45,218,913 50,089,303 13,358,579 6,291,079

ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่

   ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (4,067,716) 8,711,155 (2,105,894) 8,694,716

(กลบัรายการ) คา่เผื�อสนิคา้ที�มมีลูคา่สทุธิ

   ที�จะไดร้บัตํ�ากวา่ราคาทุน (2,122,920) 4,005,920 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16.1 - - - 141,307,367

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

- การดาํเนินงานที�ยกเลกิ 16.1 - - - 111,076,000

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอาคาร และอุปกรณ์ 18 - 29,444,459 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 15 - (60,734,025) - -

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (1,999) 7,961,627 (1,999) -

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ (180,218) 332,832 213,962 19,494

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 357,759 (288,911) 221,675 (191,417)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 1,261,971 440,871 1,988,494 634,448

รายไดด้อกเบี�ย (1,595,969) (2,955,051) (52,358,826) (152,323,382)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 20,614,686 36,138,541 15,432,280 27,222,857

รายไดเ้งนิปันผล 16.1 และ 30 - - (18,347,519) (55,978,158)

รายไดเ้งนิปันผล - การดาํเนินงานที�ยกเลกิ 16.1 - - - (137,349,135)

สว่นแบง่กาํไรจากการรว่มคา้ 16.2 (257,495,742) (40,685,648) - -

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรพัยแ์ละหนี�สินดาํเนินงาน 48,014,571 83,649,627 (29,940,645) (26,311,689)

การเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (718,553,722) 209,073,635 (376,272,375) 28,219,319

สนิคา้คงเหลอื 14,105,007 (9,942,883) 1,994,941 (6,999,631)

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 36,955,654 (61,227,760) (739,640) 2,331,307

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น - 56,190,782 - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 575,652,954 (166,185,885) 240,570,985 24,447,253

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น (804,960) (3,199,206) (911,440) 2,234,065

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 2,800,000 - - -

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (41,830,496) 108,358,310 (165,298,174) 23,920,624

รบัภาษเีงนิได้ 2,951,714 - 2,666,687 -

จา่ยภาษเีงนิได้ (22,809,063) (14,157,810) (6,326,202) (2,100,895)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (61,687,845) 94,200,500 (168,957,689) 21,819,729

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14

บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 246,025,806 27,332,558 11,658,603 24,284,442

   จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 15 - 23,855,996 - -

กาํไรกอ่นภาษเีงนิไดร้วมการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 246,025,806 51,188,554 11,658,603 24,284,442

รายการปรบัปรุง:

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 17 18 19 และ 20 45,218,913 50,089,303 13,358,579 6,291,079

ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่

   ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (4,067,716) 8,711,155 (2,105,894) 8,694,716

(กลบัรายการ) คา่เผื�อสนิคา้ที�มมีลูคา่สทุธิ

   ที�จะไดร้บัตํ�ากวา่ราคาทุน (2,122,920) 4,005,920 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16.1 - - - 141,307,367

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

- การดาํเนินงานที�ยกเลกิ 16.1 - - - 111,076,000

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอาคาร และอุปกรณ์ 18 - 29,444,459 - -

กาํไรจากการจาํหน่ายการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 15 - (60,734,025) - -

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร (1,999) 7,961,627 (1,999) -

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิ (180,218) 332,832 213,962 19,494

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน 357,759 (288,911) 221,675 (191,417)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 1,261,971 440,871 1,988,494 634,448

รายไดด้อกเบี�ย (1,595,969) (2,955,051) (52,358,826) (152,323,382)

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 20,614,686 36,138,541 15,432,280 27,222,857

รายไดเ้งนิปันผล 16.1 และ 30 - - (18,347,519) (55,978,158)

รายไดเ้งนิปันผล - การดาํเนินงานที�ยกเลกิ 16.1 - - - (137,349,135)

สว่นแบง่กาํไรจากการรว่มคา้ 16.2 (257,495,742) (40,685,648) - -

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรพัยแ์ละหนี�สินดาํเนินงาน 48,014,571 83,649,627 (29,940,645) (26,311,689)

การเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (718,553,722) 209,073,635 (376,272,375) 28,219,319

สนิคา้คงเหลอื 14,105,007 (9,942,883) 1,994,941 (6,999,631)

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 36,955,654 (61,227,760) (739,640) 2,331,307

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น - 56,190,782 - -

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 575,652,954 (166,185,885) 240,570,985 24,447,253

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น (804,960) (3,199,206) (911,440) 2,234,065

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 2,800,000 - - -

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน (41,830,496) 108,358,310 (165,298,174) 23,920,624

รบัภาษเีงนิได้ 2,951,714 - 2,666,687 -

จา่ยภาษเีงนิได้ (22,809,063) (14,157,810) (6,326,202) (2,100,895)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (61,687,845) 94,200,500 (168,957,689) 21,819,729

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใช้ - 54,577 - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 42,303 10,657 42,303 -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยถ์าวร (6,099,842) (36,669,010) (5,535,109) (26,084,661)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,546,000) - (2,546,000) -

เงนิสดจา่ยเพื�อลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16.1 - - - (2,999,400)

เงนิสดรบัสทุธจิากการจาํหน่ายการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 15 - 197,099,570 - -

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย 36.5 - - (80,110,000) (58,640,000)

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย 36.5 - - 379,060,000 80,242,354

ดอกเบี�ยรบั 1,599,796 2,955,051 69,164,244 132,274,397

เงนิปันผลรบั 16.1 และ 16.2 345,280,007 164,037,572 23,082,340 50,430,366

เงนิปันผลรบั - การดาํเนินงานที�ยกเลกิ 16.1 - - - 137,349,135

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ 338,276,264 327,488,417 383,157,778 312,572,191

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 23.1 2,544,738,337 888,584,493 1,186,844,420 783,554,559

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 23.1 (2,433,151,916) (1,033,354,913) (1,177,839,650) (898,760,978)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 36.6 - - - 81,821,330

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.2 - 300,000,000 - 300,000,000

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.2 (120,000,000) (206,834,000) (120,000,000) (169,000,000)

เงนิสดจา่ยชาํระหุน้กู้ 23.2 - (400,000,000) - (400,000,000)

เงนิสดจา่ยตน้ทุนการทาํรายการของเงนิกูย้มื 23.2 - (3,000,000) - (3,000,000)

เงนิสดจา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่ 25 (12,480,275) (10,371,573) (6,465,954) (2,887,568)

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม

จากการออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - 600 - -

ดอกเบี�ยจา่ย (18,765,912) (37,446,015) (13,418,400) (28,025,813)

เงนิปันผลจา่ย 28 (4,512,120) (6,151,499) (4,512,120) (6,151,499)

เงนิปันผลจา่ยของบรษิทัยอ่ยใหส้ว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 16.1 (3,360,780) (11,733,628) - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (47,532,666) (520,306,535) (135,391,704) (342,449,969)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารที�มขีอ้จาํกดัในการใช้ - 54,577 - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 42,303 10,657 42,303 -

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยถ์าวร (6,099,842) (36,669,010) (5,535,109) (26,084,661)

เงนิสดจา่ยเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,546,000) - (2,546,000) -

เงนิสดจา่ยเพื�อลงทุนในบรษิทัยอ่ย 16.1 - - - (2,999,400)

เงนิสดรบัสทุธจิากการจาํหน่ายการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 15 - 197,099,570 - -

เงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย 36.5 - - (80,110,000) (58,640,000)

เงนิสดรบัชาํระจากเงนิใหกู้ย้มืแกบ่รษิทัยอ่ย 36.5 - - 379,060,000 80,242,354

ดอกเบี�ยรบั 1,599,796 2,955,051 69,164,244 132,274,397

เงนิปันผลรบั 16.1 และ 16.2 345,280,007 164,037,572 23,082,340 50,430,366

เงนิปันผลรบั - การดาํเนินงานที�ยกเลกิ 16.1 - - - 137,349,135

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทนุ 338,276,264 327,488,417 383,157,778 312,572,191

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 23.1 2,544,738,337 888,584,493 1,186,844,420 783,554,559

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 23.1 (2,433,151,916) (1,033,354,913) (1,177,839,650) (898,760,978)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 36.6 - - - 81,821,330

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.2 - 300,000,000 - 300,000,000

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.2 (120,000,000) (206,834,000) (120,000,000) (169,000,000)

เงนิสดจา่ยชาํระหุน้กู้ 23.2 - (400,000,000) - (400,000,000)

เงนิสดจา่ยตน้ทุนการทาํรายการของเงนิกูย้มื 23.2 - (3,000,000) - (3,000,000)

เงนิสดจา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่ 25 (12,480,275) (10,371,573) (6,465,954) (2,887,568)

เงนิสดรบัจากสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม

จากการออกหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย - 600 - -

ดอกเบี�ยจา่ย (18,765,912) (37,446,015) (13,418,400) (28,025,813)

เงนิปันผลจา่ย 28 (4,512,120) (6,151,499) (4,512,120) (6,151,499)

เงนิปันผลจา่ยของบรษิทัยอ่ยใหส้ว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม 16.1 (3,360,780) (11,733,628) - -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (47,532,666) (520,306,535) (135,391,704) (342,449,969)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธิ 229,055,753 (98,617,618) 78,808,385 (8,058,049)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 101,325,821 198,089,896 23,764,965 31,826,500

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9,736,843 1,853,543 106,095 (3,486)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10 340,118,417 101,325,821 102,679,445 23,764,965

ข้อมลูเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที�มิใช่เงินสด

เจา้หนี�คา่ซื�อสนิทรพัยถ์าวร 1,387,985 3,372,197 1,387,985 3,372,197

เงนิปันผลคา้งรบั 16.1 - - 8,308,187 13,000,000

จา่ยหุน้ปันผล 28 40,592,682 55,355,129 40,592,682 55,355,129

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 25 22,843,619 16,464,764 2,281,496 16,464,764

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 23.2 (120,000,000) (206,834,000) (120,000,000) (169,000,000)
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เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 101,325,821 198,089,896 23,764,965 31,826,500

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9,736,843 1,853,543 106,095 (3,486)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10 340,118,417 101,325,821 102,679,445 23,764,965

ข้อมลูเพิ�มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที�มิใช่เงินสด

เจา้หนี�คา่ซื�อสนิทรพัยถ์าวร 1,387,985 3,372,197 1,387,985 3,372,197

เงนิปันผลคา้งรบั 16.1 - - 8,308,187 13,000,000

จา่ยหุน้ปันผล 28 40,592,682 55,355,129 40,592,682 55,355,129

การไดม้าของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชภ้ายใตส้ญัญาเชา่ 25 22,843,619 16,464,764 2,281,496 16,464,764

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

16
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1 ข้อมูลทั �วไป

บรษิทั ซอีอยล์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดทะเบยีนและจดัตั �งเป็นนิตบิุคคลเมื�อวนัที� 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีน 
เป็นบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยหุ้นสามญัของบรษิัทได้รบัอนุมตัิเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่(MAI : Market for Alternative Investment) บรษิทัมทีี�อยูต่ามที�ไดจ้ดทะเบยีนดงันี�

เลขที� 88 ซอยบางนา - ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

การดาํเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (“กลุ่มกจิการ”) คอื การจาํหน่ายนํ�ามนัเชื�อเพลงิและนํ�ามนัหล่อลื�น การจดัหาอาหารและ
วตัถุดบิสาํหรบัลกูคา้ในธุรกจิสาํรวจและผลตินํ�ามนั

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างปีที�รายงาน

ในชว่งปี พ.ศ. 2564 รายไดข้องกลุ่มกจิการเพิ�มสงูขึ�นเมื�อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนื�องจากราคานํ�ามนัดบิที�ปรบัตวัสงูขึ�นจากราคาเฉลี�ย 
40 ดอลลาร์สหรฐัต่อบาเรลในปีก่อน เป็น 70 ดอลลาร์สหรฐัต่อบาเรลในปีปัจจุบนั ประกอบกบัปรมิาณการขายที�เพิ�มขึ�นเนื�องจาก

กลุ่มกจิการมกีลุ่มลกูคา้ใหมท่ั �งในประเทศและต่างประเทศเพิ�มขึ�น และมกีารขยายตลาดไปที�ประเทศเกาหล ีและนอรเ์วย ์อยา่งไรกต็าม
กาํไรขั �นตน้ของกลุ่มกจิการลดลงเนื�องจากการแขง่ขนัที�สงูขึ�นทั �งในตลาดที�มอียูใ่นปัจจุบนั และการเขา้ไปแขง่ขนัในตลาดใหม่

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กาํหนดภายใตพ้ระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงนิ ยกเวน้ตราสาร
อนุพนัธ์

การจดัทํางบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีี�สําคญัและการใช้
ดุลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิการเปิดเผยประมาณการทางบญัชี

ที�สาํคญั ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจที�มนียัสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที� 8

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากงบการเงนิตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มเีนื�อความ
ขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ที�มผีลบงัคบัใชส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 

ไมม่ผีลกระทบที�มนียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงที�มผีลบงัคบัใชส้ําหรบัรอบระยะเวลาบญัชใีนหรอืหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2565  

ที�เกี�ยวขอ้งต่อกลุ่มกจิการและกลุ่มกจิการไมไ่ดนํ้ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช้

การปฏิรปูอตัราดอกเบี�ยอ้างอิงระยะที� 2 (การปรบัปรงุระยะที� 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 9

(TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 (TFRS 16)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีเรื�อง เครื�องมือทางการเงินและการ

เปิดเผยข้อมูลสาํหรบัธรุกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสาํหรบัรายการที�อาจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัรา

ดอกเบี�ยอา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสี�ยง
ที�อาจจะเกดิขึ�นเมื�อมกีารเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ

มาตรการผอ่นปรนที�สาํคญัของการปรบัปรุงระยะที� 2  ไดแ้ก่

 เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี�สนิทาง

การเงนิ (รวมถงึหนี�สนิตามสญัญาเช่า) ซึ�งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอา้งองิและ เกณฑใ์หม่ที�ใช้
ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลกําไรหรอื
ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทั �งนี� กิจการที�เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที�มีการ

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญาเชา่เนื�องจากการเปลี�ยนเกณฑก์ารกาํหนดคา่เชา่จ่ายในอนาคตเนื�องจากการปฏริปู
อตัราดอกเบี�ยอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

 ผอ่นปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงสาํหรบัรายการสว่นใหญ่ต่อไปได ้กรณีที�ความสมัพนัธ์
ของการป้องกนัความเสี�ยงไดร้บัผลกระทบจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ ทั �งนี� กจิการยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของ

ความไมม่ปีระสทิธผิล 

TFRS 7 ไดก้าํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั

 ลกัษณะและระดบัของความเสี�ยงต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบี�ยอา้งองิ 
 กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสี�ยงเหล่านั �นอยา่งไร
 ความคบืหน้าของแผนในการเปลี�ยนไปใช้อตัราดอกเบี�ยอ้างอิงอื�น และวธิีการบรหิารจดัการการเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในชว่งการเปลี�ยนแปลง

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่าว 
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การเงนิ (รวมถงึหนี�สนิตามสญัญาเช่า) ซึ�งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี�ยอา้งองิและ เกณฑใ์หม่ที�ใช้
ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑเ์ดมิในเชงิเศรษฐกจิ กจิการจะไม่ตอ้งรบัรูผ้ลกําไรหรอื
ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทนัท ีทั �งนี� กิจการที�เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที�มีการ
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อตัราดอกเบี�ยอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

 ผอ่นปรนใหก้จิการยงัสามารถใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงสาํหรบัรายการสว่นใหญ่ต่อไปได ้กรณีที�ความสมัพนัธ์
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ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่าว 
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5 นโยบายการบญัชี 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม

ก) บริษทัย่อย

บรษิทัย่อยหมายถงึกจิการทั �งหมดที�กลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกจิการมอีาํนาจควบคุมเมื�อกลุ่มกจิการรบัหรอืมสีทิธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพื�อใหไ้ด้

ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไวใ้นงบการเงนิรวมตั �งแต่วนัที�กลุ่มกจิการมอีาํนาจในการ
ควบคุมบรษิทัยอ่ยจนถงึวนัที�กลุ่มกจิการสญูเสยีอาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนั �น 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวกบัการซื�อเงนิลงทุน

จะถูกรบัรู้เป็นส่วนหนึ�งของต้นทุนเริ�มแรกของเงนิลงทุน เงนิปันผลรบัจากบรษิัทย่อยจะบนัทึกเป็นรายได้ในกําไร
ขาดทุน 

ข) การร่วมการงาน

เงนิลงทุนในการรว่มการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานรว่มกนัหรอืการรว่มคา้ โดยขึ�นอยูก่บัสทิธแิละภาระผกูพนั
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การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการดําเนินงานร่วมกนัเมื�อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัย์และมภีาระผูกพนัในหนี�สนิ
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ร่วมกนั และแบ่งส่วนสนิทรพัย ์หนี�สนิ รายได ้และค่าใชจ้่ายที�ร่วมกนัถอืครองหรอืก่อขึ�น ซึ�งรายการดงักล่าวจะแสดง
รวมกบัรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงนิ 

การรว่มคา้ 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เมื�อกลุ่มกจิการมสีทิธใินสนิทรพัย์สุทธขิองการร่วมการงานนั �น เงนิลงทุน

ในการรว่มคา้รบัรูโ้ดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในการรว่มคา้บนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบัจากการรว่มคา้จะบนัทกึเป็นรายได้

ในกาํไรขาดทุน 
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ค) การบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มกจิการรบัรูเ้งนิลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ�งประกอบดว้ยเงนิที�จ่ายซื�อรวมกบัตน้ทุนทางตรงของเงนิลงทุน

กลุ่มกจิการจะรบัรูม้ลูคา่ภายหลงัวนัที�ไดม้าของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ดว้ยสว่นแบ่งกาํไรหรอืขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุน
ตามสดัส่วนที�ผู้ลงทุนมสี่วนได้เสยีอยู่ในกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลง

ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 

เมื�อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้มมีูลค่าเท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในการ
รว่มคา้นั �นซึ�งรวมถงึสว่นไดเ้สยีระยะยาวอื�น กลุ่มกจิการจะไมร่บัรูส้ว่นแบ่งขาดทุนที�เกนิกวา่สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้นั �น 

เวน้แต่กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัหรอืไดจ้่ายเงนิเพื�อชาํระภาระผกูพนัแทนการรว่มคา้

ง) การเปลี�ยนแปลงสดัส่วนการถือครองกิจการ

ในกรณีที�กลุ่มกจิการยงัคงมอีาํนาจควบคุมบรษิทัยอ่ย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคุม
เชน่เดยีวกนักบัรายการกบัผูเ้ป็นเจา้ของของกลุ่มกจิการ ผลต่างระหวา่งราคาจ่ายซื�อหรอืราคาขายจากการเปลี�ยนแปลง

สัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมที�ลดลงหรือเพิ�มขึ�นตามสัดส่วน 
ที�เปลี�ยนแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นสว่นของเจา้ของ

ถ้าสดัส่วนการถือครองในการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมกีารควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนที�เคยบนัทกึไว้

ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นเฉพาะส่วนที�ลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วน
การถอืครองในการรว่มคา้จะถูกรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

เมื�อกลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจควบคุมหรอืการควบคุมร่วม เงนิลงทุนที�เหลอือยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 

ส่วนต่างที�เกดิขึ�นจะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ�มแรกในการบนัทกึ
บญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองที�เหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอื
สนิทรพัยท์างการเงนิ 

จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงินรวม

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิ
ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการรว่มคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�กลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดียวกนั ยกเว้นรายการนั �นจะมีหลกัฐานว่า
เกดิจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ี�โอน
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ถ้าสดัส่วนการถือครองในการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมกีารควบคุมร่วม กําไรหรอืขาดทุนที�เคยบนัทกึไว้

ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นเฉพาะส่วนที�ลดลงจะถูกโอนไปยงักําไรหรอืขาดทุน กําไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วน
การถอืครองในการรว่มคา้จะถูกรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

เมื�อกลุ่มกจิการสูญเสยีอํานาจควบคุมหรอืการควบคุมร่วม เงนิลงทุนที�เหลอือยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรม 

ส่วนต่างที�เกดิขึ�นจะถูกรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน มูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ�มแรกในการบนัทกึ
บญัชเีงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่ตามสดัส่วนการถอืครองที�เหลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอื
สนิทรพัยท์างการเงนิ 

จ) รายการระหว่างกนัในงบการเงินรวม

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจรงิ
ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิทัร่วมและการรว่มคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนที�กลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดียวกนั ยกเว้นรายการนั �นจะมีหลกัฐานว่า
เกดิจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ี�โอน
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5.2 การรวมธรุกิจ

กลุ่มกจิการถอืปฏบิตัติามวธิซีื�อสําหรบัการรวมธุรกจิที�ไม่ใช่การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั สิ�งตอบแทนที�โอนให้
สาํหรบัการซื�อธุรกจิประกอบดว้ย

- มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�โอนไป

- หนี�สนิที�ก่อขึ�นเพื�อจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้ของเดมิ

- สว่นไดเ้สยีในสว่นของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มกจิการ 

สนิทรพัยท์ี�ระบุไดท้ี�ไดม้า หนี�สนิ และหนี�สนิที�อาจเกดิขึ�นจากการรวมธุรกจิจะถูกวดัมลูคา่เริ�มแรกดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที�ซื�อ 

ในการรวมธุรกจิแต่ละครั �ง กลุ่มกจิการมทีางเลอืกที�จะวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุมในผูถู้กซื�อดว้ยมลูค่ายุตธิรรม
หรอืดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทุธขิองผูถู้กซื�อ

ผลรวมของมลูคา่สิ�งตอบแทนที�โอนใหแ้ละมลูค่าของส่วนไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อและมลูคา่ยุตธิรรม ของสว่นไดเ้สยี
ในผูไ้ดร้บัการลงทุนซึ�งถอือยู่ก่อนการรวมธุรกจิ (ในกรณีที�เป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื�อ) ในจํานวนที�เกนิกว่ามลูค่ายุตธิรรม

ของสนิทรพัยส์ุทธทิี�ระบุไดท้ี�ไดม้าตอ้งรบัรูเ้ป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิี�ระบุไดท้ี�ไดม้า 
จะรบัรูส้ว่นต่างโดยตรงไปยงักาํไรหรอืขาดทุน 

ตน้ทุนทางตรงที �เกี �ยวกบัการซื�อธุรกจิ

ตน้ทุนที�เกี�ยวกบัการซื�อธุรกจิจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรหรอืขาดทุน

การรวมธุรกจิที �ดาํเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซื�อ

หากการรวมธุรกจิดําเนินการสาํเรจ็จากการทยอยซื�อ มลูค่าส่วนไดเ้สยีที�ผูซ้ื�อถอือยูใ่นผูไ้ดร้บัการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกจิ

จะถูกวดัมลูคา่ใหมด่ว้ยมลูคา่ยุตธิรรม ณ วนัที�ซื�อ กาํไรหรอืขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการวดัมลูคา่ใหมจ่ะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน

การเปลี �ยนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสิ �งตอบแทนที �คาดวา่จะตอ้งจ่ายและ/หรอืไดร้บั

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมในภายหลงัของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรอืไดร้บัที�รบัรูไ้วเ้ป็นสนิทรพัย์หรอื
หนี�สนิ จะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน สิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่ายซึ�งจดัประเภทเป็นสว่นของเจา้ของจะไมม่กีารวดัมลูคา่ใหม่
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การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี�สนิของกจิการที�ถูกนํามารวมดว้ย
มูลค่าตามบญัชขีองกิจการที�ถูกนํามารวมตามมูลค่าที�แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในลําดบัสูงสุดที�ต้องจดัทํา
งบการเงนิรวม โดยกลุ่มกจิการตอ้งปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกจิไดเ้กดิขึ�นตั �งแต่วนัตน้งวดในงบการเงนิงวดก่อนที�

นํามาแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตั �งแต่วนัที�กจิการดงักล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ (หากเกดิขึ�นหลงัจาก
วนัตน้งวดของงบการเงนิปีเปรยีบเทยีบ) 

ตน้ทุนการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�ใหไ้ป หนี�สนิที�เกดิขึ�นหรอืรบัมา 
และตราสารทุนที�ออกโดยผูซ้ื�อ ณ วนัที�มกีารแลกเปลี�ยนเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งการควบคุม

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื�อในมลูค่าตามบญัชขีองกจิการที�ถูก
นํามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจา้ของ โดยกลุ่มกจิการ 
จะตดัรายการนี�ออกเมื�อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงักาํไรสะสม

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

งบการเงนินําเสนอในสกุลเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบรษิทั 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกดิ
รายการ  

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที�เกดิจากการแปลงค่า
สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

เมื�อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรู้ไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นด้วย ในทางตรงขา้มการรบัรู้

กาํไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไมเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไร
หรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

(ค) กลุ่มกจิการ 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ที�มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิที�มภีาวะเงนิเฟ้อ

รุนแรง) ซึ�งมสีกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใช้
นําเสนองบการเงนิดงันี�

 สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะ
การเงนินั �น

 รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงคา่ดว้ยอตัราถวัเฉลี�ย และ

 ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
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การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี�สนิของกจิการที�ถูกนํามารวมดว้ย
มูลค่าตามบญัชขีองกิจการที�ถูกนํามารวมตามมูลค่าที�แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในลําดบัสูงสุดที�ต้องจดัทํา
งบการเงนิรวม โดยกลุ่มกจิการตอ้งปรบัปรุงรายการเสมอืนว่าการรวมธุรกจิไดเ้กดิขึ�นตั �งแต่วนัตน้งวดในงบการเงนิงวดก่อนที�

นํามาแสดงเปรยีบเทยีบหรอืตั �งแต่วนัที�กจิการดงักล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบักลุ่มกจิการ (หากเกดิขึ�นหลงัจาก
วนัตน้งวดของงบการเงนิปีเปรยีบเทยีบ) 

ตน้ทุนการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี�ใหไ้ป หนี�สนิที�เกดิขึ�นหรอืรบัมา 
และตราสารทุนที�ออกโดยผูซ้ื�อ ณ วนัที�มกีารแลกเปลี�ยนเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งการควบคุม

ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนของการรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบัส่วนไดเ้สยีของผูซ้ื�อในมลูค่าตามบญัชขีองกจิการที�ถูก
นํามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจา้ของ โดยกลุ่มกจิการ 
จะตดัรายการนี�ออกเมื�อขายเงนิลงทุนออกไปโดยโอนไปยงักาํไรสะสม

5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก) สกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิ

งบการเงนินําเสนอในสกุลเงนิบาท ซึ�งเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบรษิทั 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 

รายการที�เป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกดิ
รายการ  

รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกดิจากการรบัหรอืจ่ายชําระที�เป็นเงนิตราต่างประเทศ และที�เกดิจากการแปลงค่า
สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

เมื�อมกีารรบัรูร้ายการกําไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไรหรอืขาดทุนนั �นจะรบัรู้ไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นด้วย ในทางตรงขา้มการรบัรู้

กาํไรหรอืขาดทุนของรายการที�ไมเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดของกําไร
หรอืขาดทุนนั �นจะรบัรูไ้วใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย

(ค) กลุ่มกจิการ 

การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัในกลุ่มกจิการ (ที�มใิช่สกุลเงนิของเศรษฐกจิที�มภีาวะเงนิเฟ้อ

รุนแรง) ซึ�งมสีกุลเงนิที�ใชใ้นการดําเนินงานแตกต่างจากสกุลเงนิที�ใชนํ้าเสนองบการเงนิไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงนิที�ใช้
นําเสนองบการเงนิดงันี�

 สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะ
การเงนินั �น

 รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็แปลงคา่ดว้ยอตัราถวัเฉลี�ย และ

 ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนทั �งหมดรบัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น
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5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื�อทวงถาม และเงนิลงทุนระยะสั �นอื�น
ที�มสีภาพคล่องสงูซึ�งมอีายุไมเ่กนิสามเดอืนนบัจากวนัที�ไดม้า

5.5 ลกูหนี�การค้า

ลกูหนี�การคา้แสดงถงึจาํนวนเงนิที�ลกูคา้จะตอ้งชาํระซึ�งเกดิจากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกจิ 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนี�การคา้เมื�อเริ�มแรกดว้ยจาํนวนเงนิของสิ�งตอบแทนที�ปราศจากเงื�อนไขในการไดร้บัชาํระ ยกเวน้ในกรณีที�เป็น
รายการที�มอีงค์ประกอบด้านการจดัหาเงนิที�มนีัยสําคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหนี�ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของสิ�งตอบแทน และจะวดั

มลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เนื�องจากกลุ่มกจิการตั �งใจที�จะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา

ทั �งนี� การพจิารณาการดอ้ยคา่ของลกูหนี�การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 5.7(ฉ)

5.6 สินค้าคงเหลือ 

สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ 

ราคาทุนของสนิคา้คาํนวณโดยวธิเีขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง
กบัการซื�อ หกัดว้ยสว่นลดที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมด ตน้ทุนของสนิคา้สาํเรจ็รปูและงานระหวา่งทาํประกอบดว้ยค่าวตัถุดบิ คา่แรงทางตรง 

คา่ใชจ้่ายอื�นทางตรง และคา่โสหุย้ในการผลติ และคา่ใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงเพื�อใหส้นิคา้นั �นอยูใ่นสภาพและสถานที�ปัจจุบนั

มลูค่าสุทธทิี�จะไดร้บัประมาณจากราคาปกตทิี�คาดว่าจะขายไดต้ามปกตธิุรกจิหกัดว้ยคา่ใชจ้่ายที�จาํเป็นเพื�อใหส้นิคา้นั �นสาํเรจ็รปู

รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการขาย กลุ่มกจิการบนัทกึบญัชคีา่เผื�อการลดมลูคา่ของสนิคา้เก่า ลา้สมยั หรอืเสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น

5.7 สินทรพัยท์างการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี�ตามลกัษณะการวดัมลูค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดล
ธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัยด์งักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และ

ดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม ่ดงันี�

 รายการที�วดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม (ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืผา่นกาํไรหรอืขาดทุน) และ
 รายการที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนี�ใหม่กต่็อเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร
สนิทรพัยเ์ท่านั �น

สําหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกจิการสามารถเลอืก (ซึ�งไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได)้ ที�จะวดัมูลค่าเงนิลงทุนใน

ตราสารทุน ณ วนัที�รบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนที�ถอืไวเ้พื�อคา้จะวดัมลูคา่ดว้ย FVPL เท่านั �น  
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

ในการซื�อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที�ทํารายการคา้ ซึ�งเป็น
วนัที�กลุ่มกจิการเขา้ทํารายการซื�อหรอืขายสนิทรพัยน์ั �นในกรณีสนิทรพัยท์างการเงนิที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย FVPL  โดย

กลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิออกเมื�อสทิธใินการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ั �นสิ�นสุดลงหรอืได้
ถูกโอนไปและกลุ่มกจิการไดโ้อนความเสี�ยงและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป

ค) การวดัมลูคา่ 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกจิการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรมบวกต้นทุนการทํา
รายการซึ�งเกี�ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาซึ�งสนิทรพัย์นั �นในกรณีสนิทรพัย์ทางการเงนิที�ไม่ได้วดัมูลค่าด้วย FVPL
สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทาํรายการที�เกี�ยวขอ้งเป็นคา่ใชจ้่ายใน

กาํไรหรอืขาดทุน 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรพัย์ทางการเงนิซึ�งมีอนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่า

เขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่

ง) ตราสารหนี�

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี�ขึ�นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี�
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี�

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัยท์างการเงนิที�กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบดว้ย

เงนิตน้และดอกเบี�ยเท่านั �น จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิ
ดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื�น กําไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการ
ตดัรายการจะรบัรูโ้ดยตรงในกาํไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกาํไรหรอืขาดทุนอื�นพรอ้มกบักําไรหรอืขาดทุน

จากอตัราแลกเปลี�ยน  รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

 มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) - สนิทรพัยท์างการเงนิที�กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อ ก) รบัชําระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี�ยเท่านั �น และ ข) เพื�อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI

และรบัรู้การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ยกเว้น 1) รายการ
ขาดทุน/กําไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี�ยที�คํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ และ 3) กําไรขาดทุน 
จากอตัราแลกเปลี�ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมื�อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว กําไร

หรอืขาดทุนที�รบัรูส้ะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขา้กําไรหรอืขาดทุนและแสดง 
ในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�น รายได้ดอกเบี�ยจะแสดงในรายการรายได้อื�น  รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไข

การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการ
วดัมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินกําไรหรอืขาดทุนอื�นในรอบระยะเวลา
ที�เกดิรายการ
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

ในการซื�อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายการ ณ วนัที�ทํารายการคา้ ซึ�งเป็น
วนัที�กลุ่มกจิการเขา้ทํารายการซื�อหรอืขายสนิทรพัยน์ั �นในกรณีสนิทรพัยท์างการเงนิที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย FVPL  โดย

กลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิออกเมื�อสทิธใินการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ั �นสิ�นสุดลงหรอืได้
ถูกโอนไปและกลุ่มกจิการไดโ้อนความเสี�ยงและผลประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป

ค) การวดัมลูคา่ 

ในการรบัรู้รายการเมื�อเริ�มแรก กลุ่มกจิการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรมบวกต้นทุนการทํา
รายการซึ�งเกี�ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาซึ�งสนิทรพัย์นั �นในกรณีสนิทรพัย์ทางการเงนิที�ไม่ได้วดัมูลค่าด้วย FVPL
สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนการทาํรายการที�เกี�ยวขอ้งเป็นคา่ใชจ้่ายใน

กาํไรหรอืขาดทุน 

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรพัย์ทางการเงนิซึ�งมีอนุพนัธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสญัญาว่า

เขา้เงื�อนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบี�ย (SPPI) หรอืไม่

ง) ตราสารหนี�

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนี�ขึ�นอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และ
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี�
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี�

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัยท์างการเงนิที�กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบดว้ย

เงนิตน้และดอกเบี�ยเท่านั �น จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิ
ดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื�น กําไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการ
ตดัรายการจะรบัรูโ้ดยตรงในกาํไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกาํไรหรอืขาดทุนอื�นพรอ้มกบักําไรหรอืขาดทุน

จากอตัราแลกเปลี�ยน  รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

 มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) - สนิทรพัยท์างการเงนิที�กลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อ ก) รบัชําระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึ�งประกอบด้วยเงนิต้นและดอกเบี�ยเท่านั �น และ ข) เพื�อขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI

และรบัรู้การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ยกเว้น 1) รายการ
ขาดทุน/กําไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี�ยที�คํานวณตามวธิอีตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ และ 3) กําไรขาดทุน 
จากอตัราแลกเปลี�ยน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมื�อกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว กําไร

หรอืขาดทุนที�รบัรูส้ะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เขา้กําไรหรอืขาดทุนและแสดง 
ในรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�น รายได้ดอกเบี�ยจะแสดงในรายการรายได้อื�น  รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 มูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงนิอื�นที�ไม่เขา้เงื�อนไข

การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกําไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการ
วดัมูลค่ายุตธิรรมจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินกําไรหรอืขาดทุนอื�นในรอบระยะเวลา
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จ) ตราสารทุน 

กลุ่มกจิการวดัมูลค่าตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ในกรณีที�กลุ่มกจิการเลอืกรบัรูก้ําไรหรอืขาดทุนจากมลูค่ายุตธิรรม
ในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI) กลุ่มกจิการจะไม่โอนจดัประเภทกําไรหรอืขาดทุนที�รบัรูส้ะสมดงักล่าวไปยงักาํไร

หรอืขาดทุนเมื�อมกีารตดัรายการเงนิลงทุนในตราสารทุนดงักล่าวออกไป ทั �งนี� เงนิปันผลจากเงนิลงทุนในตราสารทุน
ดงักล่าวจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน และแสดงในรายการรายไดอ้ื�น เมื�อกลุ่มกจิการมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลนั �น

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมลูค่าดว้ย FVPL จะรบัรูใ้นรายการกําไรหรอืขาดทุนอื�น

ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็   

ผลขาดทุนและการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะแสดงรวมอยูใ่นการเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยุตธิรรม

ฉ) การดอ้ยคา่ 

กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (simplified approach) ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าของลูกหนี�การคา้ตามประมาณการผลขาดทุน

ด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดติตลอดอายุของสนิทรพัย์ดงักล่าวตั �งแต่วนัที�
กลุ่มกจิการเริ�มรบัรูล้กูหนี�การคา้

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี�ตามความเสี�ยงด้านเครดิต 

ที�มลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาที�เกนิกําหนดชําระ อตัราขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�นพจิารณาจาก
ลกัษณะการจ่ายชําระในอดตี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตี รวมทั �งขอ้มูลและปัจจยัในอนาคต

ที�อาจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลกูหนี� 

สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิอื�นที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทั �วไป (General
approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น ซึ�งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที�คาดว่า

จะเกดิขึ�นภายใน 12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย ์ขึ�นอยูก่บัวา่มกีารเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดติอยา่งมนียัสาํคญั
หรอืไม ่และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตั �งแต่เริ�มรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว

กลุ่มกจิการประเมนิความเสี�ยงดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร
เพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญันับตั �งแต่การรบัรู้รายการเมื�อแรกเริ�มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี�ยงของการผิดสญัญา

ที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รายงาน กบัความเสี�ยงของการผดิสญัญาที�จะเกดิขึ�น ณ วนัที�รบัรูร้ายการเริ�มแรก)

กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคต
มาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต  โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที�ร ับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของ

ผลขาดทุนดา้นเครดติถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ไดร้บัทั �งหมดถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ�าหนัก) โดยจํานวนเงนิสดที�คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทั �งหมดและ

กระแสเงนิสดซึ�งกลุ่มกจิการคาดวา่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้รงิเมื�อแรกเริ�มของสญัญา

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่บนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก 
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5.8 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที�จะจําหน่าย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขายเมื�อมูลค่าตามบญัชี
ที�จะได้รบัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั �นมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 
(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จะจาํหน่าย) นั �นจะวดัมลูคา่ดว้ยจาํนวนที�ตํ�ากวา่ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชกีบัมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สาํหรบัการปรบัลดมลูคา่ของสนิทรพัย(์หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จะจาํหน่าย)เพื�อใหเ้ท่ากบั

มูลค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย กําไรจากการเพิ�มขึ�นในมูลค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายของสนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมที�เคยรบัรู ้

กลุ่มกจิการจะไมค่ดิคา่เสื�อมราคาหรอืคา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จะจาํหน่าย) ที�ถอืไวเ้พื�อขาย

การดําเนินงานที�ยกเลิกประกอบด้วยองค์ประกอบของกิจการที�ยกเลิกที�ได้ถูกจําหน่ายออกไปหรือได้ถูกจัดประเภทไว้

เป็นสนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขาย และถอืเป็นสายงานธุรกจิที�สาํคญัหรอืพื�นที�ทางภูมศิาสตรแ์ยกต่างหากหรอืเป็นส่วนหนึ�งของแผนร่วม
ที�จะยกเลกิสายงานธุรกจิที�สาํคญัหรอืเขตภูมศิาสตรห์รอืเป็นบรษิทัย่อยที�ซื�อมาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อขายต่อ โดยกลุ่มกจิการ
จะนําเสนอผลประกอบการของการดาํเนินงานที�ยกเลกิในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เป็นรายการแยกต่างหาก 

5.9 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่คอื ที�ดนิ อาคารและเครื�องจกัร ซึ�งกลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อหาประโยชน์จาก
รายไดค้า่เชา่และไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้านในกลุ่มกจิการ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนรบัรูร้ายการเริ�มแรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุนในการกูย้มื

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลงัเป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�
กลุ่มกจิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนั �น เมื�อมกีารเปลี�ยนแทนชิ�นสว่นของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ
กลุ่มกจิการจะตดัมลูคา่ตามบญัชขีองสว่นที�ถูกเปลี�ยนแทนออก

หลงัจากการรบัรูเ้มื�อเริ�มแรก อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และคา่เผื�อผลขาดทุน
จากการดอ้ยคา่ 

ที�ดนิไม่มกีารหกัค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนอื�น ๆ จะคํานวณตามวธิเีส้นตรง เพื�อที�ปันส่วน

ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ดงันี�

สว่นปรบัปรุงที�ดนิ 20 ปี
อาคาร 20 ปี

สว่นปรบัปรุงอาคาร 5 ปี
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 8 - 15 ปี
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 10 ปี
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5.8 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัย์ที�จะจําหน่าย) จะถูกจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขายเมื�อมูลค่าตามบญัชี
ที�จะได้รบัคนืส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั �นมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 
(หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จะจาํหน่าย) นั �นจะวดัมลูคา่ดว้ยจาํนวนที�ตํ�ากวา่ระหวา่งมลูคา่ตามบญัชกีบัมลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สาํหรบัการปรบัลดมลูคา่ของสนิทรพัย(์หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จะจาํหน่าย)เพื�อใหเ้ท่ากบั

มูลค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขาย กําไรจากการเพิ�มขึ�นในมูลค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายของสนิทรพัยจ์ะรบัรูไ้ดไ้ม่เกนิ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสมที�เคยรบัรู ้

กลุ่มกจิการจะไมค่ดิคา่เสื�อมราคาหรอืคา่ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน (หรอืกลุ่มสนิทรพัยท์ี�จะจาํหน่าย) ที�ถอืไวเ้พื�อขาย

การดําเนินงานที�ยกเลิกประกอบด้วยองค์ประกอบของกิจการที�ยกเลิกที�ได้ถูกจําหน่ายออกไปหรือได้ถูกจัดประเภทไว้

เป็นสนิทรพัยท์ี�ถอืไวเ้พื�อขาย และถอืเป็นสายงานธุรกจิที�สาํคญัหรอืพื�นที�ทางภูมศิาสตรแ์ยกต่างหากหรอืเป็นส่วนหนึ�งของแผนร่วม
ที�จะยกเลกิสายงานธุรกจิที�สาํคญัหรอืเขตภูมศิาสตรห์รอืเป็นบรษิทัย่อยที�ซื�อมาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อขายต่อ โดยกลุ่มกจิการ
จะนําเสนอผลประกอบการของการดาํเนินงานที�ยกเลกิในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เป็นรายการแยกต่างหาก 

5.9 อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มกจิการส่วนใหญ่คอื ที�ดนิ อาคารและเครื�องจกัร ซึ�งกลุ่มกจิการถอืไวเ้พื�อหาประโยชน์จาก
รายไดค้า่เชา่และไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้านในกลุ่มกจิการ 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนรบัรูร้ายการเริ�มแรกดว้ยราคาทุน รวมถงึตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุนในการกูย้มื

กลุ่มกิจการรวมรายจ่ายในภายหลงัเป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�
กลุ่มกจิการจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตในรายจ่ายนั �น เมื�อมกีารเปลี�ยนแทนชิ�นสว่นของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ
กลุ่มกจิการจะตดัมลูคา่ตามบญัชขีองสว่นที�ถูกเปลี�ยนแทนออก

หลงัจากการรบัรูเ้มื�อเริ�มแรก อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และคา่เผื�อผลขาดทุน
จากการดอ้ยคา่ 

ที�ดนิไม่มกีารหกัค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพื�อการลงทุนอื�น ๆ จะคํานวณตามวธิเีส้นตรง เพื�อที�ปันส่วน

ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ดงันี�

สว่นปรบัปรุงที�ดนิ 20 ปี
อาคาร 20 ปี

สว่นปรบัปรุงอาคาร 5 ปี
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 8 - 15 ปี
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 10 ปี
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5.10 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์

ที�ดนิ แสดงดว้ยราคาทุนหลงัหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้ม)ี อาคาร และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื�อม

ราคาสะสม และผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม (ถา้ม)ี  

ตน้ทุนเริ�มแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสนิทรพัยน์ั �น

ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมื�อต้นทุนนั �นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ

ในอนาคต มลูคา่ตามบญัชขีองชิ�นสว่นที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออกไป

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนคา่ซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาอื�น ๆ เป็นคา่ใชจ้่ายในกาํไรขาดทุนเมื�อเกดิขึ�น

ที�ดนิไม่มกีารคดิค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัยอ์ื�นคาํนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื�อลดราคาทุนตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ 
ที�ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี�

สว่นปรบัปรุงที�ดนิ 20 ปี
อาคาร 20 ปี
สว่นปรบัปรุงอาคาร 5 ปี
เครื�องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี
เครื�องจกัรและอปุกรณ์ 8 - 15 ปี

กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูคา่คงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสิ�นรอบรอบระยะเวลา
รายงาน 

ผลกําไรหรอืขาดทุนที�เกดิจากการจาํหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรยีบเทยีบจากสิ�งตอบแทนสุทธทิี�ไดร้บัจาก
การจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน 

5.11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ซื�อมาจะถูกบันทึกเป็นสินทรพัย์ไม่มีตัวตนโดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ

การดําเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ั �นสามารถนํามาใชง้านไดต้ามประสงค ์และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการ
ใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 10 ปี 

5.12 การด้อยค่าของสินทรพัย์

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ที�มอีายุการใหป้ระโยชน์ที�ไม่ทราบไดแ้น่นอนเป็นประจําทุกปี และเมื�อมเีหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสินทรพัย์ดงักล่าวอาจมีการด้อยค่า สําหรบัสินทรพัย์อื�น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื�อมี

เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที�บ่งชี�ว่าสนิทรพัยด์งักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้มื�อมลูค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที�คาดว่าจะได้รบัคนืหมายถึงจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรม

หกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมลูค่าจากการใช้

เมื�อมเีหตุให้เชื�อว่าสาเหตุที�ทําให้เกิดการด้อยค่าในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลบัรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์ื�น ๆ ที�ไมใ่ชค่า่ความนิยม
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5.13 สญัญาเช่า

สญัญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื�อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้และหนี�สนิตาม

สญัญาเชา่ 

หนี�สนิตามสญัญาเชา่วดัมลูคา่เริ�มแรกดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเชา่ที�ยงัไมไ่ดจ้่ายชาํระ ซึ�งประกอบดว้ย

 คา่เชา่คงที� (รวมถงึ การจ่ายชาํระคงที�โดยเนื�อหา) หกัลกูหนี�สิ�งจงูใจตามสญัญาเชา่
 คา่เชา่ผนัแปรที�ขึ�นอยูก่บัดชันีหรอือตัรา ซึ�งการวดัมลูคา่เริ�มแรกใชด้ชันีหรอือตัรา ณ วนัที�สญัญาเชา่เริ�มมผีล 

 จาํนวนเงนิที�คาดวา่กลุ่มกจิการจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื
 ราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซื�อ หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ

 คา่ปรบัเพื�อการยกเลกิสญัญาเชา่ หากขอ้กาํหนดสญัญาเชา่แสดงใหเ้หน็วา่กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเชา่

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าใหร้วมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล

ที�ผูเ้ชา่จะใชส้ทิธเิลอืกนั �น

ค่าเช่าที�ชาํระจะปันสว่นเป็นการจ่ายชาํระหนี�สนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนตลอด
ระยะเวลาสญัญาเชา่ดว้ยอตัราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�สนิตามสญัญาเชา่ที�คงเหลอือยู่

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอตัราดอกเบี�ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี�ยโดยนัยได้ 

กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า ซึ�งกค็อือตัราที�สะทอ้นถงึการกูย้มืเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ี�มมีูลค่า
ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คยีงกนั

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูคา่โดยใชร้าคาทุน ซึ�งประกอบไปดว้ย

 จาํนวนเงนิของหนี�สนิตามสญัญาเชา่จากการวดัมลูคา่เริ�มแรก
 การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าใด ๆ ที�จ่ายชําระ ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สญัญาเริ�มมีผลหกัสิ�งจูงใจ

ตามสญัญาเชา่ที�ไดร้บัใด ๆ 
 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกใด ๆ ที�เกดิขึ�นของผูเ้ชา่ และ

 ประมาณการตน้ทุนที�จะเกดิขึ�นสําหรบัผูเ้ช่าในการรื�อและการขนยา้ยสนิทรพัยอ์า้งองิ การบูรณะสถานที�ตั �งของสนิทรพัย์
อา้งองิหรอืการบรูณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยูใ่นสภาพตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื�อนไขของสญัญาเชา่

สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะถูกคดิค่าเสื�อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุที�ส ั �นกว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และระยะเวลาการเช่า  

หากสญัญาเชา่โอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งองิใหแ้ก่ผูเ้ช่าเมื�อสิ�นสุดอายุสญัญาเชา่หรอืหากราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธิ
การใช้ สะท้อนว่าผู้เช่าจะใช้สทิธเิลอืกซื�อ ผู้เช่าต้องคดิค่าเสื�อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมผีลจนถงึ
วนัสิ�นสดุอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์า้งองิ  

ค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเชา่สนิทรพัยท์ี�มมีลูคา่ตํ�าจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเชา่ระยะสั �น
คอืสญัญาเชา่ที�มอีายุสญัญาเชา่น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ี�มมีูลคา่ตํ�าประกอบดว้ย อุปกรณ์สาํนกังานขนาดเลก็ 
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5.13 สญัญาเช่า

สญัญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื�อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้และหนี�สนิตาม

สญัญาเชา่ 

หนี�สนิตามสญัญาเชา่วดัมลูคา่เริ�มแรกดว้ยมลูคา่ปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเชา่ที�ยงัไมไ่ดจ้่ายชาํระ ซึ�งประกอบดว้ย

 คา่เชา่คงที� (รวมถงึ การจ่ายชาํระคงที�โดยเนื�อหา) หกัลกูหนี�สิ�งจงูใจตามสญัญาเชา่
 คา่เชา่ผนัแปรที�ขึ�นอยูก่บัดชันีหรอือตัรา ซึ�งการวดัมลูคา่เริ�มแรกใชด้ชันีหรอือตัรา ณ วนัที�สญัญาเชา่เริ�มมผีล 

 จาํนวนเงนิที�คาดวา่กลุ่มกจิการจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรบัประกนัมลูคา่คงเหลอื
 ราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซื�อ หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที�กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ

 คา่ปรบัเพื�อการยกเลกิสญัญาเชา่ หากขอ้กาํหนดสญัญาเชา่แสดงใหเ้หน็วา่กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเชา่

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าใหร้วมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล

ที�ผูเ้ชา่จะใชส้ทิธเิลอืกนั �น

ค่าเช่าที�ชาํระจะปันสว่นเป็นการจ่ายชาํระหนี�สนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุนตลอด
ระยะเวลาสญัญาเชา่ดว้ยอตัราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�สนิตามสญัญาเชา่ที�คงเหลอือยู่

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอตัราดอกเบี�ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี�ยโดยนัยได้ 

กลุ่มกจิการจะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า ซึ�งกค็อือตัราที�สะทอ้นถงึการกูย้มืเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ี�มมีูลค่า
ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คยีงกนั

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูคา่โดยใชร้าคาทุน ซึ�งประกอบไปดว้ย

 จาํนวนเงนิของหนี�สนิตามสญัญาเชา่จากการวดัมลูคา่เริ�มแรก
 การจ่ายชําระตามสญัญาเช่าใด ๆ ที�จ่ายชําระ ณ วนัที�สญัญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สญัญาเริ�มมีผลหกัสิ�งจูงใจ

ตามสญัญาเชา่ที�ไดร้บัใด ๆ 
 ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกใด ๆ ที�เกดิขึ�นของผูเ้ชา่ และ

 ประมาณการตน้ทุนที�จะเกดิขึ�นสําหรบัผูเ้ช่าในการรื�อและการขนยา้ยสนิทรพัยอ์า้งองิ การบูรณะสถานที�ตั �งของสนิทรพัย์
อา้งองิหรอืการบรูณะสนิทรพัยอ์า้งองิใหอ้ยูใ่นสภาพตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื�อนไขของสญัญาเชา่

สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะถูกคดิค่าเสื�อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุที�ส ั �นกว่าระหว่างอายุสนิทรพัย์และระยะเวลาการเช่า  

หากสญัญาเชา่โอนความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์า้งองิใหแ้ก่ผูเ้ช่าเมื�อสิ�นสุดอายุสญัญาเชา่หรอืหากราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธิ
การใช้ สะท้อนว่าผู้เช่าจะใช้สทิธเิลอืกซื�อ ผู้เช่าต้องคดิค่าเสื�อมราคาสนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ากวนัที�สญัญาเช่าเริ�มมผีลจนถงึ
วนัสิ�นสดุอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัยอ์า้งองิ  

ค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �นและสญัญาเชา่สนิทรพัยท์ี�มมีลูคา่ตํ�าจะรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเชา่ระยะสั �น
คอืสญัญาเชา่ที�มอีายุสญัญาเชา่น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ี�มมีูลคา่ตํ�าประกอบดว้ย อุปกรณ์สาํนกังานขนาดเลก็ 
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สญัญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผูใ้ห้เช่า

ในกรณีเป็นผูใ้หเ้ชา่กลุ่มกจิการจะมกีารจดัประเภทสญัญาเชา่แต่ละสญัญาเป็นสญัญาเชา่ดาํเนินงานหรอืสญัญาเชา่เงนิทุน 

สนิทรพัยท์ี�ใหเ้ช่าตามสญัญาเช่าเงนิทุนบนัทกึเป็นลูกหนี�สญัญาเช่าเงนิทุนดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิที�จ่ายตามสญัญาเช่า
ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี�ที�ยงัไม่ไดค้ดิลดกบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหนี�จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดท้างการเงนิโดยใช้วธิี
เงนิลงทุนสทุธซิึ�งสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงที� ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�รวมอยูใ่นการวดัมลูคา่ลกูหนี�สญัญาเช่าเงนิทุนเริ�มแรก

และจะทยอยรบัรูโ้ดยลดจากรายไดต้ลอดอายุของสญัญาเชา่ 

รายได้ค่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สุทธจิากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รบัรู้ด้วยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลา

การให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการได้มาซึ�งสญัญาเช่าดําเนินงานในมูลค่าตามบญัชขีอง
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สนิทรพัยท์ี�ใหเ้ชา่ไดร้วมอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย์

5.14 หนี�สินทางการเงิน

ก) การจดัประเภท 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครื�องมอืทางการเงนิที�กลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหนี�สนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน
โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี�
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30

ค) การตดัรายการและการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสญัญา

กลุ่มกจิการตดัรายการหนี�สนิทางการเงนิเมื�อภาระผกูพนัที�ระบุในสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแลว้ หรอืไดม้กีารยกเลกิไป 
หรอืสิ�นสดุลงแลว้

หากกลุ่มกิจการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของหนี�สนิทางการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้องพจิารณาว่า

รายการดงักล่าวเข้าเงื�อนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเขา้เงื�อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะต้องรบัรู้
หนี�สนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของหนี�สนิใหม่นั �น และตดัรายการหนี�สนิทางการเงนินั �นดว้ยมลูค่าตามบญัชี

ที�เหลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกาํไรหรอืขาดทุนอื�นในกาํไรหรอืขาดทุน 

หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื�อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื�อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง
มูลค่าของหนี�สนิทางการเงนิโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบี�ยที�แท้จรงิเดมิ (Original

effective interest rate) ของหนี�สนิทางการเงนินั �น และรบัรูส้ว่นต่างในรายการกาํไรหรอืขาดทุนอื�นในกาํไรหรอืขาดทุน

5.15 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยมืของเงนิกู้ยมืที�กู้มาทั �วไปและที�กู้มาโดยเฉพาะที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรอืการผลิต
สนิทรพัย์ที�เข้าเงื�อนไข ต้องนํามารวมเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรายได้จากการลงทุนที�เกดิจากการนํา

เงนิกูย้มืที�กูม้าโดยเฉพาะ การรวมตน้ทุนการกูย้มืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยส์ิ�นสดุลงเมื�อการดาํเนนิการสว่นใหญ่ ที�จาํเป็นในการ
เตรยีมสนิทรพัยท์ี�เขา้เงื�อนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มที�จะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มที�จะขายไดเ้สรจ็สิ�นลง

ตน้ทุนการกูย้มือื�นๆ รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในงวดที�เกดิขึ�น

5.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ําหรบังวดประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดจ้ะรบัรูใ้น 
งบกาํไรขาดทุน ยกเวน้สว่นภาษเีงนิไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นหรอืรายการที�รบัรูโ้ดยตรงไปยงั

สว่นของเจา้ของ  

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษทีี�มผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวด ๆ ในกรณีที�การนํา
กฎหมายภาษีไปปฏิบตัิขึ�นอยู่กบัการตีความ กลุ่มกิจการจะตั �งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษี
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ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื�อเกดิผลต่างชั �วคราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ และราคาตามบญัชทีี�แสดงอยู่

ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไมร่บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีาํหรบัผลต่างชั �วคราวที�เกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี�

- การรบัรูเ้ริ�มแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี�สนิที�เกดิจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ
กาํไรหรอืขาดทุนทั �งทางบญัชแีละทางภาษ ี

- ผลต่างชั �วคราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ที�กลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ
เวลาของการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวและการกลบัรายการผลต่างชั �วคราวมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึ�น
ภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชคีาํนวณจากอตัราภาษทีี�มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที�คาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบ
ระยะเวลาที�รายงาน และคาดวา่อตัราภาษดีงักล่าวจะนําไปใชเ้มื�อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกีําไรทางภาษเีพยีงพอที�จะนํา
จาํนวนผลต่างชั �วคราวนั �นมาใชป้ระโยชน์ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื�อกจิการมสีทิธติากฎหมาย

ที�จะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี�สนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทั �งสนิทรพัย์และหนี�สนิ
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัเกี�ยวขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัซึ�งตั �งใจจะจ่ายหนี�สนิ
และสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธิ

5.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั �น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั �น คอื ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี

เช่น ค่าจ้าง เงนิเดือน โบนัส ลาประจําปีที�มกีารจ่ายค่าแรงของพนักงาน โดยรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บรกิารของ
พนกังานไปจนถงึวนัสิ�นสดุรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี�สนิดว้ยจาํนวนที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย

(ข) โครงการสมทบเงนิ 

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเลี�ยงชพีตามเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลี�ยงชพี
กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัที�ต้องจ่ายชําระเพิ�มเติมเมื�อได้จ่ายเงนิสมทบแล้ว เงนิสมทบจะถูกรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานเมื�อถงึกาํหนดชาํระ
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(ค) ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ กาํหนดจาํนวนเงนิผลประโยชน์ที�พนกังานจะไดร้บัเมื�อเกษยีณอายุ โดยมกัขึ�นอยู่
กบัปัจจยัหลายประการ เชน่ อายุ จาํนวนปีที�ใหบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ 

ซึ�งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบ

กาํหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�น และ
รวมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในสว่นของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกาํไรหรอืขาดทุน 

(ง) ผลประโยชน์เมื�อเลกิจา้ง

กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื�อเลกิจา้งก่อนถงึกําหนดเมื�อ 1) กลุ่มกจิการไมส่ามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กจิการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสรา้งที�เกี�ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที�มกีําหนดชําระเกนิกว่า 12 เดอืน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั 

5.18 ประมาณการหนี�สิน

กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดตี
ซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ

จาํนวนที�ตอ้งจ่ายได้

กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิโดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระภาระผกูพนั
การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูคา่ของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

5.19 ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสทิธิชนิดไถ่ถอนไม่ได้และกิจการสามารถกําหนดการจ่ายเงนิปันผลได้อย่างอิสระจะจดัประเภทไว้

เป็นสว่นของเจา้ของ 

ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื�อหุน้ซึ�งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
ของเจา้ของ 
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(ค) ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ กาํหนดจาํนวนเงนิผลประโยชน์ที�พนกังานจะไดร้บัเมื�อเกษยีณอายุ โดยมกัขึ�นอยู่
กบัปัจจยัหลายประการ เชน่ อายุ จาํนวนปีที�ใหบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมื�อเกษยีณอายุ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี�คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ 

ซึ�งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลซึ�งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบ

กาํหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื�นในงวดที�เกดิขึ�น และ
รวมอยูใ่นกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในสว่นของเจา้ของ

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนกาํไรหรอืขาดทุน 

(ง) ผลประโยชน์เมื�อเลกิจา้ง

กลุ่มกจิการจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื�อเลกิจา้งก่อนถงึกําหนดเมื�อ 1) กลุ่มกจิการไมส่ามารถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กจิการรบัรู้ต้นทุนสําหรบัการปรบัโครงสรา้งที�เกี�ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที�มกีําหนดชําระเกนิกว่า 12 เดอืน

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั 

5.18 ประมาณการหนี�สิน

กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที�จดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดตี
ซึ�งการชําระภาระผูกพนันั �นมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ

จาํนวนที�ตอ้งจ่ายได้

กลุ่มกจิการจะวดัมลูค่าของจํานวนประมาณการหนี�สนิโดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระภาระผกูพนั
การเพิ�มขึ�นของประมาณการหนี�สนิเนื�องจากมลูคา่ของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี�ยจ่าย

5.19 ทุนเรือนหุ้น 

หุ้นสามญัและหุ้นบุริมสทิธิชนิดไถ่ถอนไม่ได้และกิจการสามารถกําหนดการจ่ายเงนิปันผลได้อย่างอิสระจะจดัประเภทไว้

เป็นสว่นของเจา้ของ 

ต้นทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรอืการออกสทิธใินการซื�อหุน้ซึ�งสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน
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5.20 การรบัรู้รายได้

(ก) รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 

รายได้หลกัรวมถึงรายได้ที�เกิดจากกจิกรรมปกติทางธุรกจิทุกประเภท รวมถึงรายได้อื�น ๆ ที�กลุ่มกจิการได้รบัจาก
การขนสง่สนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิุรกจิ 

รายไดร้บัรูเ้มื�อกลุ่มกจิการปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัแิลว้เสรจ็ โดยการส่งมอบสนิคา้หรอืบรกิารที�สญัญาว่าจะใหแ้ก่
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รายไดจ้ะรบัรูด้ว้ยจํานวนที�ระบุไวใ้นสญัญาสุทธจิากภาษีขาย เงนิคนืและส่วนลด กลุ่มกจิการใชป้ระสบการณ์ในอดตี
ในการประมาณการส่วนลดและเงนิคนื จํานวนของสิ�งตอบแทนที�ผนัแปรจะรวมเป็นรายไดเ้ฉพาะในกรณีที�มคีวามเป็นไปได้
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ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปีไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

5.22 อนุพนัธท์างการเงิน

อนุพนัธ์ทางการเงนิรบัรู้เริ�มแรกด้วยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�กลุ่มกจิการเขา้ทําสญัญาอนุพนัธ์ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มกจิการรบัรูก้ารเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธ์ไปยงักําไร

หรอืขาดทุนอื�น

กลุ่มกจิการแสดงมลูคา่ยุตธิรรมของอนุพนัธเ์ป็นรายการหมนุเวยีนหรอืไมห่มนุเวยีนตามวนัครบกาํหนดของอนุพนัธน์ั �น

กลุ่มกจิการไมไ่ดเ้ลอืกใชก้ารบญัชป้ีองกนัความเสี�ยงในการบนัทกึรายการอนุพนัธท์างการเงนิ 
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5.23 สญัญาคํ�าประกนัทางการเงิน

กลุ่มกจิการรบัรูห้นี�สนิทางการเงนิจากสญัญาคํ�าประกนัเมื�อกลุ่มกจิการใหก้ารคํ�าประกนัทางการเงนิที�มูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที�รบัรู้
เริ�มแรก และรบัรูม้ลูคา่ในภายหลงัดว้ยจาํนวนที�สงูกวา่ระหวา่ง

 จาํนวนผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�นที�คาํนวณตามขอ้กาํหนดของ TFRS 9 และ 

 จาํนวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกหกัดว้ยรายไดท้ี�รบัรูต้ามการรบัรูร้ายไดภ้ายใต ้TFRS 15 เรื�อง รายไดจ้ากสญัญาที�ทาํกบัลกูคา้

มลูค่ายุตธิรรมของสญัญาคํ�าประกนัทางการเงนิกําหนดจากมลูค่าปัจจุบนัของผลต่างในกระแสเงนิสดระหว่าง ก) กระแสเงนิสดตาม

สญัญาของหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้ง และ ข) กระแสเงนิสดที�จะตอ้งจ่ายชําระในกรณีที�ไม่มกีารคํ�าประกนัดงักล่าว หรอืการประมาณ

จาํนวนเงนิที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกสาํหรบัเพื�อโอนภาระผกูพนัดงักล่าวออกไป

สญัญาคํ�าประกนัที�เกี�ยวขอ้งกบัเงนิกูย้มืหรอืคา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอื�นๆ ที�ไมไ่ดร้บัผลตอบแทน มลูคา่ยุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นสว่นหนึ�ง

ของตน้ทุนของเงนิลงทุน 

6 การจดัการความเสี�ยงทางการเงิน

6.1 ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมคีวามเสี�ยงทางการเงนิ ซึ�งได้แก่ ความเสี�ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย และความเสี�ยงดา้นราคา) ความเสี�ยงดา้นเครดติ และความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการ
ความเสี�ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวนของตลาดการเงนิและบริหารจดัการเพื�อลดผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรบัได้

6.1.1 ความเสี�ยงจากตลาด

ก) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศอนัเกี�ยวเนื�องมาจากรายการซื�อขายสินค้าและ

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิสทุธซิึ�งเป็นสกุลเงนิที�ไมใ่ชส่กุลเงนิที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบรษิทัในกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการ
มแีนวทางบรหิารความเสี�ยงโดยพจิารณาการเขา้ทาํสญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม  
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ความเสี �ยง

กลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ซึ�งสรุปเป็นสกุลเงนิบาท ดงันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ดอลลาร์

สหรฐั

พนับาท

ดอลลาร์

สิงคโปร์

พนับาท

วอน

พนับาท

บาท

พนับาท

โครน

นอรเ์วย์

พนับาท

ดอลลาร์

สหรฐั

พนับาท

ดอลลาร์

สิงคโปร์

พนับาท

วอน

พนับาท

บาท

พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่ 
   เงนิสด 1,065 2,996 228 - 7,715 956 2,570 103 -

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
   - สุทธิ 51,769 - - - 729 917 - - -
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - (1,670) (297) (1,042) (1,110) - (234) (108) (154)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

ดอลลาหส์หรฐั

พนับาท

ดอลลารสิ์งคโปร์

พนับาท

ดอลลาหส์หรฐั

พนับาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,065 - 956

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 60,016 152 917

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (2,783) - -

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

รายการกาํไรหรอืขาดทุนจะมคีวามอ่อนไหวจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยน ดงันี�

ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

อตัราแลกเปลี�ยน - เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 5)* 2,994 (445) 3,051 94

อตัราแลกเปลี�ยน - ลดลงรอ้ยละ 5  
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 5)* (3,141) (803) (2,807) (94)

* โดยกาํหนดใหปั้จจยัอื�นคงที�
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Title: ___________________________
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

36

ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

กลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยจากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย เงนิกูย้มืจากสถาบนั

การเงนิและจากบรษิทัย่อย และหนี�สนิตามสญัญาเช่า สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการมอีตัรา
ดอกเบี�ยลอยตวัหรอือตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนัยกเวน้เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 

ความเสี�ยงจากกระแสเงนิสดของอตัราดอกเบี�ยคอืความเสี�ยงที�การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาดจะส่งผล

กระทบต่อกระแสเงนิสดที�เกดิจากสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร ดงันั �นการกูย้มืดว้ยอตัราดอกเบี�ยผนัแปร
จงึทําใหก้ลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงจากกระแสเงนิสดของอตัราดอกเบี�ย ในขณะที�ความเสี�ยงจากมูลค่ายุตธิรรมของอตัรา
ดอกเบี�ยคอืความเสี�ยงที�มลูค่าของสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิทางการเงนิและตราสารอนุพนัธจ์ะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากการ

เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด ทั �งนี�กลุ่มกจิการจะเขา้ทําสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยเพื�อบรหิารความเสี�ยง
ดงักล่าวเมื�อจาํเป็น

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�สาํคญัที�มคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยสามารถจดัตามประเภทของอตัราดอกเบี�ยและ

วนัครบกาํหนด ไดด้งันี� 

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี�ย

พนับาท

รวม

พนับาท

ดอกเบี�ย

(ร้อยละ

ต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 151,152 - - 188,966 340,118 0.05-0.13

- - - 151,152 - - 188,966 340,118

หนี�สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 15,000 - - 312,556 - - - 327,556 3.50-4.35
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 55,000 - - - 55,000 3.47

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 13,142 25,673 7,261 - - - - 46,076 3.81-6.00

28,142 25,673 7,261 367,556 - - - 428,632

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี�ย

พนับาท

รวม

พนับาท

ดอกเบี�ย

(ร้อยละ

ต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 43,376 - - 57,950 101,326 0.04-0.13

- - - 43,376 - - 57,950 101,326

หนี�สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 33,000 - - 44,576 - - - 77,576 3.50-4.00
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 129,883 174,434 - - 304,317 3.47-4.47
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 11,935 15,550 7,732 - - - - 35,217 3.81-6.00

44,935 15,550 7,732 174,459 174,434 - - 417,110
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36

ข) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

กลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยจากเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัย่อย เงนิกูย้มืจากสถาบนั

การเงนิและจากบรษิทัย่อย และหนี�สนิตามสญัญาเช่า สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกจิการมอีตัรา
ดอกเบี�ยลอยตวัหรอือตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนัยกเวน้เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 

ความเสี�ยงจากกระแสเงนิสดของอตัราดอกเบี�ยคอืความเสี�ยงที�การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาดจะส่งผล

กระทบต่อกระแสเงนิสดที�เกดิจากสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิที�มอีตัราดอกเบี�ยผนัแปร ดงันั �นการกูย้มืดว้ยอตัราดอกเบี�ยผนัแปร
จงึทําใหก้ลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงจากกระแสเงนิสดของอตัราดอกเบี�ย ในขณะที�ความเสี�ยงจากมูลค่ายุตธิรรมของอตัรา
ดอกเบี�ยคอืความเสี�ยงที�มลูค่าของสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิทางการเงนิและตราสารอนุพนัธจ์ะเปลี�ยนแปลงไปเนื�องจากการ

เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ยในตลาด ทั �งนี�กลุ่มกจิการจะเขา้ทําสญัญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยเพื�อบรหิารความเสี�ยง
ดงักล่าวเมื�อจาํเป็น

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิทางการเงนิที�สาํคญัที�มคีวามเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยสามารถจดัตามประเภทของอตัราดอกเบี�ยและ

วนัครบกาํหนด ไดด้งันี� 

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี�ย

พนับาท

รวม

พนับาท

ดอกเบี�ย

(ร้อยละ

ต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 151,152 - - 188,966 340,118 0.05-0.13

- - - 151,152 - - 188,966 340,118

หนี�สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 15,000 - - 312,556 - - - 327,556 3.50-4.35
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 55,000 - - - 55,000 3.47

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 13,142 25,673 7,261 - - - - 46,076 3.81-6.00

28,142 25,673 7,261 367,556 - - - 428,632

งบการเงินรวม

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี�ย

พนับาท

รวม

พนับาท

ดอกเบี�ย

(ร้อยละ

ต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 43,376 - - 57,950 101,326 0.04-0.13

- - - 43,376 - - 57,950 101,326

หนี�สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 33,000 - - 44,576 - - - 77,576 3.50-4.00
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 129,883 174,434 - - 304,317 3.47-4.47
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 11,935 15,550 7,732 - - - - 35,217 3.81-6.00

44,935 15,550 7,732 174,459 174,434 - - 417,110
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี�ย

พนับาท

รวม

พนับาท

ดอกเบี�ย

(ร้อยละ

ต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 98,019 - - 4,660 102,679 0.05-0.13
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - 1,287,328 - - - - - 1,287,328 1.55-5.65

- 1,287,328 - 98,019 - - 4,660 1,390,007

หนี�สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 15,000 - - 172,755 - - - 187,755 3.50-4.00
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 81,821 - - - - - - 81,821 0.50
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 55,000 - - - 55,000 3.47

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 6,634 10,325 7,261 - - - - 24,220 3.81-6.00

103,455 10,325 7,261 227,755 - - - 348,796

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ยลอยตวั

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ภายใน 

1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 

5 ปี

พนับาท

ไม่มีอตัรา

ดอกเบี�ย

พนับาท

รวม

พนับาท

ดอกเบี�ย

(ร้อยละ

ต่อปี)

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 21,535 - - 2,230 23,765 0.04-0.13

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 8,100 - - - - - - 8,100 4.05
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - 1,578,178 - - - - - 1,578,178 1.55-5.65

8,100 1,578,178 - 21,535 - - 2,230 1,610,043

หนี�สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 33,000 - - 14,750 - - - 47,750 3.50-4.00

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 81,821 - - - - - - 81,821 0.50
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - - 129,883 174,434 - - 304,317 3.47-4.47
หนี�สนิตามสญัญาเช่า 6,269 14,403 7,732 - - - - 28,404 3.81-6.00

121,090 14,403 7,732 144,633 174,434 - - 462,292

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

รายการกาํไรหรอืขาดทุนจะมคีวามอ่อนไหวจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี�ย ดงันี�

ผลกระทบต่อกาํไรสทุธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

พ.ศ. 2564

พนับาท

พ.ศ. 2563

พนับาท

อตัราดอกเบี�ย - เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1

(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1)* (2,314) (3,385) 10,608 11,739
อตัราดอกเบี�ย - ลดลงรอ้ยละ 1

(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1)* 3,680 3,770 (10,142) (11,958)
* โดยกาํหนดใหปั้จจยัอื�นคงที�
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ค) ความเสี�ยงด้านราคา 

กลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงดา้นราคาจากการเปลี�ยนแปลงราคานํ�ามนัในตลาด ซึ�งสง่ผลกระทบต่อรายไดจ้ากการขายนํ�ามนั 

อย่างไรกต็ามการเปลี�ยนแปลงราคานํ�ามนัในตลาดดงักล่าว ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อกําไรอย่างมสีาระสําคญั เนื�องจาก
นโยบายดา้นการกําหนดราคาขาย ใชว้ธิบีวกกําไรส่วนเพิ�มจากราคาตน้ทุน อกีทั �งกลุ่มกจิการไม่มกีารเกบ็สาํรองนํ�ามนั 

จึงไม่ได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของราคานํ�ามนั กลุ่มกิจการจะพิจารณาทําสญัญาซื�อขายนํ�ามนัล่วงหน้า
เพื�อบรหิารความเสี�ยงดา้นราคาตามความเหมาะสม

6.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต

ความเสี�ยงด้านเครดติของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสด
ตามสญัญาของเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย รวมถงึความเสี�ยงดา้นสนิเชื�อที�ใหแ้ก่ลกูคา้

ก) การบริหารความเสี�ยง

กลุ่มกจิการบรหิารความเสี�ยงดา้นเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสี�ยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 
กลุ่มกจิการจะเลอืกทาํรายการกบัสถาบนัการเงนิที�มรีะดบัความน่าเชื�อถอืสงู

สาํหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสี�ยงจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ
ทางการเงนิ ประสบการณ์ที�ผ่านมา และปัจจยัอื�นๆ และกําหนดการให้วงเงนิสนิเชื�อจากผลการประเมินดงักล่าว 
ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะทํางานพจิารณาสนิเชื�อ ทั �งนี� ผูบ้รหิารในสายงานที�เกี�ยวขอ้งจะทําการตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อยา่งสมํ�าเสมอ การขายใหก้ลุ่มลูกคา้รายยอ่ยและลกูคา้ที�มคีวามเสี�ยง

ดา้นเครดติจะใหช้าํระดว้ยเงนิสดเพื�อลดความเสี�ยงดา้นเครดติ 

กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกของความเสี�ยงดา้นเครดติที�เป็นสาระสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกคา้แต่ละราย

หรอืการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรพัย์ทางการเงนิที�ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดวา่จะเกดิขึ�น ดงัต่อไปนี�

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 

กลุ่มกิจการได้พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินข้างต้นและเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่าเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดไม่มคีวามเสี�ยงดา้นเครดติที�มี
นยัสาํคญั 
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ค) ความเสี�ยงด้านราคา 

กลุ่มกจิการมคีวามเสี�ยงดา้นราคาจากการเปลี�ยนแปลงราคานํ�ามนัในตลาด ซึ�งสง่ผลกระทบต่อรายไดจ้ากการขายนํ�ามนั 

อย่างไรกต็ามการเปลี�ยนแปลงราคานํ�ามนัในตลาดดงักล่าว ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อกําไรอย่างมสีาระสําคญั เนื�องจาก
นโยบายดา้นการกําหนดราคาขาย ใชว้ธิบีวกกําไรส่วนเพิ�มจากราคาตน้ทุน อกีทั �งกลุ่มกจิการไม่มกีารเกบ็สาํรองนํ�ามนั 

จึงไม่ได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของราคานํ�ามนั กลุ่มกิจการจะพิจารณาทําสญัญาซื�อขายนํ�ามนัล่วงหน้า
เพื�อบรหิารความเสี�ยงดา้นราคาตามความเหมาะสม

6.1.2 ความเสี�ยงด้านเครดิต

ความเสี�ยงด้านเครดติของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสด
ตามสญัญาของเงนิลงทุนในตราสารหนี�ที�วดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย รวมถงึความเสี�ยงดา้นสนิเชื�อที�ใหแ้ก่ลกูคา้

ก) การบริหารความเสี�ยง

กลุ่มกจิการบรหิารความเสี�ยงดา้นเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสี�ยง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 
กลุ่มกจิการจะเลอืกทาํรายการกบัสถาบนัการเงนิที�มรีะดบัความน่าเชื�อถอืสงู

สาํหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสี�ยงจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ
ทางการเงนิ ประสบการณ์ที�ผ่านมา และปัจจยัอื�นๆ และกําหนดการให้วงเงนิสนิเชื�อจากผลการประเมินดงักล่าว 
ซึ�งเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะทํางานพจิารณาสนิเชื�อ ทั �งนี� ผูบ้รหิารในสายงานที�เกี�ยวขอ้งจะทําการตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อยา่งสมํ�าเสมอ การขายใหก้ลุ่มลูกคา้รายยอ่ยและลกูคา้ที�มคีวามเสี�ยง

ดา้นเครดติจะใหช้าํระดว้ยเงนิสดเพื�อลดความเสี�ยงดา้นเครดติ 

กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกของความเสี�ยงดา้นเครดติที�เป็นสาระสําคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกคา้แต่ละราย

หรอืการกระจุกตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�ง

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน

กลุ่มกิจการและบริษัทมีสินทรพัย์ทางการเงนิที�ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิต
ที�คาดวา่จะเกดิขึ�น ดงัต่อไปนี�

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น
 เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย 

กลุ่มกิจการได้พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินข้างต้นและเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาว่าเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดไม่มคีวามเสี�ยงดา้นเครดติที�มี
นยัสาํคญั 
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6.1.3 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

การจดัการความเสี�ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจีํานวนเงนิสดอย่างเพยีงพอ และการมแีหล่งเงนิทุน

ที�สามารถเบกิใช้ได้จากวงเงนิด้านสนิเชื�อที�เพยีงพอต่อการชําระภาระผูกพนัเมื�อถงึกําหนด เพื�อวตัถุประสงค์ในการ
บรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ ส่วนงานบรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการได้คงไว้ซึ�งความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุน
โดยการคงไว้ซึ�งวงเงนิสนิเชื�อที�เพยีงพอ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกิจการมวีงเงนิกู้ที�ยงัไม่ได้เบิกใช้ตาม

ที�เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 23 

ตารางต่อไปนี�แสดงให้เหน็ถึงหนี�สนิทางการเงนิที�จดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา ซึ�งแสดงด้วย
จํานวนเงนิตามสญัญาที�ไม่ไดม้กีารคดิลด ทั �งนี� ยอดคงเหลอืที�ครบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี

ของหนี�สนิที�เกี�ยวขอ้งเนื�องจากการคดิลดไมม่นียัสาํคญั

งบการเงินรวม

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เม��อเรียกชาํระ

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตามบญัชี

หนี�สิน

พนับาท

รายการที�มิใช่อนุพนัธ์

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ - 327,556 - - 327,556 327,556

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 963,092 - - 963,092 963,092
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 55,000 - - 55,000 55,000
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 14,506 29,305 8,083 51,894 46,076

รวมหนี�สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนัธ์ - 1,360,154 29,305 8,083 1,397,542 1,391,724

อนุพนัธ์

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ - 220 - - 220 220

รวมอนุพนัธ์ - 220 - - 220 220

งบการเงินรวม

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เม��อเรียกชาํระ

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 - 5 ปี

พนับาท

มากกว่า 5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตามบญัชี

หนี�สิน

พนับาท

รายการที�มิใช่อนุพนัธ์

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ - 77,576 - - 77,576 77,576
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 335,340 - - 335,340 335,340
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 138,887 177,858 - 316,745 304,317

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 13,451 18,415 8,906 40,772 35,217

รวมหนี�สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนัธ์ - 565,254 196,273 8,906 770,433 752,450

อนุพนัธ์

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ - 6 - - 6 6

รวมอนุพนัธ์ - 6 - - 6 6
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

เม��อเรียกชาํระ

พนับาท

ภายใน 1 ปี

พนับาท

1 – 5 ปี

พนับาท

มากกวา่ 5 ปี

พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตามบญัชี

หนี�สิน

พนับาท

รายการที�มิใช่อนุพนัธ์

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ - 187,755 - - 187,755 187,755
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 81,821 - - - 81,821 81,821
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 300,436 - - 300,436 300,436
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 55,000 - - 55,000 55,000

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 7,708 12,827 8,083 28,618 24,220

รวมหนี�สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนัธ์ 81,821 550,899 12,827 8,083 653,630 649,232

อนุพนัธ์

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ - 220 - - 220 220

รวมอนุพนัธ์ - 220 - - 220 220

งบการเงินเฉพาะกิจการ

วนัครบกาํหนดของหนี�สินทางการเงิน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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พนับาท

รวม

พนับาท

มูลค่าตามบญัชี

หนี�สิน

พนับาท

รายการที�มิใช่อนุพนัธ์

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ - 47,750 - - 47,750 47,750
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 81,821 - - - 81,821 81,821
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 57,843 - - 57,843 57,843

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - 138,887 177,858 - 316,745 304,317
หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 7,534 17,258 8,906 33,698 28,404

รวมหนี�สินทางการเงินที�มิใช่อนุพนัธ์ 81,821 252,014 195,116 8,906 537,857 520,135

อนุพนัธ์

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ - 6 - - 6 6

รวมอนุพนัธ์ - 6 - - 6 6

6.2 การบริหารส่วนของทุน

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกจิการในการบรหิารทุนของบรษิทันั �นเพื�อดํารงไวซ้ึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�องของ

กลุ่มกจิการเพื�อที�จะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื�นๆ และเพื�อดาํรงไวซ้ึ�ง
โครงสรา้งเงนิทุนที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนของเงนิทุน

การที�จะรกัษาหรอืปรบัโครงสรา้งของเงนิทุนนั �น กลุ่มกจิการอาจตอ้งปรบัจาํนวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ออกหุน้ใหม่

หรอืขายสนิทรพัยเ์พื�อลดภาระหนี�สนิ
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7 มูลค่ายติุธรรม

มลูคา่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นลาํดบัชั �นตามขอ้มลูที�ใชด้งันี�

 ขอ้มลูระดบัที� 1 : มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี�สนิอ้างอิงจากราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มสีภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย์หรอื
หนี�สนิอยา่งเดยีวกนั

 ขอ้มลูระดบัที� 2 :  มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าซึ�งใชข้อ้มูลที�สามารถสงัเกตได้

อยา่งมนียัสาํคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยที�สดุเท่าที�เป็นไปได้
 ขอ้มลูระดบัที� 3 : มลูคา่ยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิวดัมลูคา่โดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูคา่ซึ�งไมไ่ดม้าจากขอ้มลูที�สงัเกตไดใ้นตลาด

ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมในแต่ละระดบั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลระดบัที� 2 ข้อมูลระดบัที� 2

พ.ศ. 2564

บาท

พ.ศ. 2563

บาท

พ.ศ. 2564

บาท

พ.ศ. 2563

บาท

สินทรพัยอ์นุพนัธท์างการเงิน

สญัญาประกนัความเสี�ยงราคานํ�ามนั 411,967 - - -

หนี�สินอนุพนัธท์างการเงิน

สญัญาแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 219,597 5,635 219,597 5,635

มูลค่ายุตธิรรมของอนุพนัธท์างการเงนิกําหนดโดยขอ้มูลระดบั 2 อา้งองิจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าและราคานํ�ามนั
ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงนิซึ�งเป็นขอ้มลูที�สามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด ผลกระทบของการคดิลดราคาสําหรบัตราสารอนุพนัธ์ซึ�งมี
มลูคา่ยุตธิรรมอยูใ่นระดบั 2 ไมม่สีาระสาํคญั 

มลูคา่ยุตธิรรมของรายการสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี�สนิทางการเงนิอื�นของกลุ่มกจิการมมีลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ีเนื�องจาก
ส่วนใหญ่เป็นเครื�องมอืทางการเงนิระยะสั �น ยกเวน้เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย ซึ�งได้
เปิดเผยมลูคา่ยุตธิรรมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 23 และ 36.5 ตามลาํดบั 
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8 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตี
และปัจจยัอื�นๆ ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น กลุ่มกจิการมปีระมาณการ 

ทางบญัชทีี�สาํคญั ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ดงัต่อไปนี�

(ก) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานที�เกี�ยวกบัความเสี�ยงในการผดินัดชาํระหนี�และอตัรา

การขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี� และพจิารณาเลอืกปัจจยัที�ส่งผลต่อการ
คาํนวณการดอ้ยคา่บนพื�นฐานของขอ้มลูในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดลอ้มทางตลาดที�เกดิขึ�น ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน 

(ข) การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้ 

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้เมื�อมขีอ้บ่งชี�ของการดอ้ยคา่ มลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื
ของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายหรือการคํานวณมูลค่าจากการใช้

ของหน่วยสนิทรพัย์ดงักล่าว ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้ กลุ่มกิจการอาศยัการประมาณการมูลค่าปัจจุบนัจากการคดิลด 
กระแสเงนิสดในอนาคตที�คาดวา่จะไดร้บัจากการใชห้น่วยสนิทรพัย์

(ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์ขึ�นอยู่กบัปัจจยัที�ใชใ้นการคํานวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยประกอบดว้ย
สมมติฐานหลายตวั รวมถึงสมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราคดิลด อตัราเงนิเฟ้อ และอตัราการขึ�นเงนิเดอืนการเปลี�ยนแปลงของ
สมมตฐิานเหล่านี�จะส่งผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน รายละเอยีดสมมตฐิานที�สาํคญัเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
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8 ประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ

การประมาณการ ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดตี
และปัจจยัอื�นๆ ซึ�งรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนั �น กลุ่มกจิการมปีระมาณการ 

ทางบญัชทีี�สาํคญั ขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจ ดงัต่อไปนี�

(ก) การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานที�เกี�ยวกบัความเสี�ยงในการผดินัดชาํระหนี�และอตัรา

การขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี� และพจิารณาเลอืกปัจจยัที�ส่งผลต่อการ
คาํนวณการดอ้ยคา่บนพื�นฐานของขอ้มลูในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดลอ้มทางตลาดที�เกดิขึ�น ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงาน 

(ข) การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้ 

กลุ่มกจิการทดสอบการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและการรว่มคา้เมื�อมขีอ้บ่งชี�ของการดอ้ยคา่ มลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนื
ของหน่วยสนิทรพัย์ที�ก่อให้เกิดเงนิสดพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายหรือการคํานวณมูลค่าจากการใช้

ของหน่วยสนิทรพัย์ดงักล่าว ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้ กลุ่มกิจการอาศยัการประมาณการมูลค่าปัจจุบนัจากการคดิลด 
กระแสเงนิสดในอนาคตที�คาดวา่จะไดร้บัจากการใชห้น่วยสนิทรพัย์

(ค) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ

มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์ขึ�นอยู่กบัปัจจยัที�ใชใ้นการคํานวณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยประกอบดว้ย
สมมติฐานหลายตวั รวมถึงสมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราคดิลด อตัราเงนิเฟ้อ และอตัราการขึ�นเงนิเดอืนการเปลี�ยนแปลงของ
สมมตฐิานเหล่านี�จะส่งผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน รายละเอยีดสมมตฐิานที�สาํคญัเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
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9 ข้อมูลตามส่วนงานดาํเนินงาน

ขอ้มลูตามสว่นงานดาํเนินงานจะแสดงขอ้มลูเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารประเภทต่างๆ ของกลุ่มกจิการ 

ขอ้มูลตามส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนี�สอดคล้องกบัรายงานภายในที�ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานไดร้บัและสอบทาน
อย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการดําเนินงานของส่วนงาน โดยพจิารณาจาก
กาํไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงาน คอื คณะกรรมการบรหิาร 

ผลการดําเนินงานและสินทรัพย์ตามส่วนงานเป็นรายการที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือที�สามารถปันส่วนให้ส่วนงานได้
อยา่งสมเหตุสมผล รายการหลกัที�ไมไ่ดปั้นสว่นประกอบดว้ย สนิทรพัยส์ว่นกลาง รายไดอ้ื�น และคา่ใชจ้่ายสว่นกลางที�ไมส่ามารถปันสว่นได้

กลุ่มกจิการดาํเนนิธุรกจิภายใตส้ว่นงานดาํเนินงาน 5 สว่นงาน ดงันี�

ก) การจาํหน่ายนํ�ามนัเชื�อเพลงิสาํหรบัเรอืและนํ�ามนัหล่อลื�นทางทะเล

ข) การจาํหน่ายนํ�ามนัเชื�อเพลงิและนํ�ามนัหล่อลื�นทางบกและอื�นๆ
ค) การจดัหาอาหารและวตัถุดบิสาํหรบัลกูคา้ในธุรกจิสาํรวจและผลตินํ�ามนั
ง) การผลติและจาํหน่ายโซลเวน้ทแ์ละผลติปิโตรเลยีมเหลว 
จ) การใหเ้ชา่สถานที�ประกอบธุรกจิโรงกลั �นนํ�ามนัปาลม์ 

กลุ่มกจิการเริ�มมรีายไดจ้ากส่วนงาน จ) ตั �งแต่วนัที� 1 มถิุนายน พ.ศ. 2564 โดยนําสนิทรพัยท์ี�เคยใชใ้นการผลติและจาํหน่ายโซลเวน้ท์
และผลติปิโตรเลยีมเหลวไปใหก้จิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเชา่
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รายละเอยีดขอ้มลูตามสว่นงานดาํเนินงานมดีงันี�

งบการเงินรวม

ส่วนงาน ก ส่วนงาน ข ส่วนงาน ค ส่วนงาน ง ส่วนงาน จ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 9,779,705,261 1,298,157,917 233,583,222 9,299,036 19,600,000 11,340,345,436

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 134,599,117 16,908,100 (30,079,048) (15,555,457) 3,182,474 109,055,186

จงัหวะเวลาของการรบัรู้รายได้ 

- ณ จุดใดจุดหนึ�ง (point in time) 9,779,705,261 1,298,157,917 233,583,222 9,299,036 - 11,320,745,436

   - ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) - - - - 19,600,000 19,600,000

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ลกูหนี�การคา้และรายไดค้า้งรบั - สทุธิ 1,254,502,746 16,126,754 55,206,099 - - 1,325,835,599

สนิทรพัยอ์ื�น (สนิทรพัยส์ว่นกลาง) 1,770,761,757

สนิทรพัยร์วม 3,096,597,356

งบการเงินรวม

ส่วนงาน ก ส่วนงาน ข ส่วนงาน ค ส่วนงาน ง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 4,240,032,248 901,387,425 120,458,097 13,088,845 5,274,966,615

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 131,002,232 9,184,988 (16,385,158) (47,144,937) 76,657,125

จงัหวะเวลาของการรบัรู้รายได้ 

- ณ จุดใดจุดหนึ�ง (point in time) 4,240,032,248 901,387,425 120,458,097 13,088,845 5,274,966,615

   - ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) - - - - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ลกูหนี�การคา้และรายไดค้า้งรบั - สทุธิ 481,132,708 10,897,719 52,371,157 - 544,401,584

สนิทรพัยอ์ื�น (สนิทรพัยส์ว่นกลาง) 1,659,117,364

สนิทรพัยร์วม 2,203,518,948
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รายละเอยีดขอ้มลูตามสว่นงานดาํเนินงานมดีงันี�

งบการเงินรวม

ส่วนงาน ก ส่วนงาน ข ส่วนงาน ค ส่วนงาน ง ส่วนงาน จ รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 9,779,705,261 1,298,157,917 233,583,222 9,299,036 19,600,000 11,340,345,436

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 134,599,117 16,908,100 (30,079,048) (15,555,457) 3,182,474 109,055,186

จงัหวะเวลาของการรบัรู้รายได้ 

- ณ จุดใดจุดหนึ�ง (point in time) 9,779,705,261 1,298,157,917 233,583,222 9,299,036 - 11,320,745,436

   - ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) - - - - 19,600,000 19,600,000

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ลกูหนี�การคา้และรายไดค้า้งรบั - สทุธิ 1,254,502,746 16,126,754 55,206,099 - - 1,325,835,599

สนิทรพัยอ์ื�น (สนิทรพัยส์ว่นกลาง) 1,770,761,757

สนิทรพัยร์วม 3,096,597,356

งบการเงินรวม

ส่วนงาน ก ส่วนงาน ข ส่วนงาน ค ส่วนงาน ง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 4,240,032,248 901,387,425 120,458,097 13,088,845 5,274,966,615

กําไร (ขาดทุน) ของสว่นงาน 131,002,232 9,184,988 (16,385,158) (47,144,937) 76,657,125

จงัหวะเวลาของการรบัรู้รายได้ 

- ณ จุดใดจุดหนึ�ง (point in time) 4,240,032,248 901,387,425 120,458,097 13,088,845 5,274,966,615

   - ตลอดช่วงระยะเวลา (over time) - - - - -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ลกูหนี�การคา้และรายไดค้า้งรบั - สทุธิ 481,132,708 10,897,719 52,371,157 - 544,401,584

สนิทรพัยอ์ื�น (สนิทรพัยส์ว่นกลาง) 1,659,117,364

สนิทรพัยร์วม 2,203,518,948
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กาํไรของสว่นงานสามารถกระทบยอดกบักาํไรของกลุ่มกจิการสาํหรบัปีไดด้งันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

กาํไรของสว่นงาน 109,055,186 76,657,125

รายการกระทบยอด 

รายไดอ้ื�น - สว่นกลาง 4,522,476 3,190,811

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร - สว่นกลาง (117,183,825) (130,061,340)

กาํไร (ขาดทุน) อื�น - สว่นกลาง 4,753,144 1,553,624

กาํไรจากการจาํหน่ายการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (หมายเหตุ 15) - 60,734,025

ตน้ทุนทางการเงนิ - สว่นกลาง (12,616,917) (25,427,335)

สว่นแบ่งกาํไรจากการรว่มคา้ 257,495,742 40,685,648

ภาษเีงนิได้ (5,998,947) (18,226,792)

กาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 240,026,859 9,105,766

กาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (หมายเหตุ 15) - 22,435,118

กาํไรสทุธสิาํหรบัปี 240,026,859 31,540,884

กลุ่มกจิการไมม่รีายไดจ้ากลกูคา้รายใดรายหนึ�งที�มมีลูคา่ตั �งแต่รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม 

CONTENTS
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
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145แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

47

10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงนิสดในมอื 33,420 30,037 - -

เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 188,933,079 57,919,864 4,660,553 2,229,849

เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ 151,151,918 43,375,920 98,018,892 21,535,116

340,118,417 101,325,821 102,679,445 23,764,965

11 ลกูหนี�การค้าและลกูหนี�อ��น - สทุธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ลกูหนี�การคา้

- กจิการอื�น 1,208,230,951 529,940,051 414,931,374 135,912,647

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36.3) 142,792,487 45,907,267 111,632,486 26,257,543

หกั  คา่เผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกดิขึ�น (30,066,794) (33,180,978) (21,822,357) (23,928,251)

ลกูหนี�การคา้ - สทุธิ 1,320,956,644 542,666,340 504,741,503 138,241,939

รายไดค้า้งรบั 

- กจิการอื�น 4,878,955 1,735,244 4,878,955 1,735,244

1,325,835,599 544,401,584 509,620,458 139,977,183

ลกูหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36.3) 313,838 159,242 5,885,449 3,307,926

ดอกเบี�ยคา้งรบั - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36.3) - - 3,243,567 20,048,985

เงนิปันผลคา้งรบั - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36.3) - - 8,308,187 13,000,000

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่สนิคา้และบรกิาร  14,925,757 9,063,509 9,004,746 6,925,586

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 3,336,715 1,746,664 2,949,601 1,645,484

อื�น ๆ 3,976,610 1,246,786 3,913,625 1,207,002

1,348,388,519 556,617,785 542,925,633 186,112,166
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

48

ลกูหนี�การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี�ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 1,172,490,348 410,573,380 430,368,588 95,546,486

เกนิกาํหนดชาํระ: 

   1 - 60 วนั 150,328,276 105,865,078 75,982,965 27,895,885

   61 - 120 วนั 3,850 14,668,704 3,850 6,169,953

   121 - 180 วนั 264,509 1,009,440 264,509 1,009,440

   181 - 240 วนั 630,276 2,074,110 841,105 1,904,425

   241 - 300 วนั 425,800 526,517 425,800 526,517

   เกนิกวา่ 300 วนั 26,880,379 41,130,089 18,677,043 29,117,484

1,351,023,438 575,847,318 526,563,860 162,170,190

หกั  คา่เผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกดิขึ�น (30,066,794) (33,180,978) (21,822,357) (23,928,251)

1,320,956,644 542,666,340 504,741,503 138,241,939

คา่เผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกดิขึ�นสว่นใหญ่เป็นของลกูหนี�ที�มอีายุเกนิกวา่ 300 วนั 

รายการกระทบยอดคา่เผื�อผลขาดทุนสาํหรบัลกูหนี�การคา้สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

บาท

พ.ศ. 2563

บาท

พ.ศ. 2564

บาท

พ.ศ. 2563

บาท

ค่าเผ��อผลขาดทนุ ณ วนัที� 1 มกราคม  33,180,978 25,347,432 23,928,251 16,074,535

รบัรูค้า่เผื�อผลขาดทุนในกาํไรหรอืขาดทุนในระหวา่งปี 9,821,331 11,104,790 9,640,687 11,088,351

ตดัจาํหน่ายลกูหนี�ที�ไมส่ามารถเรยีกชาํระไดใ้นระหวา่งปี - (841,000) - (841,000)

กลบัรายการคา่เผื�อผลขาดทุน (13,889,047) (2,393,635) (11,746,581) (2,393,635)

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน 953,532 (36,609) - -

ค่าเผ��อผลขาดทนุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  30,066,794 33,180,978 21,822,357 23,928,251
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146 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

48

ลกูหนี�การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี�ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 1,172,490,348 410,573,380 430,368,588 95,546,486

เกนิกาํหนดชาํระ: 

   1 - 60 วนั 150,328,276 105,865,078 75,982,965 27,895,885

   61 - 120 วนั 3,850 14,668,704 3,850 6,169,953

   121 - 180 วนั 264,509 1,009,440 264,509 1,009,440

   181 - 240 วนั 630,276 2,074,110 841,105 1,904,425

   241 - 300 วนั 425,800 526,517 425,800 526,517

   เกนิกวา่ 300 วนั 26,880,379 41,130,089 18,677,043 29,117,484

1,351,023,438 575,847,318 526,563,860 162,170,190

หกั  คา่เผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกดิขึ�น (30,066,794) (33,180,978) (21,822,357) (23,928,251)

1,320,956,644 542,666,340 504,741,503 138,241,939

คา่เผื�อผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกดิขึ�นสว่นใหญ่เป็นของลกูหนี�ที�มอีายุเกนิกวา่ 300 วนั 

รายการกระทบยอดคา่เผื�อผลขาดทุนสาํหรบัลกูหนี�การคา้สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564

บาท

พ.ศ. 2563

บาท

พ.ศ. 2564

บาท

พ.ศ. 2563

บาท

ค่าเผ��อผลขาดทนุ ณ วนัที� 1 มกราคม  33,180,978 25,347,432 23,928,251 16,074,535

รบัรูค้า่เผื�อผลขาดทุนในกาํไรหรอืขาดทุนในระหวา่งปี 9,821,331 11,104,790 9,640,687 11,088,351

ตดัจาํหน่ายลกูหนี�ที�ไมส่ามารถเรยีกชาํระไดใ้นระหวา่งปี - (841,000) - (841,000)

กลบัรายการคา่เผื�อผลขาดทุน (13,889,047) (2,393,635) (11,746,581) (2,393,635)

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน 953,532 (36,609) - -

ค่าเผ��อผลขาดทนุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  30,066,794 33,180,978 21,822,357 23,928,251

147แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

49

12 สินทรพัยท์างการเงินและหนี�สินทางการเงิน

กลุ่มกจิการมเีครื�องมอืทางการเงนิ ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 340,118,417 - 101,325,821

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ - 1,330,126,047 - 545,807,612
สนิทรพัยอ์นุพนัธ์ 411,967 - - -
เงนิคํ�าประกนัการซื�อนํ�ามนั - - - 60,074,200
สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอื�น - 2,019,213 - 1,672,281

สนิทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอื�น - 3,000 - 3,000

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ - 327,555,742 - 77,575,652
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 963,091,602 - 335,339,966

หนี�สนิอนุพนัธ์ 219,597 - 5,635 -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 55,000,000 - 304,316,729
หนี�สนิตามสญัญาเชา่ - 46,076,263 - 35,217,036

หนี�สนิทางการเงนิไมห่มนุเวยีนอื�น - 2,800,000 - -

CONTENTS
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148 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

50

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 102,679,445 - 23,764,965

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ - 530,971,286 - 177,541,096
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย - - - 8,100,000
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - 1,287,327,646 - 1,578,177,646

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ - 187,754,801 - 47,750,031
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย - 81,821,330 - 81,821,330

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 300,435,945 - 57,843,160
หนี�สนิอนุพนัธ์ 219,597 - 5,635 -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 55,000,000 - 304,316,729

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ - 24,219,903 - 28,404,361

13 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

วตัถุดบิ 5,153,383 13,423,865 5,153,383 7,148,325

สนิคา้สาํเรจ็รปู - 7,717,526 - -

5,153,383 21,141,391 5,153,383 7,148,325

หกั คา่เผื�อมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บัตํ�ากวา่ราคาทุน - (4,005,920) - -

รวม 5,153,383 17,135,471 5,153,383 7,148,325
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148 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

50

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 102,679,445 - 23,764,965

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ - 530,971,286 - 177,541,096
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย - - - 8,100,000
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - 1,287,327,646 - 1,578,177,646

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไร

ขาดทุน

ราคาทุน

ตดัจาํหน่าย

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินทางการเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ - 187,754,801 - 47,750,031
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย - 81,821,330 - 81,821,330

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 300,435,945 - 57,843,160
หนี�สนิอนุพนัธ์ 219,597 - 5,635 -
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 55,000,000 - 304,316,729

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ - 24,219,903 - 28,404,361

13 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

วตัถุดบิ 5,153,383 13,423,865 5,153,383 7,148,325

สนิคา้สาํเรจ็รปู - 7,717,526 - -

5,153,383 21,141,391 5,153,383 7,148,325

หกั คา่เผื�อมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้บัตํ�ากวา่ราคาทุน - (4,005,920) - -

รวม 5,153,383 17,135,471 5,153,383 7,148,325

149แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

51

14 สินทรพัยห์มุนเวียนอ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ภาษมีลูคา่เพิ�มขอคนื 33,585,384 16,505,817 5,106,166 9,470,953

ภาษซีื�อที�ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 7,126,138 2,127,316 6,560,214 1,364,983

ภาษหีกั ณ ที�จ่ายรอขอคนื 664 2,666,694 - 2,666,687

เงนิคํ�าประกนัการซื�อนํ�ามนั - 60,074,200 - -

อื�นๆ 6,036,397 596,556 - -

46,748,583 81,970,583 11,666,380 13,502,623

เงนิคํ�าประกนัการซื�อนํ�ามนัเป็นเงนิที�บรษิทั Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ไดใ้หก้บัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�งเพื�อจดัทํา Standby letter of

credit ใชเ้ป็นหลกัประกนัการซื�อนํ�ามนั โดยมผีลถงึวนัที� 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

15 การดาํเนินงานที�ยกเลิก

เมื�อวนัที� 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัครั �งที� 2/2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอร์จ ีจํากดั  
ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยจําหน่ายเงนิลงทุนทั �งหมดใน 8 บรษิทั (กลุ่มกจิการโซล่าร)์ ซึ�งบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจํากดั ถอืหุน้คดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด ประกอบด้วย (1) บรษิทั สกาย โซล่าร์ รูฟ จํากดั (2) บรษิทั สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์ จํากดั  

(3) บรษิทั เอ็น ดบัเบลิยู กรนี พาวเวอร์ จํากดั (4) บรษิทั เอ็น ดบัเบลิยู เอ็นเนอร์ยี� จํากดั (5) บรษิทั เอ็น ดบัเบลิยู โซล่าร์ จํากดั  
(6) บรษิทั ซนันี� โซล่า จาํกดั (7) บรษิทั ซนั ลงิค ์พาวเวอร ์จาํกดั และ (8) บรษิทั โซล่าร ์ทาวน์ จาํกดั ทั �งนี�บรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจาํกดั
จําหน่ายเงนิลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิโีอนกจิการทั �งหมด (Entire Business Transfer) ใหก้บัผูซ้ื�อ โดยมมีูลค่าการโอนกจิการรวมทั �งสิ�น 

215.00 ลา้นบาท 

กลุ่มกิจการได้จําหน่ายเงินลงทุนเสร็จสมบูรณ์เมื�อวันที� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยตั �งแต่
วนัดงักล่าว 
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รายละเอยีดการดาํเนินงานที�ยกเลกิของกลุ่มกจิการโซล่ารม์ดีงันี�

ขอ้มลูผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด 

ขอ้มลูทางการเงนิและกระแสเงนิสดที�นําเสนอสาํหรบังวดตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

บาท

รายไดจ้ากการขาย 29,429,788

ตน้ทุนขาย (9,296,796)

กาํไรขั �นตน้ 20,132,992
รายไดอ้ื�น 20,101,280

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (9,180,730)
ตน้ทุนทางการเงนิ (7,197,546)

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 23,855,996
ภาษเีงนิได้ (1,420,878)

กาํไรหลงัภาษเีงนิไดจ้ากสว่นงานดาํเนินงานที�ยกเลกิ 22,435,118

กาํไรเบด็เสรจ็อื�นจากสว่นงานดาํเนินงานที�ยกเลกิ 22,435,118

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563

บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 49,102,863

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (10,157,719)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (23,912,605)

กระแสเงนิสดสทุธิ 15,032,539

วนัที� 2 มถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิทั สกาย โซล่าร ์พาวเวอร ์จํากดั ไดร้บัค่าชดเชยจากบรษิทัประกนัภยัเนื�องจากเหตุเพลงิไหมพ้ื�นที�

ตดิตั �งแผงโซลาร ์โดยไดร้บัคา่ชดเชยจากคา่ความเสยีหายของสนิทรพัย ์เป็นจาํนวน 19.97 ลา้นบาท แสดงรวมอยูใ่นรายไดอ้ื�น

รายละเอยีดการจาํหน่ายการดาํเนินงานที�ยกเลกิมดีงันี�

งบการเงินรวม

บาท

มลูคา่ที�ไดร้บัจากการโอนกจิการ 215,000,000

มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธทิี�จาํหน่าย (154,265,975)

กาํไรจากการจาํหน่ายการดาํเนินงานที�ยกเลกิ 60,734,025
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พ.ศ. 2563

บาท

รายไดจ้ากการขาย 29,429,788

ตน้ทุนขาย (9,296,796)

กาํไรขั �นตน้ 20,132,992
รายไดอ้ื�น 20,101,280

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (9,180,730)
ตน้ทุนทางการเงนิ (7,197,546)

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 23,855,996
ภาษเีงนิได้ (1,420,878)

กาํไรหลงัภาษเีงนิไดจ้ากสว่นงานดาํเนินงานที�ยกเลกิ 22,435,118
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งบการเงินรวม
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บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 49,102,863
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (23,912,605)
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ตดิตั �งแผงโซลาร ์โดยไดร้บัคา่ชดเชยจากคา่ความเสยีหายของสนิทรพัย ์เป็นจาํนวน 19.97 ลา้นบาท แสดงรวมอยูใ่นรายไดอ้ื�น

รายละเอยีดการจาํหน่ายการดาํเนินงานที�ยกเลกิมดีงันี�

งบการเงินรวม

บาท

มลูคา่ที�ไดร้บัจากการโอนกจิการ 215,000,000

มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทุธทิี�จาํหน่าย (154,265,975)
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มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ ณ วนัที� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มดีงันี�

งบการเงินรวม

บาท

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 17,900,430

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 11,140,741
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 904,402
อุปกรณ์ - สทุธิ 318,206,247
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 3,079,729

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 117,273,240

รวมสนิทรพัย์ 468,504,789

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 5,822,793
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 2,750,000

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 121,651,814
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 531,329
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 1,420,878
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 182,062,000

รวมหนี�สนิ 314,238,814

สนิทรพัยส์ทุธิ 154,265,975

การกระทบยอดเงนิสดรบัจากการจาํหน่ายการดาํเนินงานที�ยกเลกิ

งบการเงินรวม

บาท

สิ�งตอบแทนที�ไดร้บัมา - เงนิสด 215,000,000
หกั เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดของการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (17,900,430)

เงนิสดรบัสทุธจิากการจาํหน่าย 197,099,570

จากการที�กลุ่มกจิการไดข้ายกลุ่มกจิการโซล่ารเ์สรจ็สมบูรณ์เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจงึไดโ้อนส่วนตํ�าจากการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดยีวกนัจํานวน 74.05 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากการซื�อกลุ่มกิจการโซล่าร์จากบริษัทภายใต้การควบคุม
เดยีวกนัไปยงักาํไรสะสม 
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FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
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Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 
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การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย แสดงไดด้งันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม  308,753,090 558,137,057

การลงทุนเพิ�ม - 2,999,400

การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน - (252,383,367)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  308,753,090 308,753,090

การลงทุนเพิ�ม

เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ บรษิทั ไททนั ทเวนตี� จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัจดัตั �งใหม่จํานวน
1 หมื�นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท คดิเป็นเงนิ 1.00 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทั �งหมด 

เมื�อวนัที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ บรษิทั เวก้า ทเวนตี� จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัจดัตั �งใหม่จํานวน 
1 หมื�นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท คดิเป็นเงนิ 1.00 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทั �งหมด

เมื�อวนัที� 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของ บรษิทั โอไรออน ทเวนตี� จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัจดัตั �งใหม่จํานวน  

1 หมื�นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท คดิเป็นเงนิ 1.00 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนทั �งหมด

เมื�อวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ได้ลงทุนในหุ้นสามญัของ Sea Oil Petroleum AS ซึ�งเป็น
บรษิทัที�จดัตั �งใหม่จํานวน 3 หมื�นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 โครนนอรเ์วย ์คดิเป็นเงนิ 30,000 โครนนอรเ์วย ์หรอืเทยีบเท่า 103,191 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทั �งหมด

เงินปันผลรบัจาก Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.

เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรบัหุ้นสามญัเป็นเงนิสด 
จาํนวน 0.45 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 13.44 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิปันผลที�จ่ายใหบ้รษิทั จาํนวน 0.34 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

หรอื เทยีบเท่า 10.08 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม จํานวน 0.11 ลา้นเหรยีญสหรฐัหรอืเทยีบเท่า 3.36 ลา้นบาท 
บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลทั �งจาํนวนแลว้ในวนัที� 25 มนีาคม พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรบัหุ้นบุริมสิทธิเป็นเงนิสด 
จาํนวน 0.25 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 8.26 ลา้นบาท ใหแ้ก่บรษิทั โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลแลว้ในวนัที� 28 มกราคม 

พ.ศ. 2565 

เมื�อวนัที� 23 กันยายน พ.ศ. 2563 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลสําหรบัหุ้นบุริมสิทธิเป็นเงนิสด 
จํานวน 0.25 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 7.78 ล้านบาท ใหแ้ก่บรษิทั และไดป้ระกาศจ่ายเงนิปันผลสําหรบัหุน้สามญั 
เป็นเงนิสด จาํนวน 1.50 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเท่า 46.93 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิปันผลสาํหรบัหุน้สามญัที�จ่ายใหบ้รษิทั 

จาํนวน 1.13 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอื เทยีบเท่า 35.20 ลา้นบาท และสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคุม จาํนวน 0.37 ลา้นเหรยีญ

สหรฐัหรอืเทยีบเท่า 11.73 ลา้นบาท โดยบรษิทัไดร้บัเงนิปันผลทั �งจาํนวนแลว้ในวนัที� 29 กนัยายน พ.ศ. 2563
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เงินปันผลรบัจาก Sea Oil Energy Limited

เมื�อวนัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 Sea Oil Energy Limited ได้ประกาศจ่ายเงนิปันผลสําหรบัหุ้นสามญัเป็นเงนิสด จํานวน  
13.00 ลา้นบาท ใหแ้ก่บรษิทั  

การด้อยค่าเงินลงทุนบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จาํกดั

ในปี พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนของบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จํากดั มมีลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืตํ�ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน

เนื�องจากการลดลงของผลการดําเนินงานของบรษิทัย่อย บรษิทัไดม้กีารคํานวณมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืโดยการใชว้ธิมีลูค่า
ยุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในการจําหน่ายของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแห่งนี� ซึ�งมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนใชว้ธิมีูลค่าหุน้ตาม
บญัชปีรบัปรุงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่ายุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในการจําหน่ายของบรษิทัย่อย 
มจีาํนวน 48.52 ลา้นบาท ดงันั �นบรษิทัจงึรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยจาํนวน 141.31 ลา้นบาท ในงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ  

เงินปันผลรบัและการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ลีฟวิง เอน็เนอรจี์ จาํกดั (ลีฟวิง) - การดาํเนินงานที�ยกเลิก

เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการของลฟีวงิ ไดป้ระกาศจ่ายเงนิปันผลสําหรบัหุน้สามญัเป็นเงนิสด 
จํานวน 137.35 ล้านบาท โดยเป็นเงนิปันผลที�จ่ายให้บรษิทั จํานวน 137.35 ล้านบาท และส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 

จาํนวน 365.00 บาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ลฟีวงิ ไดม้กีารขายกลุ่มกจิการโซล่าร์ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทั �งหมด ลฟีวงิไม่มกีารดําเนินงาน

หลงัจากการขายบรษิทัย่อยดงักล่าว หลงัจากบรษิทัรบัเงนิปันผลจากลฟีวงิ มูลค่าเงนิลงทุนของบรษิทัในลฟีวงิมมีูลค่าสูงกว่า
สนิทรพัยส์ทุธขิองลฟีวงิ ดงันั �นบรษิทัจงึรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในลฟีวงิในงบการเงนิเฉพาะกจิการตั �งแต่ไตรมาส 3 
ปี พ.ศ. 2563 เป็นจาํนวน 111.08 ลา้นบาท 

เงนิปันผลจากลฟีวงิ จํานวน 137.35 ล้านบาท ได้แสดงเป็นเงนิปันผลรบัในงบการเงนิเฉพาะกจิการ ขาดทุนจากการด้อยค่า 
เงนิลงทุนในลฟีวงิจาํนวน 111.08 ลา้นบาท ไดแ้สดงเป็นคา่ใชจ้่ายในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

16.2 เงินลงทุนในการรว่มค้า

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ มดีงัต่อไปนี�
อตัราร้อยละของการถือหุ้น งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ชื�อบริษทั ประเทศที�จดัตั �ง ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท

Pan Orient Energy หมูเ่กาะเบอรม์วิดา้ การสาํรวจ พฒันาและ 49.99 49.99 1,016,024,046 1,103,808,311

(Siam) Ltd. ผลตินํ�ามนัปิโตรเลยีม

และก๊าซธรรมชาติ

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. (POES) ถือหุ้นโดยบรษิทั Sea Oil Energy Limited ร้อยละ 49.99 และ Pan Orient Petroleum Pte. 
รอ้ยละ 50.01 กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนใน POES เป็นการร่วมคา้ เนื�องจากการตดัสนิใจในการดําเนินงาน ของ POES 

ตอ้งไดร้บัมตทิี�เป็นเอกฉนัทจ์ากผูถ้อืหุน้ทุกราย

ปัจจุบนั POES ไดร้บัสมัปทานปิโตรเลยีมหลุม L53/48 ณ อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม
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เงินปันผลรบัจาก Sea Oil Energy Limited

เมื�อวนัที� 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 Sea Oil Energy Limited ได้ประกาศจ่ายเงนิปันผลสําหรบัหุ้นสามญัเป็นเงนิสด จํานวน  
13.00 ลา้นบาท ใหแ้ก่บรษิทั  

การด้อยค่าเงินลงทุนบริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จาํกดั

ในปี พ.ศ. 2563 เงนิลงทุนของบรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จํากดั มมีลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืตํ�ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน

เนื�องจากการลดลงของผลการดําเนินงานของบรษิทัย่อย บรษิทัไดม้กีารคํานวณมลูค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืโดยการใชว้ธิมีลูค่า
ยุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในการจําหน่ายของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแห่งนี� ซึ�งมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนใชว้ธิมีูลค่าหุน้ตาม
บญัชปีรบัปรุงดว้ยมูลค่ายุตธิรรมของที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่ายุตธิรรมหกัดว้ยต้นทุนในการจําหน่ายของบรษิทัย่อย 
มจีาํนวน 48.52 ลา้นบาท ดงันั �นบรษิทัจงึรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยจาํนวน 141.31 ลา้นบาท ในงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ  

เงินปันผลรบัและการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ลีฟวิง เอน็เนอรจี์ จาํกดั (ลีฟวิง) - การดาํเนินงานที�ยกเลิก

เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการของลฟีวงิ ไดป้ระกาศจ่ายเงนิปันผลสําหรบัหุน้สามญัเป็นเงนิสด 
จํานวน 137.35 ล้านบาท โดยเป็นเงนิปันผลที�จ่ายให้บรษิทั จํานวน 137.35 ล้านบาท และส่วนได้เสยีที�ไม่มอีํานาจควบคุม 

จาํนวน 365.00 บาท บรษิทัไดร้บัเงนิปันผลดงักล่าวเมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ลฟีวงิ ไดม้กีารขายกลุ่มกจิการโซล่าร์ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยทั �งหมด ลฟีวงิไม่มกีารดําเนินงาน

หลงัจากการขายบรษิทัย่อยดงักล่าว หลงัจากบรษิทัรบัเงนิปันผลจากลฟีวงิ มูลค่าเงนิลงทุนของบรษิทัในลฟีวงิมมีูลค่าสูงกว่า
สนิทรพัยส์ทุธขิองลฟีวงิ ดงันั �นบรษิทัจงึรบัรูข้าดทุนจากการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในลฟีวงิในงบการเงนิเฉพาะกจิการตั �งแต่ไตรมาส 3 
ปี พ.ศ. 2563 เป็นจาํนวน 111.08 ลา้นบาท 

เงนิปันผลจากลฟีวงิ จํานวน 137.35 ล้านบาท ได้แสดงเป็นเงนิปันผลรบัในงบการเงนิเฉพาะกจิการ ขาดทุนจากการด้อยค่า 
เงนิลงทุนในลฟีวงิจาํนวน 111.08 ลา้นบาท ไดแ้สดงเป็นคา่ใชจ้่ายในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

16.2 เงินลงทุนในการรว่มค้า

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ มดีงัต่อไปนี�
อตัราร้อยละของการถือหุ้น งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ชื�อบริษทั ประเทศที�จดัตั �ง ประเภทธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท

Pan Orient Energy หมูเ่กาะเบอรม์วิดา้ การสาํรวจ พฒันาและ 49.99 49.99 1,016,024,046 1,103,808,311

(Siam) Ltd. ผลตินํ�ามนัปิโตรเลยีม

และก๊าซธรรมชาติ

Pan Orient Energy (Siam) Ltd. (POES) ถือหุ้นโดยบรษิทั Sea Oil Energy Limited ร้อยละ 49.99 และ Pan Orient Petroleum Pte. 
รอ้ยละ 50.01 กลุ่มกจิการจดัประเภทเงนิลงทุนใน POES เป็นการร่วมคา้ เนื�องจากการตดัสนิใจในการดําเนินงาน ของ POES 

ตอ้งไดร้บัมตทิี�เป็นเอกฉนัทจ์ากผูถ้อืหุน้ทุกราย

ปัจจุบนั POES ไดร้บัสมัปทานปิโตรเลยีมหลุม L53/48 ณ อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม
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บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

57

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในการรว่มคา้ตามวธิสีว่นไดเ้สยี แสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม  1,103,808,311 1,227,160,236

สว่นแบ่งกาํไรจากการรว่มคา้ 257,495,742 40,685,648

เงนิปันผลรบั (345,280,007) (164,037,573)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 1,016,024,046 1,103,808,311

เงนิปันผลรบัที�กลุ่มกจิการไดจ้ากการรว่มคา้ มรีายละเอยีดดงันี�

เงินปันผลที�

ประกาศจ่าย

เงินปันผลส่วนของ

Sea Oil Energy Limited

วนัที� POES ประกาศจ่ายเงนิปันผล 
ล้านเหรียญ

แคนาดา

ล้านเหรียญ

แคนาดา

เทียบเท่า

ล้านบาท วนัที�ได้รบัเงินปันผล

พ.ศ. 2564 

15 มกราคม พ.ศ. 2564 5.20 2.60 60.84 18 มกราคม พ.ศ. 2564
10 มถิุนายน พ.ศ. 2564 11.95 5.97 151.70 15 มถินุายน พ.ศ. 2564

22 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 10.28 5.14 132.74 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

345.28

พ.ศ. 2563

17 มกราคม พ.ศ. 2563 8.60 4.30 99.30 23 มกราคม พ.ศ. 2563
10 สงิหาคม พ.ศ. 2563 5.62 2.81 64.74 14 สงิหาคม พ.ศ. 2563

164.04
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ตารางต่อไปนี�แสดงข้อมูลทางการเงนิแบบสรุปของการร่วมค้า ข้อมูลที�เปิดเผยเป็นจํานวนที�แสดงอยู่ในงบการเงินของ

การรว่มคา้ (ซึ�งไมใ่ชเ่พยีงแคส่ว่นแบ่งของกลุ่มกจิการในการรว่มคา้ดงักล่าว) ซึ�งไดป้รบัปรุงดว้ยรายการปรบัปรงุที�จาํเป็นสาํหรบั
การปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�ได้มาของการร่วมค้าและการปรับปรุงเกี�ยวกับ
ความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและการรว่มคา้ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

สินทรพัย์

   เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 501,133 235,939

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 239,346 197,819

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,371,523 3,783,956

สนิทรพัยร์วม 4,112,002 4,217,714

หนี�สิน

หนี�สนิหมนุเวยีน 500,634 228,411

หนี�สนิไมห่มนุเวยีน 1,579,113 1,781,465

หนี�สนิรวม 2,079,747 2,009,876

สินทรพัยส์ทุธิ 2,032,255 2,207,838

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม

รายได้ 2,186,326 1,111,509

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (741,852) (541,303)

ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานอื�น (367,036) (311,909)

กาํไรจากการดาํเนินงาน 1,077,438 258,297

ภาษเีงนิได้ (562,392) (176,916)

กาํไรสทุธิ 515,046 81,381

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัมลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที� 1 มกราคม 2,207,838 2,454,566

กาํไรสาํหรบัปี 515,046 81,381

เงนิปันผลจ่าย (690,629) (328,109)

สินทรพัยส์ทุธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2,032,255 2,207,838

สว่นไดเ้สยีในการรว่มคา้ (รอ้ยละ 49.99) 1,016,024 1,103,808

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 1,016,024 1,103,808
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FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

60

เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทซีออยล์ ปิโตรเคมิคอล จํากัดซึ�งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการทําสญัญาให้เช่าทรัพย์สิน 

ซึ�งประกอบไปด้วย ที�ดนิ สิ�งปลูกสร้างบนที�ดนิ รวมถึงเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ให้แก่กจิการภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเพื�อใช้เป็น
สถานที�ประกอบธุรกิจโรงกลั �นนํ�ามนัปาล์ม โดยมีระยะเวลาการเช่า 36 เดือน นับตั �งแต่วันที� 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที� 
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกจิการจงึจดัประเภททรพัยส์นิที�ใหเ้ชา่นี�เป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน

มลูคา่ยุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มจีาํนวน 309.21 ลา้นบาท 

มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนมกีารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาภายนอก โดยใชว้ธิรีายได้ ซึ�งเป็นมลูค่ายุตธิรรมอยู่

ในระดบั 3 ของลาํดบัชั �นมลูคา่ยุตธิรรม 

จาํนวนเงนิที�เกี�ยวขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุนที�ไดร้บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน ไดแ้ก่

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564

บาท

รายไดค้า่เชา่ 19,600,000

คา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานโดยตรงซึ�งก่อใหเ้กดิรายไดค้า่เชา่สาํหรบัปี 16,037,086
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FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

63

ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บรษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคีอล จํากดั ไดร้บัผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิที�ราคาขายของสนิคา้ปรบัตวัลดลง

และไม่สอดคล้องกบัต้นทุนที�สูงขึ�นทําให้เกิดผลการดําเนินงานขาดทุน บรษิัทย่อยจงึได้ทดสอบการด้อยค่าของที�ดนิ อาคาร และ
อุปกรณ์ บรษิทัยอ่ยไดค้าํนวนมลูคา่ที�คาดวา่จะไดร้บัคนืโดยใชว้ธิมีลูคา่ยุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย ซึ�งอา้งองิจากราคาตลาด
และราคาเปลี�ยนแทนของสนิทรพัย ์มลูค่ายุตธิรรมหกัดว้ยตน้ทุนมจีํานวนตํ�ากว่าราคาทุน ดงันั �น กลุ่มกจิการจงึบนัทกึขาดทุนจากการ

ดอ้ยคา่ของสนิทรพัยจ์าํนวน 29.44 ลา้นบาทในงบการเงนิรวมโดยแสดงในคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและ เคร��องตกแต่ง

ส่วนปรบัปรงุ และอปุกรณ์ สินทรพัย์

อาคาร สาํนักงาน ยานพาหนะ ระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน - 9,862,671 111,405 758,460 10,732,536

หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม - (8,261,736) (76,174) - (8,337,910)

ราคาตามบญัชี - สทุธิ - 1,600,935 35,231 758,460 2,394,626

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธิ - 1,600,935 35,231 758,460 2,394,626

ซื�อสนิทรพัย์ - 3,273,929 - 26,178,555 29,452,484

โอนเขา้ (ออก) 9,440,756 12,857,700 - (22,298,456) -

คา่เสื�อมราคา (หมายเหตุ 32) (475,918) (2,188,158) (22,341) - (2,686,417)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 8,964,838 15,544,406 12,890 4,638,559 29,160,693

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 9,440,756 25,994,300 111,405 4,638,559 40,185,020

หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม (475,918) (10,449,894) (98,515) - (11,024,327)

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 8,964,838 15,544,406 12,890 4,638,559 29,160,693

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธิ 8,964,838 15,544,406 12,890 4,638,559 29,160,693

ซื�อสนิทรพัย์ - 3,371,676 - 3,310,614 6,682,290

โอนเขา้ (ออก) 7,949,173 - - (7,949,173) -

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์

   - ราคาทุน - (3,767,389) - - (3,767,389)

- คา่เสื�อมราคาสะสม - 3,727,086 - - 3,727,086

คา่เสื�อมราคา (หมายเหตุ 32) (2,023,179) (4,192,063) (12,889) - (6,228,131)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 14,890,832 14,683,716 1 - 29,574,549

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 17,389,929 25,598,587 111,405 - 43,099,921

หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม (2,499,097) (10,914,871) (111,404) - (13,525,372)

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 14,890,832 14,683,716 1 - 29,574,549
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19 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้

มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้

อาคาร 38,418,554 24,252,772 16,654,696 17,684,046
ยานพาหนะ 6,606,199 10,238,065 6,606,199 10,238,065

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 45,024,753 34,490,837 23,260,895 27,922,111

สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม รายการที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนและกระแสเงนิสดที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาเช่าประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ค่าเส��อมราคาสาํหรบัสินทรพัยสิ์ทธิการใช้

   (หมายเหต ุ32)

อาคาร 9,151,868 7,912,384 3,310,846 2,238,461

พื�นที�ตดิตั �งแผงโซลาร์ - 1,856,424 - -
ยานพาหนะ 3,631,866 1,227,782 3,631,866 1,131,357

12,783,734 10,996,590 6,942,712 3,369,818

การเพิ�มขึ�นของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหวา่งปี 22,843,619 16,464,764 2,281,496 16,464,764

ดอกเบี�ยจ่ายจากหนี�สนิตามสญัญาเชา่ 1,612,019 4,931,692 1,348,638 1,081,636

คา่ใชจ้่ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเชา่ระยะสั �น 3,043,278 2,044,198 1,355,670 1,809,328
คา่ใชจ้่ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเชา่ซึ�งสนิทรพัย์

อา้งองิมมีลูคา่ตํ�า 370,407 595,483 229,854 425,959

กระแสเงนิสดจ่ายทั �งหมดของสญัญาเชา่ 17,505,979 17,942,946 9,400,116 9,782,877
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั �ง รวม

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหว่างติดตั �ง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 5,401,461 - 5,401,461 3,683,113 - 3,683,113

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (3,508,520) - (3,508,520) (2,975,476) - (2,975,476)

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 1,892,941 - 1,892,941 707,637 - 707,637

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธิ 1,892,941 - 1,892,941 707,637 - 707,637

คา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 32) (412,143) - (412,143) (234,843) - (234,843)

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน 2,338 - 2,338 - - -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 1,483,136 - 1,483,136 472,794 - 472,794

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ราคาทุน 5,396,236 - 5,396,236 3,683,113 - 3,683,113

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (3,913,100) - (3,913,100) (3,210,319) - (3,210,319)

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 1,483,136 - 1,483,136 472,794 - 472,794

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

   31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธิ 1,483,136 - 1,483,136 472,794 - 472,794

ซื�อสนิทรพัย์ 416,846 2,696,000 3,112,846 - 2,696,000 2,696,000

โอนไปอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน

   (หมายเหตุ 17) 

   - ราคาทุน (378,400) - (378,400) - - -

- คา่เสื�อมราคาสะสม 87,360 - 87,360 - - -

คา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 32) (409,329) - (409,329) (187,736) - (187,736)

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน 88,762 - 88,762 - - -

ราคาตามบญัชีปลายปี - สทุธิ 1,288,375 2,696,000 3,984,375 285,058 2,696,000 2,981,058

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ราคาทุน 5,603,841 2,696,000 8,299,841 3,683,113 2,696,000 6,379,113

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (4,315,466) - (4,315,466) (3,398,055) - (3,398,055)

ราคาตามบญัชี - สทุธิ 1,288,375 2,696,000 3,984,375 285,058 2,696,000 2,981,058
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21 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 8,278,937 7,186,342 8,278,937 7,186,342

หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี - (336,654) - (336,654)

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 8,278,937 6,849,688 8,278,937 6,849,688

รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี�

งบการเงินรวม

ค่าเผ��อผล ภาระผกูพนั

ขาดทุนที�คาดวา่ ผลประโยชน์ หนี�สินอนุพนัธ์ ขาดทุนสะสม

จะเกิดขึ�น พนักงาน ทางการเงิน ทางภาษี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,214,906 2,230,659 - - 5,445,565

เพิ�ม(ลด)ในกาํไรหรอืขาดทุน 1,570,744 253,113 1,127 - 1,824,984

เพิ�ม(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - (84,207) - - (84,207)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 4,785,650 2,399,565 1,127 - 7,186,342

เพิ�ม(ลด)ในกาํไรหรอืขาดทุน (421,179) 397,699 42,792 1,073,283 1,092,595

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 4,364,471 2,797,264 43,919 1,073,283 8,278,937
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ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,214,906 2,230,659 - - 5,445,565

เพิ�ม(ลด)ในกาํไรหรอืขาดทุน 1,570,744 253,113 1,127 - 1,824,984

เพิ�ม(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - (84,207) - - (84,207)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 4,785,650 2,399,565 1,127 - 7,186,342

เพิ�ม(ลด)ในกาํไรหรอืขาดทุน (421,179) 397,699 42,792 1,073,283 1,092,595

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 4,364,471 2,797,264 43,919 1,073,283 8,278,937
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งบการเงินรวม

ส่วนลดหุ้นกู้

ดอกเบี�ย

ตดัจาํหน่าย

ตั �วสญัญาใช้เงิน

สินทรพัย์

อนุพนัธ์

ทางการเงิน รวม

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (88,952) - (2,772) (91,724)

ลด(เพ��ม)ในกาํไรหรอืขาดทุน 88,952 (336,654) 2,772 (244,930)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - (336,654) - (336,654)

ลด(เพ��ม)ในกาํไรหรอืขาดทุน - 336,654 - 336,654

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - - - -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเผ��อผล ภาระผกูพนั

ขาดทุนที�คาดวา่ ผลประโยชน์ หนี�สินอนุพนัธ์ ขาดทุนสะสม

จะเกิดขึ�น พนักงาน ทางการเงิน ทางภาษี รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 3,214,906 2,292,268 - - 5,507,174

เพ��ม(ลด)ในกาํไรหรอืขาดทุน 1,570,744 126,890 1,127 - 1,698,761

เพ��ม(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น - (19,593) - - (19,593)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 4,785,650 2,399,565 1,127 - 7,186,342

เพ��ม(ลด)ในกาํไรหรอืขาดทุน (421,179) 397,699 42,792 1,073,283 1,092,595

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 4,364,471 2,797,264 43,919 1,073,283 8,278,937

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนลดหุ้นกู้

ดอกเบี�ย

ตดัจาํหน่าย

ตั �วสญัญาใช้เงิน

สินทรพัยอ์นุพนัธ์

ทางการเงิน รวม

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (88,952) - (2,772) (91,724)

ลด(เพ��ม)ในกาํไรหรอืขาดทุน 88,952 (336,654) 2,772 (244,930)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - (336,654) - (336,654)

ลด(เพ��ม)ในกาํไรหรอืขาดทุน - 336,654 - 336,654

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 - - - -
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22 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ภาษหีกั ณ ที�จ่ายรอขอคนื 7,776,744 327,003 6,653,205 327,003

เงนิมดัจาํ 3,000 3,000 - -

7,779,744 330,003 6,653,205 327,003

23 เงินกู้ยืม

23.1 เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน

รายละเอยีดของเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะสั �น

ตั �วสญัญาใชเ้งนิ 43,160,000 33,000,000 30,000,000 33,000,000

เงนิกูย้มืระยะสั �น 284,395,742 44,575,652 157,754,801 14,750,031

327,555,742 77,575,652 187,754,801 47,750,031

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิมกีารเปลี�ยนแปลงดงันี�

งบการเงินรวม

ตั �วสญัญาใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสั �น รวม

บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 69,800,000 154,264,450 224,064,450

กูย้มืเพิ�ม 320,800,000 567,784,493 888,584,493

จ่ายชาํระคนื (354,850,000) (678,504,913) (1,033,354,913)

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน - 1,031,622 1,031,622

หนี�สนิของสว่นการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (หมายเหตุ 15) (2,750,000) - (2,750,000)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 33,000,000 44,575,652 77,575,652

กูย้มืเพิ�ม 761,960,000 1,782,778,337 2,544,738,337

โอนจากเงนิกูย้มืระยะยาว 129,593,633 - 129,593,633

จ่ายชาํระคนื (882,800,000) (1,550,351,916) (2,433,151,916)

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการทาํรายการ 1,406,367 - 1,406,367

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน - 7,393,669 7,393,669

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 43,160,000 284,395,742 327,555,742
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22 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ภาษหีกั ณ ที�จ่ายรอขอคนื 7,776,744 327,003 6,653,205 327,003

เงนิมดัจาํ 3,000 3,000 - -

7,779,744 330,003 6,653,205 327,003

23 เงินกู้ยืม

23.1 เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน

รายละเอยีดของเงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะสั �น

ตั �วสญัญาใชเ้งนิ 43,160,000 33,000,000 30,000,000 33,000,000

เงนิกูย้มืระยะสั �น 284,395,742 44,575,652 157,754,801 14,750,031

327,555,742 77,575,652 187,754,801 47,750,031

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิมกีารเปลี�ยนแปลงดงันี�

งบการเงินรวม

ตั �วสญัญาใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสั �น รวม

บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 69,800,000 154,264,450 224,064,450

กูย้มืเพิ�ม 320,800,000 567,784,493 888,584,493

จ่ายชาํระคนื (354,850,000) (678,504,913) (1,033,354,913)

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน - 1,031,622 1,031,622

หนี�สนิของสว่นการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (หมายเหตุ 15) (2,750,000) - (2,750,000)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 33,000,000 44,575,652 77,575,652

กูย้มืเพิ�ม 761,960,000 1,782,778,337 2,544,738,337

โอนจากเงนิกูย้มืระยะยาว 129,593,633 - 129,593,633

จ่ายชาํระคนื (882,800,000) (1,550,351,916) (2,433,151,916)

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการทาํรายการ 1,406,367 - 1,406,367

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน - 7,393,669 7,393,669

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 43,160,000 284,395,742 327,555,742
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตั �วสญัญาใช้เงิน เงินกู้ยืมระยะสั �น รวม

บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 69,000,000 93,956,450 162,956,450

กูย้มืเพิ�ม 311,000,000 472,554,559 783,554,559

จ่ายชาํระคนื (347,000,000) (551,760,978) (898,760,978)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 33,000,000 14,750,031 47,750,031

กูย้มืเพิ�ม 748,800,000 438,044,420 1,186,844,420

โอนจากเงนิกูย้มืระยะยาว 129,593,633 - 129,593,633

จ่ายชาํระคนื (882,800,000) (295,039,650) (1,177,839,650)

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการทาํรายการ 1,406,367 - 1,406,367

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 30,000,000 157,754,801 187,754,801

ตั �วสญัญาใช้เงิน

ในระหว่างปี 2564 บรษิทัได้มกีารทําสญัญาวงเงนิกู้รวมสนิเชื�อ (combined credit facilities) โดยมกีารโอนเงนิกู้ยมืระยะยาว จํานวน 
129.59 ลา้นบาทมาเป็นตั �วสญัญาใชเ้งนิภายใตส้ญัญาเงนิกูน้ี� และยกเลกิสญัญาเงนิกูร้ะยะยาวเดมิ ตั �วสญัญาใชเ้งนินี�มอีตัราดอกเบี�ย
รอ้ยละ MLR-1.25 ต่อปี และครบกําหนดชําระภายใน 3 เดอืน โดยมหีลกัประกนัและเงื�อนไขทางการเงนิเช่นเดยีวกบัสญัญาเดมิ คอื 

คํ�าประกันโดยหุ้นของบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งหนึ�งที�ถือโดย บริษัท นทลิน จํากัด 
ซึ�งเป็นบรษิทัใหญ่ โดยสดัสว่นมลูคา่เงนิกูย้มืต่อมลูคา่หลกัประกนัตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญาเงนิกู ้รวมทั �งมกีารกาํหนดให้
บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขทางการเงนิที�ระบุในสญัญา

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตั �วสญัญาใชเ้งนิมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ MLR-1.25 ต่อปี และรอ้ยละ 3.5 ต่อปี กําหนดชําระคนื
ภายใน 3 เดอืน 

เงินกู้ยืมระยะสั �น

เงนิกู้ยมืระยะสั �นเป็นสญัญาสนิเชื�อระยะสั �นกบัธนาคารในประเทศ โดยมอีตัราดอกเบี�ยลอยตวัตามที�ธนาคารกําหนด และ
มกีาํหนดชาํระคนืภายใน 3 เดอืน 

23.2 เงินกู้ยืมระยะยาว

รายละเอยีดของเงนิกูย้มืระยะยาวมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ

- สว่นที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 55,000,000 129,882,778 55,000,000 129,882,778
- สว่นที�ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  - 174,433,951 - 174,433,951

55,000,000 304,316,729 55,000,000 304,316,729
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เงนิกูย้มืระยะยาว มกีารเปลี�ยนแปลงดงันี�

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน หุ้นกู้

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 394,896,000 399,555,239

กูย้มืเพิ�ม 300,000,000 -

จ่ายชาํระคนื (206,834,000) (400,000,000)

ตน้ทุนการทาํรายการ (3,000,000) -

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการทาํรายการ 1,316,729 444,761

หนี�สนิของสว่นการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (หมายเหตุ 15) (182,062,000) -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 304,316,729 -

จ่ายชาํระคนื (120,000,000) -

โอนไปเป็นเงนิกูย้มืระยะสั �น (หมายเหตุ 23.1) (129,593,633) -

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการทาํรายการ 276,904 -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 55,000,000 -

หกั  สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (55,000,000) -

สว่นที�ถงึที�กาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 ปี - -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน หุ้นกู้

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 175,000,000 399,555,239

กูย้มืเพิ�ม 300,000,000 -

จ่ายชาํระคนื (169,000,000) (400,000,000)

ตน้ทุนการทาํรายการ (3,000,000) -

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการทาํรายการ 1,316,729 444,761

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 304,316,729 -

จ่ายชาํระคนื (120,000,000) -

โอนไปเป็นเงนิกูย้มืระยะสั �น (หมายเหตุ 23.1) (129,593,633) -

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการทาํรายการ 276,904 -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 55,000,000 -

หกั  สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (55,000,000) -

สว่นที�ถงึที�กาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 ปี - -
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เงนิกูย้มืระยะยาว มกีารเปลี�ยนแปลงดงันี�

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน หุ้นกู้

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 394,896,000 399,555,239

กูย้มืเพิ�ม 300,000,000 -

จ่ายชาํระคนื (206,834,000) (400,000,000)

ตน้ทุนการทาํรายการ (3,000,000) -

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการทาํรายการ 1,316,729 444,761

หนี�สนิของสว่นการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (หมายเหตุ 15) (182,062,000) -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 304,316,729 -

จ่ายชาํระคนื (120,000,000) -

โอนไปเป็นเงนิกูย้มืระยะสั �น (หมายเหตุ 23.1) (129,593,633) -

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการทาํรายการ 276,904 -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 55,000,000 -

หกั  สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (55,000,000) -

สว่นที�ถงึที�กาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 ปี - -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน หุ้นกู้

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 175,000,000 399,555,239

กูย้มืเพิ�ม 300,000,000 -

จ่ายชาํระคนื (169,000,000) (400,000,000)

ตน้ทุนการทาํรายการ (3,000,000) -

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการทาํรายการ 1,316,729 444,761

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 304,316,729 -

จ่ายชาํระคนื (120,000,000) -

โอนไปเป็นเงนิกูย้มืระยะสั �น (หมายเหตุ 23.1) (129,593,633) -

ตดัจาํหน่ายตน้ทุนการทาํรายการ 276,904 -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 55,000,000 -

หกั  สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (55,000,000) -

สว่นที�ถงึที�กาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 ปี - -
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23.2.1 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของกลุ่มกจิการจํานวน 55.00 ล้านบาท เป็นเงนิกู้ยมืของบรษิทัจากธนาคารใน
ประเทศไทยแห่งหนึ�ง เงนิกู้ยมืตามสญัญามจีํานวนทั �งสิ�น 175.00 ล้านบาท โดยมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ MLR -2.00 ต่อปี 
และกําหนดจ่ายชําระคนืเป็นรายปีรวมทั �งสิ�น 3 งวด โดยเริ�มชําระคนืงวดแรก 60.00 ล้านบาทภายในเดอืนธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 งวดที� 2 จาํนวน 60.00 ลา้นบาทและงวดสดุทา้ยจาํนวน 55.00 ลา้นบาท 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบริษัทถูกคํ�าประกนัโดยหุ้นของบริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยแห่งหนึ�งที�ถือโดย บรษิทั นทลนิ จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัใหญ่ โดยสญัญาเงนิกู้มขีอ้กําหนดให้สดัส่วน

มลูค่าเงนิกูย้มืไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมลูค่าหลกัประกนั รวมทั �งมกีารกําหนดใหบ้รษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขทางการเงนิที�
ระบุในสญัญา 

23.2.2 หุ้นกู้ 

เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บรษิัทได้เสนอขายหุ้นกู้ รวมมูลค่าเสนอขาย 400.00 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบนั
การเงินหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีอัตราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 5.90 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวนัที� 23 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัไดจ้่ายชาํระไถ่ถอนคนืเรยีบรอ้ยแลว้ตามกาํหนด 

มูลค่ายติุธรรม

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวคํานวณจากขอ้มลูระดบั 3 ของลําดบัชั �นมูลค่ายุตธิรรม (หมายเหตุ 7) โดยใชว้ธิคีดิลดกระแส

เงนิสดตามสญัญาดว้ยอตัราผลตอบแทนของตราสารที�ไม่มคีวามเสี�ยงที�ใกลเ้คยีงกนั และส่วนชดเชยความเสี�ยงตามอนัดบัสนิเชื�อ 
(credit rating) ของกลุ่มกจิการที�เผยแพรโ่ดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทยตลอดอายุสญัญาแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม

มูลค่ายติุธรรม ราคาตามบญัชี 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 55,849,375 312,304,780 55,000,000 304,316,729

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายติุธรรม ราคาตามบญัชี 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 55,849,375 312,304,780 55,000,000 304,316,729
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วงเงินกู้ยืม

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูย้มืที�ยงัไมไ่ดเ้บกิออกมาใชด้งัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ระยะสั �น 1,476,352,858 1,502,290,548 755,915,999 771,299,969

24 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

เจา้หนี�การคา้
- กจิการอื�น 924,976,787 316,258,088 276,438,971 44,607,569

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 
- กจิการอื�น 36,949,203 18,407,986 19,705,709 11,910,295
- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36.3) 1,165,612 673,892 4,291,265 1,325,296

963,091,602 335,339,966 300,435,945 57,843,160

25 หนี�สินตามสญัญาเช่า

การเปลี�ยนแปลงของหนี�สนิตามสญัญาเชา่แสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 151,941,053 14,827,165
เพิ�มขึ�น 16,464,764 16,464,764

จ่ายชาํระคนื (10,371,573) (2,887,568)
หนี�สนิของสว่นการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (หมายเหตุ 15) (121,651,814) -
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน (1,165,394) -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 35,217,036 28,404,361
เพิ�มขึ�น 22,843,619 2,281,496

จ่ายชาํระคนื (12,480,275) (6,465,954)
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน 495,883 -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 46,076,263 24,219,903
หกั สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (13,142,496) (6,634,004)

สว่นที�ถงึที�กาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 ปี 32,933,767 17,585,899
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วงเงินกู้ยืม

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูย้มืที�ยงัไมไ่ดเ้บกิออกมาใชด้งัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ระยะสั �น 1,476,352,858 1,502,290,548 755,915,999 771,299,969

24 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
บาท บาท บาท บาท

เจา้หนี�การคา้
- กจิการอื�น 924,976,787 316,258,088 276,438,971 44,607,569

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 
- กจิการอื�น 36,949,203 18,407,986 19,705,709 11,910,295
- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36.3) 1,165,612 673,892 4,291,265 1,325,296

963,091,602 335,339,966 300,435,945 57,843,160

25 หนี�สินตามสญัญาเช่า

การเปลี�ยนแปลงของหนี�สนิตามสญัญาเชา่แสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ

บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 151,941,053 14,827,165
เพิ�มขึ�น 16,464,764 16,464,764

จ่ายชาํระคนื (10,371,573) (2,887,568)
หนี�สนิของสว่นการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (หมายเหตุ 15) (121,651,814) -
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน (1,165,394) -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 35,217,036 28,404,361
เพิ�มขึ�น 22,843,619 2,281,496

จ่ายชาํระคนื (12,480,275) (6,465,954)
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยน 495,883 -

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 46,076,263 24,219,903
หกั สว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (13,142,496) (6,634,004)

สว่นที�ถงึที�กาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 ปี 32,933,767 17,585,899
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จาํนวนเงนิที�ตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่มดีงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

จาํนวนเงินขั �นตํ�าที�ต้องจ่ายซึ�งบนัทึกเป็น

หนี�สินตามสญัญาเช่า

ภายในไมเ่กนิ 1 ปี 14,506,254 13,450,872 7,707,592 7,534,104
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 29,305,095 18,414,979 12,827,468 17,257,716

หลงัจาก 5 ปี 8,082,720 8,905,794 8,082,720 8,905,794

51,894,069 40,771,645 28,617,780 33,697,614

หกั คา่ใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคตของสญัญาเชา่ (5,817,806) (5,554,609) (4,397,877) (5,293,253)

มลูคา่ปัจจุบนัของหนี�สนิตามสญัญาเชา่ 46,076,263 35,217,036 24,219,903 28,404,361

มูลค่าปัจจบุนัของหนี�สินตามสญัญาเช่า

ภายในไมเ่กนิ 1 ปี 13,142,496 11,934,870 6,634,004 6,268,931
เกนิ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 25,672,978 15,549,702 10,325,110 14,402,966

หลงัจาก 5 ปี 7,260,789 7,732,464 7,260,789 7,732,464

46,076,263 35,217,036 24,219,903 28,404,361

26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ: 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 13,986,319 12,724,348 13,986,319 11,997,825

กาํไรหรอืขาดทุน: 

ผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ 1,261,971 440,871 1,988,494 634,448

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น:

การวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุ - (421,037) - (97,965)
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รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุระหวา่งปีมดีงันี�
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ณ วนัที� 1 มกราคม 12,724,348 12,704,514 11,997,825 11,461,342

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,902,092 1,917,925 1,794,557 1,413,361

คา่ใชจ้่ายดอกเบี�ย 200,342 410,371 193,937 369,783

ตน้ทุนบรกิารในอดตี 

   - การลดขนาดโครงการ (840,463) (1,887,425) - (1,148,696)

1,261,971 440,871 1,988,494 634,448

การวดัมลูคา่ใหม่

กาํไรที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ - (76,957) - (63,491)

กาํไรที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ

      ดา้นประชากรศาสตร์ - (59,035) - (45,830)

   (กาํไร) ขาดทุนที�เกดิจากประสบการณ์ - (285,045) - 11,356

- (421,037) - (97,965)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 13,986,319 12,724,348 13,986,319 11,997,825

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.81 รอ้ยละ 1.81

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 3.50 - 7.50 รอ้ยละ 3.50 - 7.50

อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน รอ้ยละ 0.00 - 14.00 รอ้ยละ 0.00 - 14.00
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รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื�อเกษยีณอายุระหวา่งปีมดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 12,724,348 12,704,514 11,997,825 11,461,342

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,902,092 1,917,925 1,794,557 1,413,361

คา่ใชจ้่ายดอกเบี�ย 200,342 410,371 193,937 369,783

ตน้ทุนบรกิารในอดตี 

   - การลดขนาดโครงการ (840,463) (1,887,425) - (1,148,696)

1,261,971 440,871 1,988,494 634,448

การวดัมลูคา่ใหม่

กาํไรที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ - (76,957) - (63,491)

กาํไรที�เกดิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ

      ดา้นประชากรศาสตร์ - (59,035) - (45,830)

   (กาํไร) ขาดทุนที�เกดิจากประสบการณ์ - (285,045) - 11,356

- (421,037) - (97,965)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 13,986,319 12,724,348 13,986,319 11,997,825

ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที�ใชเ้ป็นดงันี�

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.81 รอ้ยละ 1.81

อตัราการเพิ�มขึ�นของเงนิเดอืน รอ้ยละ 3.50 - 7.50 รอ้ยละ 3.50 - 7.50

อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน รอ้ยละ 0.00 - 14.00 รอ้ยละ 0.00 - 14.00
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ การเพิ�มขึ�น/(ลดลง)ของภาระผกูพนั 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บาท

พ.ศ. 2563

บาท

พ.ศ. 2564

บาท

พ.ศ. 2563

บาท

อตัราคดิลด เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 (1,968,818) (1,915,972) (1,968,818) (1,802,102)

ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 2,389,807 2,336,144 2,389,807 2,196,914

อตัราการเพิ�มขึ�นของ

   เงนิเดอืน 

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 1
2,276,651 2,088,526 2,276,651 1,964,439

ลดลงรอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 1 (1,917,612) (1,762,808) (1,917,612) (1,657,723)

อตัราการหมุนเวยีน 

   ของพนกังาน 

เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 20 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 20
(1,632,699) (1,504,023) (1,632,699) (1,412,484)

ลดลงรอ้ยละ 20 ลดลงรอ้ยละ 20 1,919,190 1,763,380 1,919,190 1,655,609

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งตน้นี�อา้งองิจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมต ิขณะที�ใหข้อ้สมมตอิื�นคงที� ในทางปฏบิตัสิถานการณ์ดงักล่าว

ยากที�จะเกดิขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตอิาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของภาระผูกพนั

ผลประโยชน์ที�กําหนดไวท้ี�มต่ีอการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัการคํานวณมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการ
ผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ ซึ�งคํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงานในงบแสดงฐานะการเงนิ 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิี�ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 19.9 ปี (พ.ศ. 2563: 20.3 ปี) 
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27 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม

หุ้น บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 553,559,662 553,559,662 933,170,699 1,486,730,361

การออกหุน้ 55,355,129 55,355,129 - 55,355,129

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 608,914,791 608,914,791 933,170,699 1,542,085,490

การออกหุน้  40,592,682 40,592,682 - 40,592,682

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 649,507,473 649,507,473 933,170,699 1,582,678,172

พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 มมีตอินุมตักิารเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบยีน ดงัต่อไปนี�

 การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 608,915,628 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 608,914,791 บาท 

โดยการลดหุน้ที�ยงัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 837 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 การเพิ�มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนจํานวน 608,914,791 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 649,509,110 บาท  

โดยการจดทะเบยีนเพิ�มทุนจาํนวน 40,594,319 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล

พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 มมีตอินุมตักิารเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบยีน ดงัต่อไปนี�

 การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 691,867,135 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 553,559,662 บาท 
โดยการลดหุน้ที�ยงัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 138,307,473 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 การเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนจํานวน 553,559,662 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 608,915,628 บาท 
โดยการจดทะเบยีนเพิ�มทุนจาํนวน 55,355,966 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญัจดทะเบยีนทั �งหมดมจีํานวน 649,509,110 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (พ.ศ. 2563 : 

608,915,628 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หุ้นดังกล่าวได้ออกและชําระแล้วเป็นจํานวน 649,507,473 บาท(พ.ศ. 2563 : 
608,914,791 บาท) 
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27 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม

หุ้น บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 553,559,662 553,559,662 933,170,699 1,486,730,361

การออกหุน้ 55,355,129 55,355,129 - 55,355,129

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 608,914,791 608,914,791 933,170,699 1,542,085,490

การออกหุน้  40,592,682 40,592,682 - 40,592,682

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 649,507,473 649,507,473 933,170,699 1,582,678,172

พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 มมีตอินุมตักิารเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบยีน ดงัต่อไปนี�

 การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 608,915,628 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 608,914,791 บาท 

โดยการลดหุน้ที�ยงัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 837 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 การเพิ�มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนจํานวน 608,914,791 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 649,509,110 บาท  

โดยการจดทะเบยีนเพิ�มทุนจาํนวน 40,594,319 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล

พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 มมีตอินุมตักิารเปลี�ยนแปลงทุนจดทะเบยีน ดงัต่อไปนี�

 การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนเดมิจํานวน 691,867,135 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนจํานวน 553,559,662 บาท 
โดยการลดหุน้ที�ยงัไมไ่ดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 138,307,473 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 การเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากทุนจดทะเบยีนจํานวน 553,559,662 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 608,915,628 บาท 
โดยการจดทะเบยีนเพิ�มทุนจาํนวน 55,355,966 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 หุน้สามญัจดทะเบยีนทั �งหมดมจีํานวน 649,509,110 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (พ.ศ. 2563 : 

608,915,628 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หุ้นดังกล่าวได้ออกและชําระแล้วเป็นจํานวน 649,507,473 บาท(พ.ศ. 2563 : 
608,914,791 บาท) 
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28 เงินปันผลจ่าย

พ.ศ. 2564 

เมื�อวนัที� 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทั จํานวน 40,594,319 หุน้ 
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรา 15 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 

0.06666667 บาท และการจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.00740741 บาท รวมการจ่ายปันผลทั �งในรปูแบบหุน้ปันผลและเงนิสด
ปันผลเท่ากบัอตัราหุน้ละ 0.07407408 บาท เป็นมลูคา่รวมทั �งสิ�น 45,104,802 บาท 

เมื�อวนัที� 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดจ้่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจํานวน 40,592,682 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

รวมมลูคา่ทั �งสิ�น 40,592,682 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงนิสด 4,512,120 บาท รวมเป็นมลูคา่ทั �งสิ�น 45,104,802 บาท 

พ.ศ. 2563 

เมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทั จํานวน 55,355,966 หุน้ 
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรา 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั �งสิ�น 55,355,966 บาท คดิเป็นอตัรา

การจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท และการจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.011111111111 บาท เป็นเงนิ 6,150,663 บาท 
รวมการจ่ายปันผลทั �งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.111111111111 บาท เป็นมูลค่ารวมทั �งสิ�น 
61,506,628 บาท  

ต่อมาเมื�อวนัที� 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทัจํานวน 55,355,129 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
รวมมลูคา่ทั �งสิ�น 55,355,129 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงนิสด 6,151,499 บาท รวมเป็นมลูคา่ทั �งสิ�น 61,506,628 บาท 

29 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม 28,580,000 27,520,000 28,580,000 27,520,000

จดัสรรระหวา่งปี 700,000 1,060,000 700,000 1,060,000

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 29,280,000 28,580,000 29,280,000 28,580,000

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดัและบรษิทัจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิ

หลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าสํารองนี�จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สํารองนี�ไม่สามารถ
นําไปจ่ายเงนิปันผลได้
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30 รายได้อ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ดอกเบี�ยรบั 1,595,969 2,955,051 52,358,826 152,323,382

รายไดเ้งนิปันผล (หมายเหตุ 16.1) - - 18,347,519 55,978,158

รายไดค้า่บรหิารจดัการรบัจากบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 36.1) - - 8,847,331 6,822,833

รายไดค้า่ปรบัจากการผดิสญัญา 904,028 9,159,720 - -

คา่ปรบัจากการสง่งานล่าชา้ - 3,377,000 - -

อื�น ๆ 11,284,779 6,363,096 5,510,817 2,012,564

รวม 13,784,776 21,854,867 85,064,493 217,136,937

เมื�อวนัที� 24 มกราคม พ.ศ. 2563 Sea Oil Energy Limited ไดม้กีารชําระดอกเบี�ยจํานวน 95.40 ล้านบาท สําหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว  
ที�ยืมจากบรษิัท โดยเป็นดอกเบี�ยที�บรษิัทหยุดรบัรู้รายได้ตั �งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงวนัที� 5 มกราคม พ.ศ.2563  

บรษิทัจงึรบัรูเ้ป็นรายไดท้ั �งจํานวนในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 ทั �งนี�บรษิทัเริ�มรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยจากเงนิใหกู้ย้มืนี�ตามเกณฑค์งคา้ง
ตั �งแต่ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 

31 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ดอกเบี�ยเงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 409,107 129,906

ดอกเบี�ยเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 19,002,666 23,350,288 13,674,536 22,075,047

ดอกเบี�ยหุน้กู้ - 3,936,269 - 3,936,268

ตน้ทุนทางการเงนิจากสญัญาเชา่ 1,612,020 1,654,438 1,348,637 1,081,636

20,614,686 28,940,995 15,432,280 27,222,857
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30 รายได้อ��น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ดอกเบี�ยรบั 1,595,969 2,955,051 52,358,826 152,323,382

รายไดเ้งนิปันผล (หมายเหตุ 16.1) - - 18,347,519 55,978,158

รายไดค้า่บรหิารจดัการรบัจากบรษิทัยอ่ย (หมายเหตุ 36.1) - - 8,847,331 6,822,833

รายไดค้า่ปรบัจากการผดิสญัญา 904,028 9,159,720 - -

คา่ปรบัจากการสง่งานล่าชา้ - 3,377,000 - -

อื�น ๆ 11,284,779 6,363,096 5,510,817 2,012,564

รวม 13,784,776 21,854,867 85,064,493 217,136,937

เมื�อวนัที� 24 มกราคม พ.ศ. 2563 Sea Oil Energy Limited ไดม้กีารชําระดอกเบี�ยจํานวน 95.40 ล้านบาท สําหรบัเงนิกูย้มืระยะยาว  
ที�ยืมจากบรษิัท โดยเป็นดอกเบี�ยที�บรษิัทหยุดรบัรู้รายได้ตั �งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 จนถึงวนัที� 5 มกราคม พ.ศ.2563  

บรษิทัจงึรบัรูเ้ป็นรายไดท้ั �งจํานวนในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 ทั �งนี�บรษิทัเริ�มรบัรูร้ายไดด้อกเบี�ยจากเงนิใหกู้ย้มืนี�ตามเกณฑค์งคา้ง
ตั �งแต่ไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2563 

31 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ดอกเบี�ยเงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 409,107 129,906

ดอกเบี�ยเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 19,002,666 23,350,288 13,674,536 22,075,047

ดอกเบี�ยหุน้กู้ - 3,936,269 - 3,936,268

ตน้ทุนทางการเงนิจากสญัญาเชา่ 1,612,020 1,654,438 1,348,637 1,081,636

20,614,686 28,940,995 15,432,280 27,222,857
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32 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ซื�อสนิคา้ 10,760,841,852 4,883,014,907 2,275,747,260 1,327,929,145

การเปลี�ยนแปลงในสนิคา้คงเหลอื (5,153,383) (7,148,325) (5,153,383) (7,148,325)

ตน้ทุนทางตรงสาํหรบัการใหบ้รกิารอาหารและ 

ทาํความสะอาดสาํหรบับุคลากรบนเรอืที�พกั 183,918,438 91,710,415 183,918,438 91,710,415

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 202,478,173 146,092,119 121,008,827 95,763,602

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 17, 18, 19

และ 20 45,218,913 42,578,555 13,358,579 6,291,079

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่อาคาร และอุปกรณ์ 18 - 29,444,459 - -

คา่ขนสง่ 68,669,490 42,476,505 23,420,030 11,815,439

คา่นายหน้า 47,856,694 28,276,307 293,182 1,276,851

33 ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั: 

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัสาํหรบักาํไรทางภาษสีาํหรบัปี 7,428,196 21,227,724 - 4,558,924

รวมภาษีเงินได้งวดปัจจบุนั 7,428,196 21,227,724 - 4,558,924

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี

(เพิ�ม)ลดในสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้

    รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 21) (1,092,595) (1,824,984) (1,092,595) (1,698,761)

เพิ�ม(ลด)ในหนี�สนิภาษเีงนิได้

   รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 21) (336,654) 244,930 (336,654) 244,930

รวมภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (1,429,249) (1,580,054) (1,429,249) (1,453,831)

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,998,947 19,647,670 (1,429,249) 3,105,093

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได:้

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 5,998,947 18,226,792 (1,429,249) 3,105,093

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (หมายเหตุ 15) - 1,420,878 - -

5,998,947 19,647,670 (1,429,249) 3,105,093
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจํานวนเงนิที�แตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีณูกบัภาษขีองประเทศ

ที�บรษิทัใหญ่ตั �งอยู ่โดยมรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 246,025,806 27,332,558 11,658,603 24,284,442

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (หมายเหตุ 15) - 23,855,996 - -

246,025,806 51,188,554 11,658,603 24,284,442

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 49,205,161 10,237,711 2,331,721 4,856,888

ผลกระทบ: 

   ผลต่างจากอตัราภาษใีนต่างประเทศ (1,921,168) (2,246,275) - -

   สว่นแบ่งผลกาํไรจากการรว่มคา้สทุธจิากภาษี (51,499,148) (8,137,130) - -

รายไดท้ี�ไมต่อ้งเสยีภาษี (1,630,772) (4,933,976) (240,000) (18,671,211)

เงนิปันผลที�ไมต่อ้งเสยีภาษี - - (3,669,504) (36,065,460)

คา่ใชจ้่ายที�สามารถหกัภาษไีดเ้พิ�ม (84,653) (136,409) (17,585) (13,240)

รายไดท้ี�ตอ้งเสยีภาษเีพิ�ม 7,039,716 5,555,425 - -

คา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถหกัภาษี 1,790,346 10,884,565 166,119 53,390,795

   ขาดทุนทางภาษทีี�ไมไ่ดบ้นัทกึเป็น

       สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 3,099,465 8,816,438 - -

การใชข้าดทุนทางภาษทีี�ผา่นมาซึ�งยงัไมร่บัรู้ - (392,679) - (392,679)

ภาษเีงนิได้ 5,998,947 19,647,670 (1,429,249) 3,105,093

อตัราภาษเีงนิไดท้ี�แทจ้รงิถวัเฉลี�ยสาํหรบัปีของกลุ่มกจิการและบรษิทั เป็นรอ้ยละ 2.44 และ -12.26 ตามลําดบั (พ.ศ. 2563: รอ้ยละ 38.38 
และ 12.79 ตามลําดบั) อตัราภาษเีงนิไดท้ี�แทจ้รงิถวัเฉลี�ยเปลี�ยนแปลงจากปีก่อน เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของผลการดําเนินงานของ

กลุ่มกจิการและบรษิทั 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจํานวนที�เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
จะมกีําไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษนีั �น สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดท้ี�ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิรวมจํานวน 37.49 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2563 : 36.00 ล้านบาท) เกดิจากรายการขาดทุนสะสมจํานวน 187.45 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 180.01 ล้านบาท) ที�สามารถ
ยกไปเพื�อหกักลบกบักาํไรทางภาษใีนอนาคต โดยรายการขาดทุนจะหมดอายุระหวา่งปี พ.ศ. 2565 ถงึ พ.ศ. 2569 (พ.ศ. 2563 : พ.ศ. 2564 
ถงึ พ.ศ. 2569) 
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ภาษเีงนิไดส้าํหรบักําไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจํานวนเงนิที�แตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบญัชคีณูกบัภาษขีองประเทศ

ที�บรษิทัใหญ่ตั �งอยู ่โดยมรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้

จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 246,025,806 27,332,558 11,658,603 24,284,442

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ (หมายเหตุ 15) - 23,855,996 - -

246,025,806 51,188,554 11,658,603 24,284,442

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 49,205,161 10,237,711 2,331,721 4,856,888

ผลกระทบ: 

   ผลต่างจากอตัราภาษใีนต่างประเทศ (1,921,168) (2,246,275) - -

   สว่นแบ่งผลกาํไรจากการรว่มคา้สทุธจิากภาษี (51,499,148) (8,137,130) - -

รายไดท้ี�ไมต่อ้งเสยีภาษี (1,630,772) (4,933,976) (240,000) (18,671,211)

เงนิปันผลที�ไมต่อ้งเสยีภาษี - - (3,669,504) (36,065,460)

คา่ใชจ้่ายที�สามารถหกัภาษไีดเ้พิ�ม (84,653) (136,409) (17,585) (13,240)

รายไดท้ี�ตอ้งเสยีภาษเีพิ�ม 7,039,716 5,555,425 - -

คา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถหกัภาษี 1,790,346 10,884,565 166,119 53,390,795

   ขาดทุนทางภาษทีี�ไมไ่ดบ้นัทกึเป็น

       สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 3,099,465 8,816,438 - -

การใชข้าดทุนทางภาษทีี�ผา่นมาซึ�งยงัไมร่บัรู้ - (392,679) - (392,679)

ภาษเีงนิได้ 5,998,947 19,647,670 (1,429,249) 3,105,093

อตัราภาษเีงนิไดท้ี�แทจ้รงิถวัเฉลี�ยสาํหรบัปีของกลุ่มกจิการและบรษิทั เป็นรอ้ยละ 2.44 และ -12.26 ตามลําดบั (พ.ศ. 2563: รอ้ยละ 38.38 
และ 12.79 ตามลําดบั) อตัราภาษเีงนิไดท้ี�แทจ้รงิถวัเฉลี�ยเปลี�ยนแปลงจากปีก่อน เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของผลการดําเนินงานของ

กลุ่มกจิการและบรษิทั 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัรายการขาดทุนทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจํานวนที�เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
จะมกีําไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที�จะใชป้ระโยชน์ทางภาษนีั �น สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดท้ี�ไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิรวมจํานวน 37.49 ลา้นบาท 

(พ.ศ. 2563 : 36.00 ล้านบาท) เกดิจากรายการขาดทุนสะสมจํานวน 187.45 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 180.01 ล้านบาท) ที�สามารถ
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34 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั �นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สทุธทิี�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนกัที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้

จากหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิข้อที� 28 ที�บรษิัทมกีารจ่ายหุ้นปันผล บรษิัทจงึได้ปรบัปรุงจํานวนหุ้นสามญัเพื�อสะท้อน
การออกหุน้ปันผลดงักล่าวเสมอืนวา่เหตุการณ์ดงักล่าวไดเ้กดิขึ�นตั �งแต่วนัเริ�มตน้ของงวดแรกสดุที�นําเสนอ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

กาํไร (ขาดทุน) ที�เป็นสว่นของผูถ้อืหุน้สามญัของ

บรษิทั (บาท)
จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 230,945,674 (3,988,771) 13,087,852 21,179,349

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ - 22,434,871 - -

230,945,674 18,446,100 13,087,852 21,179,349

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั
ที�ชาํระแลว้และออกจาํหน่าย (หุน้) 649,507,477 649,507,477 649,507,477 649,507,477

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาท)
จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 0.3556 (0.0061) 0.0202 0.0326

จากการดาํเนินงานที�ยกเลกิ - 0.0345 - -

รวมกาํไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาท) 0.3556 0.0284 0.0202 0.0326
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35 การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

รายการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่เงินสด

ต้นทุนการทาํ

รายการและ การเพิ�มข��น - ผลต่าง

1 มกราคม กระแสเงินสด ดอกเบี�ย หนี�สินตาม จากอตัรา ส่วนงาน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 สทุธิ ตดัจาํหน่าย สญัญาเช่า แลกเปลี�ยน ที�ยกเลิก พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 224,064,450 (144,770,420) - - 1,031,622 (2,750,000) 77,575,652

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 394,896,000 93,166,000 (1,683,271) - - (182,062,000) 304,316,729

หุน้กู้ 399,555,239 (400,000,000) 444,761 - - - -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 151,941,052 (10,371,573) - 16,464,764 (1,165,393) (121,651,814) 35,217,036

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 162,956,450 (115,206,419) - - - - 47,750,031

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย - 81,821,330 - - - - 81,821,330

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 175,000,000 131,000,000 (1,683,271) - - - 304,316,729

หุน้กู้ 399,555,239 (400,000,000) 444,761 - - - -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 14,827,165 (2,887,568) - 16,464,764 - - 28,404,361

รายการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่เงินสด

ต้นทุนการทาํ

รายการและ การเพิ�มข��น - ผลต่าง

1 มกราคม กระแสเงินสด ดอกเบี�ย หนี�สินตาม จากอตัรา การจดั 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 สทุธิ ตดัจาํหน่าย สญัญาเช่า แลกเปลี�ยน ประเภทใหม่ พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 77,575,652 111,586,421 1,406,367 - 7,393,669 129,593,633 327,555,742

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 304,316,729 (120,000,000) 276,904 - - (129,593,633) 55,000,000

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 35,217,036 (12,480,275) - 22,843,619 495,883 - 46,076,263

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 47,750,031 9,004,770 1,406,367 - - 129,593,633 187,754,801

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 81,821,330 - - - - - 81,821,330

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 304,316,729 (120,000,000) 276,904 - - (129,593,633) 55,000,000

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 28,404,361 (6,465,954) - 2,281,496 - - 24,219,903

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดูำแลกิจการ งบการเงินของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนิบ



180 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

FINAL DRAFT
These financial statements are authorized
by the Company’s Management/Board of
Directors/Authorised Directors for

issue on 25 February 2022
12

Signed __________________________

Name in Print: (____________________)
Title: ___________________________

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

82

35 การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

รายการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่เงินสด

ต้นทุนการทาํ

รายการและ การเพิ�มข��น - ผลต่าง

1 มกราคม กระแสเงินสด ดอกเบี�ย หนี�สินตาม จากอตัรา ส่วนงาน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 สทุธิ ตดัจาํหน่าย สญัญาเช่า แลกเปลี�ยน ที�ยกเลิก พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 224,064,450 (144,770,420) - - 1,031,622 (2,750,000) 77,575,652

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 394,896,000 93,166,000 (1,683,271) - - (182,062,000) 304,316,729

หุน้กู้ 399,555,239 (400,000,000) 444,761 - - - -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 151,941,052 (10,371,573) - 16,464,764 (1,165,393) (121,651,814) 35,217,036

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 162,956,450 (115,206,419) - - - - 47,750,031

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย - 81,821,330 - - - - 81,821,330

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 175,000,000 131,000,000 (1,683,271) - - - 304,316,729

หุน้กู้ 399,555,239 (400,000,000) 444,761 - - - -

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 14,827,165 (2,887,568) - 16,464,764 - - 28,404,361

รายการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่เงินสด

ต้นทุนการทาํ

รายการและ การเพิ�มข��น - ผลต่าง

1 มกราคม กระแสเงินสด ดอกเบี�ย หนี�สินตาม จากอตัรา การจดั 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 สทุธิ ตดัจาํหน่าย สญัญาเช่า แลกเปลี�ยน ประเภทใหม่ พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

งบการเงินรวม

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 77,575,652 111,586,421 1,406,367 - 7,393,669 129,593,633 327,555,742

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 304,316,729 (120,000,000) 276,904 - - (129,593,633) 55,000,000

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 35,217,036 (12,480,275) - 22,843,619 495,883 - 46,076,263

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ 47,750,031 9,004,770 1,406,367 - - 129,593,633 187,754,801

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัยอ่ย 81,821,330 - - - - - 81,821,330

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 304,316,729 (120,000,000) 276,904 - - (129,593,633) 55,000,000

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 28,404,361 (6,465,954) - 2,281,496 - - 24,219,903
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36 รายการกบับคุคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั

บรษิทัถูกควบคุมโดย บรษิทั นทลนิ จํากดั ซึ�งตั �งอยู่ในประเทศไทย บรษิทั นทลนิ จํากดั และตระกูลปานบุญหอ้ม ถือหุ้นในบรษิทั

คดิเป็นร้อยละ 45.04 และร้อยละ 11.53 ตามลําดบั จํานวนหุ้นที�เหลือร้อยละ 43.43 ถือโดยกระจายทั �วไป บรษิัทมรีายการค้าที�มี
สาระสาํคญักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี�

36.1 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขาย 

   บรษิทัยอ่ย - - - 5,547

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 587,554,897 287,049,787 403,584,272 205,789,280

587,554,897 287,049,787 403,584,272 205,794,827

รายได้จากการให้บริการ

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 49,150,757 24,107,076 49,150,757 24,107,076

รายได้จากการให้เช่า

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 19,600,000 - - -

ดอกเบี�ยรบั 

   บรษิทัยอ่ย - - 52,312,094 152,307,334

เงินปันผลรบั 

   บรษิทัยอ่ย - - 18,347,519 193,327,293

รายได้ค่าบริหารจดัการ 

   บรษิทัยอ่ย - - 8,847,331 6,822,833

รายได้อื�นๆ

   บรษิทัยอ่ย - - 1,670,816 1,063,807

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั - 316,148 - 316,148

- 316,148 1,670,816 1,379,955
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36.2 การซื�อสินค้าและรบับริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสาํนักงาน

   บรษิทัใหญ่ 2,051,269 1,933,487 2,051,269 1,933,487

ค่าบริหารจดัการ

   บรษิทัใหญ่ 4,444,119 4,061,966 3,707,840 3,792,661

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 5,479,900 480,200 5,479,900 480,200

9,924,019 4,542,166 9,187,740 4,272,861

ค่าบริการอื�น

   บรษิทัใหญ่ 316,520 927,834 310,520 895,153

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 316,300 - 316,300 -

632,820 927,834 626,820 895,153

ต้นทุนทางการเงิน

   บรษิทัใหญ่ 883,074 862,078 883,074 862,078

   บรษิทัยอ่ย - - 409,107 129,906

883,074 862,078 1,292,181 991,984
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36.2 การซื�อสินค้าและรบับริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสาํนักงาน

   บรษิทัใหญ่ 2,051,269 1,933,487 2,051,269 1,933,487

ค่าบริหารจดัการ

   บรษิทัใหญ่ 4,444,119 4,061,966 3,707,840 3,792,661

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 5,479,900 480,200 5,479,900 480,200

9,924,019 4,542,166 9,187,740 4,272,861

ค่าบริการอื�น

   บรษิทัใหญ่ 316,520 927,834 310,520 895,153

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 316,300 - 316,300 -

632,820 927,834 626,820 895,153

ต้นทุนทางการเงิน

   บรษิทัใหญ่ 883,074 862,078 883,074 862,078

   บรษิทัยอ่ย - - 409,107 129,906

883,074 862,078 1,292,181 991,984
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36.3 ยอดคงเหลือจากรายการซื�อและขายสินค้าและบริการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ลกูหนี�การค้า 

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 142,792,487 45,907,267 111,632,486 26,257,543

ลกูหนี�อื�น

   บรษิทัใหญ่ 182,916 159,242 182,916 159,242

   บรษิทัยอ่ย - - 5,702,533 3,148,684

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 130,922 - - -

313,838 159,242 5,885,449 3,307,926

ดอกเบี�ยค้างรบั

บรษิทัยอ่ย - - 3,243,567 20,048,985

เงินปันผลค้างรบั

   บรษิทัยอ่ย - - 8,308,187 13,000,000

ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย

   บรษิทัใหญ่ 762,332 523,236 762,333 521,310

   บรษิทัยอ่ย - - 3,126,291 653,330

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 403,280 150,656 402,641 150,656

1,165,612 673,892 4,291,265 1,325,296

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 

   กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 2,800,000 - - -

หนี�สินตามสญัญาเช่า - ส่วนที�หมุนเวียน

   บรษิทัใหญ่ 1,346,275 1,075,295 1,346,275 1,075,295

หนี�สินตามสญัญาเช่า - ส่วนที�ไม่หมุนเวียน

   บรษิทัใหญ่ 13,477,241 12,739,044 13,477,241 12,739,044
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36.4 รายการระหว่างกนัของการดาํเนินงานที�ยกเลิก

การซื�อสนิคา้และบรกิาร

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

ต้นทุนขาย 

กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั - 131,276

ค่าบริหารจดัการ

บรษิทัใหญ่ - 246,475

ต้นทุนทางการเงิน

บรษิทัใหญ่ - 53,178
กจิการภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั - 2,567,828

- 2,621,006

36.5 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย

เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ย มรีายละเอยีดดงันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �น - 8,100,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 1,287,327,646 1,578,177,646

1,287,327,646 1,586,277,646
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การเคลื�อนไหวของเงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัยอ่ยแสดงไดด้งันี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืมระยะสั �น เงินให้กู้ยืมระยะยาว

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 มกราคม  8,100,000 220,000,000 1,578,177,646 1,387,880,000

ใหกู้ย้มืเพิ�ม 75,860,000 58,640,000 4,250,000 -

รบัชาํระคนื (83,960,000) (43,000,000) (295,100,000) (37,242,354)

จดัประเภทใหม่ - (227,540,000) - 227,540,000

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม - 8,100,000 1,287,327,646 1,578,177,646

เงินให้กู้ยืมระยะสั �น

เมื�อวนัที� 6 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัชาํระคนืใหเ้งนิกูจ้าก บรษิทั เวกา้ ทเวนตี� จาํกดั จาํนวน 8.10 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษิทัไดท้ําสญัญาเงนิใหกู้้ยมืจํานวน 62.70 ล้านบาท แก่ Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. และจํานวน 
13.16 ลา้นบาท แก่บรษิทั ไททนั ทเวนตี� จาํกดั โดยบรษิทัไดร้บัชาํระคนืเงนิใหกู้ท้ ั �งจาํนวนแลว้ในระหวา่งปี 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวจาํนวน 1,287.33 ลา้นบาท มรีายละเอยีด ดงันี�

1) เงนิใหกู้ย้มืแก่บรษิทัซอีอยล ์ปิโตรเคมคิอล จํากดั จํานวน 215.80 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 1.55 ถงึ 5.05 ต่อปี 
มกีาํหนดชาํระคนืเมื�อทวงถาม ในปี พ.ศ. 2564 บรษิทัใหบ้รษิทัยอ่ยดงักล่าวกูเ้พิ�มเตมิเป็นจาํนวน 4.25 ลา้นบาท และไดม้ี

การชาํระคนืเป็นจาํนวน 16.00 ลา้นบาท 

2) เงนิใหกู้ย้มืแก่ Sea Oil Energy Limited จาํนวน 1,071.53 ลา้นบาท เป็นเงนิใหกู้ย้มืในสกุลเงนิบาท โดยมวีตัถุประสงคส์าํหรบั
การลงทุนใน Pan Orient Energy (Siam) Ltd. เงนิกู้ยมืมอีตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.55 และ 5.65 ต่อปีมกีําหนดชําระคนื 

เมื�อทวงถาม

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัชาํระคนืเงนิกูจ้าก Sea Oil Energy Limited จํานวน 279.10 ลา้นบาท โดยบรษิทัย่อยไดนํ้า
เงนิสดที�ไดร้บัจากการไดร้บัเงนิปันผลรบัจาก Pan Orient Energy (Siam) Ltd. มาชาํระคนืเงนิกูแ้ละดอกเบี�ย

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวมมีลูค่ายุตธิรรมจํานวน 1,302.72 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 1,588.61 ลา้นบาท) ซึ�งคาํนวณจากขอ้มลูระดบั 

3 ของลําดบัชั �นมลูค่ายุตธิรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 7) โดยใชว้ธิคีดิลดกระแสเงนิสดตามสญัญาดว้ยอตัราผลตอบแทน
ของตราสารที�ไม่มีความเสี�ยงที�ใกล้เคียงกนั และส่วนชดเชยความเสี�ยงตามอนัดบัสนิเชื�อ (credit rating) ของกลุ่มกิจการ 

ที�เผยแพรโ่ดยสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทยตลอดอายุสญัญา
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36.6 เงินกู้ยืมระยะสั �นจากบริษทัย่อย

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัย่อยเป็นเงนิกูย้มืจากบรษิทั ลฟีวงิ เอน็เนอรจ์ ีจํากดั โดยมอีตัราดอกเบี�ยรอ้ยละ 0.50 ต่อปี และกําหนด
ชาํระคนืเมื�อทวงถาม

36.7 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

ผลประโยชน์ระยะสั �น 49,856,672 37,412,537 32,411,661 28,698,389

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,084,023 886,416 1,084,023 886,416

50,940,695 38,298,953 33,495,684 29,584,805

36.8 การคํ�าประกนั

บรษิทัไดท้าํสญัญาคํ�าประกนัใหแ้ก่บรษิทัยอ่ยดงัต่อไปนี�

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.

บริษัทได้ทําสัญญาคํ�าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการชําระค่าสินค้าตามข้อตกลงซื�อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วงเงิน 
คํ�าประกนัไมเ่กนิจาํนวน 2.80 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. และ Sea Oil Petroleum AS  

บริษัทได้ทําสัญญาคํ�าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการชําระค่าสินค้าตามข้อตกลงซื�อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วงเงิน 
คํ�าประกนัไมเ่กนิจาํนวน 12.00 ลา้นโครนนอรเ์วย์

บริษทั ไททนั ทเวนตี� จาํกดั

1) บริษัทได้ทําสญัญาคํ�าประกันให้แก่บริษัทย่อยในการชําระค่าสินค้าตามข้อตกลงซื�อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วงเงิน 
คํ�าประกนัไมเ่กนิจาํนวน 130.00 ลา้นบาท

2) บรษิทัไดค้ํ�าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะสั �นจากธนาคาร ใหแ้ก่บรษิทัยอ่ย วงเงนิคํ�าประกนัจาํนวน 20.00 ลา้นบาท โดย ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มยีอดเงนิกูจ้าํนวน 13.16 ลา้นบาท

บริษทั ซีออยล ์ปิโตรเคมิคอล จาํกดั

บรษิทัและบรษิทั นทลนิ จาํกดั รว่มกนัทาํสญัญาคํ�าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะสั �นจากธนาคารของบรษิทัยอ่ย จาํนวน 100.00 ลา้นบาท 
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37 ภาระผกูพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น

37.1 ภาระผกูพนัที�เป็นข้อผกูมดัเพื�อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผกูพนัที�เป็นขอ้ผกูมดั ที�เกี�ยวขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ�งยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

อาคาร และอุปกรณ์ - 1,842,962 - 1,842,962

37.2 หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น

37.2.1 หนังสือคํ�าประกนัและตราสารจากธนาคาร

กลุ่มกจิการมหีนงัสอืคํ�าประกนัและตราสารจากธนาคาร ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

หนงัสอืคํ�าประกนัการสั �งซื�อนํ�ามนั 579,549,750 275,206,800 479,549,750 195,206,800

หนงัสอืคํ�าประกนัการปฏบิตัติามสญัญา

   ใหบ้รกิาร 54,700,104 54,700,104 54,700,104 54,700,104

เลตเตอรอ์อฟเครดติ 200,519,400 60,074,200 - -

หนงัสอืคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 320,000 320,000 - -

835,089,254 390,301,104 534,249,854 249,906,904

37.2.2 คดีฟ้องร้อง 

เมื�อวนัที� 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 บรษิทั ซอีอยล ์ปิโตรเคมคีอล จํากดั ถูกฟ้องรอ้งร่วมกบับรษิทัประกนัภยั 2 แห่ง

ในคดแีพ่งจากบรษิทัประกนัภยัรายหนึ�ง เพื�อเรยีกร้องค่าเสยีหายที�เกดิขึ�นสําหรบัรถที�ได้รบัความเสยีหายซึ�งได้ทํา

ประกนัภยัไวก้บัโจทก ์กรณีเหตุเพลงิไหมท้ี�เกดิขึ�นในปี พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนเงนิ 9.58 ลา้นบาท ซึ�งบรษิทัประกนัภยั
ที�เป็นจาํเลยรว่มไดจ้่ายเงนิชดเชยมาที�บรษิทัยอ่ย และบรษิทัยอ่ยไดจ้่ายเงนิดงักล่าวใหเ้จา้ของรถไปแลว้

เมื�อวนัที� 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาลชั �นต้นจงัหวดัชลบุรไีด้มกีารยกฟ้องคดแีละโจทก์ได้ยื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ต่อมาเมื�อวันที� 8 กันยายน พ.ศ. 2563 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาตามศาลชั �นต้นจังหวัดชลบุรีและเมื�อวันที� 

3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 โจทกไ์ดย้ื�นฎกีาต่อศาลฎกีา โดยบรษิทัยอ่ยไดม้กีารยื�นคาํคา้นฎกีาในเวลาต่อมา 

เมื�อวนัที� 2 กนัยายน พ.ศ. 2564 ศาลฎกีาไดม้คีาํพพิากษาตามศาลอุทธรณ์ ดงันั �นคดฟ้ีองรอ้งไดถ้งึที�สดุแลว้
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นและมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ของไทย โดยได้มีกำรพิจำรณำนโยบำยทำงบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และแสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีอย่ำงไม่มีเงื่อนไข ซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี (ส่วนที่ 3 งบกำรเงิน) 

ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรก�ำกับดูแล
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้เชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงิน กำรดูแลรักษำทรัพย์สินมีระบบ
กำรป้องกันที่ดีไม่มีรำยกำรทุจริตหรือมีกำรด�ำเนินกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล
สอบทำนควำมน่ำเช่ือถือและควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบ
ภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี (เอกสำรแนบ 6) แล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยรวมมีควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร
ประธานกรรมการ

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

ส่วนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นและมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ของไทย โดยได้มีกำรพิจำรณำนโยบำยทำงบัญชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมท้ังมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และแสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีอย่ำงไม่มีเงื่อนไข ซ่ึงแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี (ส่วนที่ 3 งบกำรเงิน) 

ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดให้มีและด�ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรก�ำกับดูแล
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้เช่ือม่ันอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงิน กำรดูแลรักษำทรัพย์สินมีระบบ
กำรป้องกันที่ดีไม่มีรำยกำรทุจริตหรือมีกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือและควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบ
ภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี (เอกสำรแนบ 6) แล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยรวมมีควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถสร้ำง
ควำมเช่ือม่ันอย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือได้ของงบกำรเงินของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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คณะกรรมการบริษัท

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร
ประธานกรรมการ

นายทวีป สุนทรสิงห์
รองประธานกรรมการ/ 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหา 
ก�าหนดค่าตอบแทนและก�ากับดแูลกิจการ

นายโกสิทธ์ิ เฟื่องสวัสด์ิ
กรรมการ

ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหา

ก�าหนดค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสุข
กรรมการ

นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการ/ 

กรรมการสรรหาก�าหนดค่าตอบแทน
และก�ากับดูแลกิจการ

ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี  และเลขานุการบริษัท

อำยุ : 76 ปี
ประธำนกรรมกำร 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 5 กันยำยน 2556 

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 3.13 (จ�ำนวน 20,320,000 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  Civil Engineering Lamar University, Texas, USA
• ปริญญำตรี  วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นท่ี 27/2004
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) 
  รุ่นท่ี 24/2005
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial   

 Statements Program (UFS) รุ่นที่ 5/2006
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
  รุ่นท่ี 22/2008
• หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 
  รุ่นท่ี 26/2011
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นท่ี 166/2012

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 
2556 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ.ซีออยล์
2557 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ.เอเชีย ไบโอแมส
2557 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2551 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2564 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ. ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
2560 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจก.โกลบอลเฮ้ำส์ (แคมโบเดีย)
2560 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ.ลำวอะโกรเทค (สปป.ลำว)
2558 - 2563 ประธำนกรรมกำร บจก.ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -  
 

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร
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190 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี  และเลขานุการบริษัท

อำยุ : 76 ปี
ประธำนกรรมกำร 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 5 กันยำยน 2556 

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 3.13 (จ�ำนวน 20,320,000 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  Civil Engineering Lamar University, Texas, USA
• ปริญญำตรี  วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นที่ 27/2004
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) 
  รุ่นที่ 24/2005
• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial   

 Statements Program (UFS) รุ่นที่ 5/2006
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
  รุ่นที่ 22/2008
• หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 
  รุ่นที่ 26/2011
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นที่ 166/2012

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 
2556 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ.ซีออยล์
2557 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ.เอเชีย ไบโอแมส
2557 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี
2551 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2564 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ. ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์
2560 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจก.โกลบอลเฮ้ำส์ (แคมโบเดีย)
2560 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ.ลำวอะโกรเทค (สปป.ลำว)
2558 - 2563 ประธำนกรรมกำร บจก.ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -  
 

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร

191แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

อำยุ : 71 ปี
รองประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 5 กันยำยน 2556

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท -ไม่มี-
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำตรี  นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• 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 แนวคิดของกำรปรับปรุงมำตรฐำนรำยงำนของ
  ผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 
  (The New Auditor Report: Understanding Key Audit  

 Matters)

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2556 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ 
 กรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
 ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร 
 บมจ.ซีออยล์
2535 - 2553 ผู้จัดกำร
 บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี - 

อำยุ : 54 ปี 
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 5 กันยำยน 2556

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี-
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำเอก  โลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศ Cardiff University, 
   Wales, United Kingdom
• ปริญญำโท  กฎหมำยธุรกิจระหว่ำงประเทศ Universite de Paris I,  

  Pantheon-Sorbonne, France
• ปริญญำตรี  กฎหมำยระหว่ำงประเทศ Universite de Paris I, 
   Pantheon-Sorbonne, France
• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ Lycee Michelet, France
• ประกำศนียบัตร วิชำชีพชั้นสูงในกำรแปลค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษและ
   ภำษำฝรั่งเศสทำงกฎหมำย Paris Institute of   

  Comparative Law, France
• ประกำศนียบัตร  ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ Cardiff University, 
   Wales, United Kingdom
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 44/2005
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2006
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2008
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 18/2020
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
  รุ่นพี่ 39/2021

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2556 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ บมจ.ซีออยล์ 
2557 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
 บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์
2559 - 2562 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 
 บมจ.ซ.ีพ.ีแอล.กรุป๊
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.อัยย์แคร์ 2020 
2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.โกลบอล ออลไซท์ 
2539 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์
2556 - 2558 กรรมกำร บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ 
2536 - ปัจจุบัน คณบดี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ สถำบันกำรศึกษำ 

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -

นาย ทวีป สุนทรสิงห์ ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 

CONTENTS
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192 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

อำยุ : 73 ปี
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 5 กันยำยน 2556

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท -ไม่มี-
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำเอก  กำรบริหำรกำรศึกษำและภำวะผู้น�ำ 
   มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น
• ปริญญำโท  ครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
• ปริญญำตรี  กำรศึกษำ 
   มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นท่ี 92/2011
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นท่ี 158/2012
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
  รุ่น 42/2013
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 
  รุ่น 23/2014
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
  รุ่น 17/2015
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
  รุ่น 20/2015

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ 
2552 - ปัจจุบัน ประธำนโครงกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ สถำบันรัชต์ภำคย์หลักสูตรศึกษำศำสตร์
มหำบัณฑิต สถำบันกำรศึกษำ

2555 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ อำจำรย์พิเศษที่ปรึกษำ 
 วิทยำนิพนธ์-สำรนิพนธ์ มหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน 

ปริญญำโท ปริญญำเอก สถำบันกำรศึกษำ

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -

อำยุ : 68 ปี
กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 5 กันยำยน 2556

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.53 (จ�ำนวน 3,471,105 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ 
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
• ปริญญำตรี  วิทยำศำสตร์บัณฑิต 
   โรงเรียนนำยเรือ หลักสูตรกำรอบรม/สัมมนำ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
   รุ่นที่ 92/2011
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
   รุ่นที่ 155/2012
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
   รุ่นที่ 20/2015
• หลักสูตร กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10
   ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
   รุ่นที่ 10/2017 
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมยั่งยืน 

  รุ่นที่ 1/2021
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  

  (RCL) รุ่นที่ 26/2022 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน 
 และก�ำกับดูแลกิจกำร บมจ.ซีออยล์
2550 - ปัจจุบัน กรรมกำร/ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 บมจ.พริมำ มำรีน
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2550 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บจก.นทลิน
2554 - 2564 กรรมกำร บจก.บิ๊กซี
2554 - 2561 กรรมกำร Nathalin Shipping Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
2554 - 2560 กรรมกำร บจก.คุณนที
2557 - 2559 กรรมกำรผู้จัดกำร บจก.เอ็น.ที.แอล. มำรีน
2554 - 2559 กรรมกำร บจก.บทด

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ 
2562 - ปัจจุบัน ประธำนสมำคมเจ้ำของเรือไทย
2552 - 2562 กรรมกำรสมำคมเจ้ำของเรือไทย

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -

ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล นายสุรพล มีเสถียร
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192 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

อำยุ : 73 ปี
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 5 กันยำยน 2556

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท -ไม่มี-
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำเอก  กำรบริหำรกำรศึกษำและภำวะผู้น�ำ 
   มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น
• ปริญญำโท  ครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
• ปริญญำตรี  กำรศึกษำ 
   มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นที่ 92/2011
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นที่ 158/2012
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
  รุ่น 42/2013
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 
  รุ่น 23/2014
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
  รุ่น 17/2015
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
  รุ่น 20/2015

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ 
2552 - ปัจจุบัน ประธำนโครงกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ สถำบันรัชต์ภำคย์หลักสูตรศึกษำศำสตร์
มหำบัณฑิต สถำบันกำรศึกษำ

2555 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ อำจำรย์พิเศษที่ปรึกษำ 
 วิทยำนิพนธ์-สำรนิพนธ์ มหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน 

ปริญญำโท ปริญญำเอก สถำบันกำรศึกษำ

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -

อำยุ : 68 ปี
กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 5 กันยำยน 2556

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.53 (จ�ำนวน 3,471,105 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ 
   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
• ปริญญำตรี  วิทยำศำสตร์บัณฑิต 
   โรงเรียนนำยเรือ หลักสูตรกำรอบรม/สัมมนำ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
   รุ่นที่ 92/2011
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
   รุ่นที่ 155/2012
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
   รุ่นที่ 20/2015
• หลักสูตร กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10
   ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
   รุ่นที่ 10/2017 
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและควำมเสี่ยงเกี่ยวกับควำมยั่งยืน 

  รุ่นที่ 1/2021
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  

  (RCL) รุ่นที่ 26/2022 

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน 
 และก�ำกับดูแลกิจกำร บมจ.ซีออยล์
2550 - ปัจจุบัน กรรมกำร/ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 บมจ.พริมำ มำรีน
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2550 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บจก.นทลิน
2554 - 2564 กรรมกำร บจก.บิ๊กซี
2554 - 2561 กรรมกำร Nathalin Shipping Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
2554 - 2560 กรรมกำร บจก.คุณนที
2557 - 2559 กรรมกำรผู้จัดกำร บจก.เอ็น.ที.แอล. มำรีน
2554 - 2559 กรรมกำร บจก.บทด

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ 
2562 - ปัจจุบัน ประธำนสมำคมเจ้ำของเรือไทย
2552 - 2562 กรรมกำรสมำคมเจ้ำของเรือไทย

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -

ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล นายสุรพล มีเสถียร

193แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

อำยุ : 55 ปี  
กรรมกำร 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 5 กันยำยน 2556

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.26 (จ�ำนวน 1,681,771 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำโท กำรเงิน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นท่ี 97/2012
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
  ควำมยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บมจ.ซีออยล์
2558 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 บมจ.พริมำ มำรีน 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บจก.สิงหำ แทงเกอร์
2555 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บจก.นทลิน
2555 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 TATE Offshore Co.,Ltd (ประเทศมำเลเซีย)
2554 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 Nathalin Shipping Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) 
2559 - 2564 กรรมกำร 
 บจก.วินชัย

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ -ไม่มี-

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -

อำยุ : 63 ปี
กรรมกำร 

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 24 เมษำยน 2562

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำเอก  รัฐประศำสนศำสตร์ มหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย
• ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
   สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
   แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• ปริญญำตรี  วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำธรณีวิทยำ 
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 
   รุ่นที่ 5/2017
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
   รุ่นที่ 247/2017
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
   รุ่นที่ 139/2017
• หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 
   รุ่นที่ 5/2018
• หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 
   รุ่นที่ 3/2018
• หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP)
   รุ่นที่ 0/2020

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ.ซีออยล์
2550 - 2563 กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 บมจ.พริมำ มำรีน
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2563 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจก.ท่ำฉำง กรีน เอ็นเนอร์ยี่
2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บจก.ที่ปรึกษำ เค เอ็ม เอ เอ็น
2552 - 2553 รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 บจก.พี3 โกลบอล เอนเนอยี
2527 - 2552 รองประธำนกรรมกำรบริหำร บจก.เชฟรอน 

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ 
2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรอำชีพ (Chartered Director) 

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสุข นายโกสิทธ์ิ เฟื่องสวัสดิ์ 
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การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดูำแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ



194 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

อำยุ : 40 ปี   
กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 5 กันยำยน 2556

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.79 (5,162,666 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ RMIT University, เมลเบิร์น, 
   ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นท่ี 92/2011
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
  รุ่นท่ี 170/2013
• หลักสูตร Masterclass in Private Equity 
  จำกมหำวิทยำลัย London Business School 
  ปี 2014, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตร นักบริหำรระดับสูง ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรม
  และกำรลงทุน วธอ.รุ่นที่ 2/2015
• หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader  

 (RCL) รุ่นที่ 4/2016 
• หลักสูตร กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดสมัยใหม่ Modern Marketing 
  Management (MMM) รุ่นที่ 40 ภำควิชำกำรตลำด
  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• หลักสูตร Fundamentals of petroleum economics 
  จำกสถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Energy Literacy for a Sustainable Future YTEA รุ่น 7
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
  ควำมยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/ 
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

บมจ.ซีออยล์
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ.พริมำ มำรีน 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 Sea Oil Petroleum AS 
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 Amity Asset Management Inc.
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บริษัท โอไรออน ทเวนตี้ จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บริษัท เวก้ำ ทเวนตี้ จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บริษัท ไททัน ทเวนตี้ จ�ำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 Energon Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 Sea Oil Energy Limited
2555 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บริษัท นทลิน จ�ำกัด

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ
2562 - ปัจจุบัน กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 มูลนิธิโอบบุญ

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดูำแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ



194 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

อำยุ : 40 ปี   
กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 5 กันยำยน 2556

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.79 (5,162,666 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ RMIT University, เมลเบิร์น, 
   ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นที่ 92/2011
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
  รุ่นที่ 170/2013
• หลักสูตร Masterclass in Private Equity 
  จำกมหำวิทยำลัย London Business School 
  ปี 2014, ลอนดอน, ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตร นักบริหำรระดับสูง ด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรม
  และกำรลงทุน วธอ.รุ่นที่ 2/2015
• หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader  

 (RCL) รุ่นที่ 4/2016 
• หลักสูตร กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดสมัยใหม่ Modern Marketing 
  Management (MMM) รุ่นที่ 40 ภำควิชำกำรตลำด
  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• หลักสูตร Fundamentals of petroleum economics 
  จำกสถำบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Energy Literacy for a Sustainable Future YTEA รุ่น 7
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
  ควำมยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/ 
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

บมจ.ซีออยล์
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ.พริมำ มำรีน 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 Sea Oil Petroleum AS 
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 Amity Asset Management Inc.
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บริษัท โอไรออน ทเวนตี้ จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บริษัท เวก้ำ ทเวนตี้ จ�ำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บริษัท ไททัน ทเวนตี้ จ�ำกัด
2562 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 Energon Pte. Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 Sea Oil Petroleum Pte. Ltd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 Sea Oil Energy Limited
2555 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 บริษัท นทลิน จ�ำกัด

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ
2562 - ปัจจุบัน กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 มูลนิธิโอบบุญ

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -

195แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

อำยุ : 40 ปี
กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
สำยงำนพัฒนำธุรกิจและกำรลงทุน

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.01 (59,335 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ London South   

  Bank University, London, UK
• ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader

(RCL) รุ่นที่ 4/2016
• หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) 

รุ่นท่ี 6/2016
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 132/2016
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 245/2017
• หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide 
• หลกัสตูร Cybercrime - The Looming Threat to Global Economy
• หลักสูตร Fundamentals of petroleum economics 
• หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance 
• หลักสูตร กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• หลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับบริหำร
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ

ควำมยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2559- ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร/รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 บมจ.ซีออยล์
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.เวก้ำ ทเวนตี้
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.โอไรออน ทเวนตี้
2563 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจก.ไททัน ทเวนตี้
2562 - ปัจจุบัน  กรรมกำรผูจ้ดักำร Energon Pte. Ltd. (ประเทศสงิคโปร์)
2559 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร 

Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
2559 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร 
 Sea Oil Energy Ltd. (ประเทศเบอร์มิวด้ำ) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บจก.ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด
2559 - 2564 กรรมกำร 
 Sea Oil Offshore Ltd. (ประเทศมำเลเซีย)
2557 - 2559 กรรมกำรผู้จัดกำร บจก.ศรีไทย แคปปิตอล 
2557 - 2559 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บจก.นทลิน 

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -
 

นางสุธิดา  คฤเดชโกศล
อำยุ : 60 ปี
กรรมกำรบริหำร/ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
สำยงำนขำยและกำรตลำด

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ไม่มี)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินและกำรตลำด 
   George August University, Goettingen,   

  Germany
• ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญำตรี  นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• หลักสูตร Extraordinary Leader, Zenger & Folkman, USA
• หลักสูตร Situational Leadership, Paul Hersey & Ken

Blanchard, USA
• หลักสูตร Leadership Lab, Sim Talent, Germany
• หลักสูตร Change Essential, John Cotter, USA
• หลักสูตร Super Skill of Great Conversation, 

The Right Conversation, UK 
• หลักสูตร Storytelling for Leaders, Adecdote International,

Australia
• หลักสูตร Strategy Execution, Robert Kaplan and David 

Norton, Hong Kong
• หลักสูตร Leadership Incubator: Executive Mentoring,

Slingshot Group, Thailand

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร/ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

บมจ.ซีออยล์
2549 - 2559 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
 บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
 2564 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร 
 บจก.เวก้ำ ทเวนตี้
2564 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร 
 บจก.โอไรออน ทเวนตี้
2564 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร 
 บจก.ไททัน ทเวนตี้
2560 - 2561 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร 
 บจก.กรุงไทยกำรไฟฟ้ำ

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -

นายกษิดิศ เจริญชลวานิช

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดูำแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ



196 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

อำยุ : 51 ปี
ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.01 (81,253 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ/กำรตลำด มหำวิทยำลัยศรีปทุม
• ปริญญำตรี  วิทยำศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
   พระนครเหนือ
• หลักสูตร Project Management Professional Training 
• หลักสูตร Strategic Thinking and Planning
• หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
• หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance
• หลักสูตร กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• หลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับบริหำร
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ และควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ

ควำมยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2556 - ปัจจุบัน  ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
  บมจ.ซีออยล์
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2558 - 2564 กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร 

Sea Oil Offshore Limited (ประเทศมำเลเซีย)

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -

นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี
อำยุ : 48 ปี
ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดหำปิโตรเลียมและขนส่ง

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.07 (440,000 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  สังคมสงเครำะห์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ/กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
•  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 กำรตรวจประเมินระบบคุณภำพภำยใน ISO9001:2015
• หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance
• หลักสูตร กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• หลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร 

(Enterprise Risk Management)
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ และควำมเสี่ยง

เกี่ยวกับควำมยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2556 - ปัจจุบัน  ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดหำปิโตรเลียมและขนส่ง  
 บมจ.ซีออยล์
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2558 - 2559 กรรมกำร 

Sea Oil Offshore Ltd. (ประเทศมำเลเซีย)

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -

นางสิิราณีี โกมิินทรชาติิ
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196 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

อำยุ : 51 ปี
ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.01 (81,253 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ/กำรตลำด มหำวิทยำลัยศรีปทุม
• ปริญญำตรี  วิทยำศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
   พระนครเหนือ
• หลักสูตร Project Management Professional Training 
• หลักสูตร Strategic Thinking and Planning
• หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
• หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance
• หลักสูตร กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• หลักสูตร เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับบริหำร
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ และควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ

ควำมยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2556 - ปัจจุบัน  ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 
  บมจ.ซีออยล์
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2558 - 2564 กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร 

Sea Oil Offshore Limited (ประเทศมำเลเซีย)

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -

นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี
อำยุ : 48 ปี
ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดหำปิโตรเลียมและขนส่ง

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.07 (440,000 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  สังคมสงเครำะห์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ/กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
•  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 กำรตรวจประเมินระบบคุณภำพภำยใน ISO9001:2015
• หลักสูตร Aligning Risk with Strategy and Performance
• หลักสูตร กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• หลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร 

(Enterprise Risk Management)
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ และควำมเสี่ยง

เกี่ยวกับควำมยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2556 - ปัจจุบัน  ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดหำปิโตรเลียมและขนส่ง  
 บมจ.ซีออยล์
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2558 - 2559 กรรมกำร 

Sea Oil Offshore Ltd. (ประเทศมำเลเซีย)

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -

นางสิิราณีี โกมิินทรชาติิ

197แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

อำยุ : 38 ปี
กรรมกำรบริหำร/ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงิน

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นบริษัท - ไม่มี -
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  Science in Marketing Program 
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (International Program)
• ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ/กำรเงินและธนำคำร 
   มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตร The new CFO
• หลักสูตร Road to join CAC
• หลักสูตร Financial Risk Management Derivatives Tools

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2564 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร/ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำนกำรเงิน 
 บมจ.ซีออยล์
2560 - 2564  Vice President, 
 Customer Experience Design, Digital Banking 
 ธนำคำรไทยพำณิชย์จ�ำกัด (มหำชน)
2559 - 2560  Assistant Vice President, 
 Relationship Manager, Corporate Banking 
 ธนำคำรไทยพำณิชย์จ�ำกัด (มหำชน)
2554 - 2559  Assistance Vice President, 
 Business Strategy and Development, 

Wholesales Banking 
 ธนำคำรไทยพำณิชย์จ�ำกัด (มหำชน)
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2564 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร 
 Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์)
2564 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร 
 Sea Oil Petroleum A/S (ประเทศนอร์เวย์)

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี-

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ - ไม่มี -

 

อำยุ : 38 ปี
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.0001 (14 หุ้น) 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำโท  คณะบริหำรธุรกิจ/กำรบัญชี 
   มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
• ปริญญำตรี  คณะกำรจัดกำร/กำรสอบบัญชี 
   มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
• หลักสูตร กลยุทธ์กำรวิเครำะห์และบริหำรควำมเสี่ยง
  อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
• หลักสูตร TFRS9 เครื่องมือทำงกำรเงิน&TFRS 16 สัญญำเช่ำ
• หลักสูตร กฎหมำยส�ำหรับนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กันทั้งในไทย
  และต่ำงประเทศ 
• หลักสูตร กำรวิเครำะห์และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
  อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ และควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ  

ควำมยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ  
2557 - ปัจจุบัน  ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี 

 บมจ.ซีออยล์
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2551 - 2555 หัวหน้ำส่วนงำนฝ่ำยบัญชี 

บจก.นทลิน
2555 - 2556 หัวหน้ำส่วนงำนฝ่ำยบัญชี 

Nathalin Offshore Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -

 

นางสาวศศิประภา ธนูวัฒนชัย นางสาวฐิิตาภรณ์์ นามวิิชา

ผู้มีอ�านาจควบคุมที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ท่ี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี  
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198 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

อำยุ : 47 ปี
ผู้จัดกำรส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.002 (11,733 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำตรี  คณะบริหำรธุรกิจ/กำรบัญชี 
   มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 

รุ่นท่ี 46/2012 
• หลักสูตร Advance Corporate Secretary รุ่นที่ 1/2015
• หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 

รุ่นท่ี 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 
• หลักสูตร กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• หลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร 

(Enterprise Risk Management)
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ

ควำมยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท 
 บมจ.ซีออยล์
2547 - 2549  หัวหน้ำส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภำยใน 

บมจ.ธนมิตร แฟคตอริ่ง 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2552 - 2555  ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
 บจก.เอ็ดดูเคชั่นแนล ทรำเวลเซนเตอร์ 

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -
 

นางเสาวณีีย์์ สุุทธิิธรรม
โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยและหน้ำที่ตำมที่บริษัท
หรือคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ดังนี้
1) จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
 ก.  ทะเบียนกรรมกำร    
 ข.  หนังสือนัดประชุมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

 บริษัทและผู้ถือหุ้น 
2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำร

หรือผู้บริหำร และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำม
มำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร และประธำน

 กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท�ำกำรนับแต่วันที่
 บริษัทได้รับรำยงำนนั้น
3) ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
 ข้อพึงปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลในกำรด�ำเนินกิจกรรมของ
 คณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย
4) ด�ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กำรประชุม
 ผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท
5) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนก�ำกับดูแล ได้แก่ ตลำด
 หลักทรัพย์ฯ  ส�ำนักงำนกลต.และดูแลกำรเปิดเผยข้อมูล
 และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลและ
 สำธำรณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย
6) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริษัทให้ปฏิบัติตำม
 มติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7) ติดต่อประสำนงำนกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสื่อมวลชน
 ในกำรให้ข้อมูลและข่ำวสำรของบริษัท
8) ด�ำเนินกำรอื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
 ประกำศก�ำหนด

เลขานุการบริษัท
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อำยุ : 47 ปี
ผู้จัดกำรส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.002 (11,733 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไม่มี -

คุณวุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม
• ปริญญำตรี  คณะบริหำรธุรกิจ/กำรบัญชี 
   มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 

รุ่นที่ 46/2012 
• หลักสูตร Advance Corporate Secretary รุ่นที่ 1/2015
• หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 

รุ่นที่ 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 
• หลักสูตร กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• หลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร 

(Enterprise Risk Management)
• หลักสูตร ควำมยั่งยืนขององค์กรธุรกิจและควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ

ควำมยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่ส�ำคัญ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท 
 บมจ.ซีออยล์
2547 - 2549  หัวหน้ำส�ำนักก�ำกับดูแลและตรวจสอบภำยใน 

บมจ.ธนมิตร แฟคตอริ่ง 
กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
2552 - 2555  ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
 บจก.เอ็ดดูเคชั่นแนล ทรำเวลเซนเตอร์ 

องค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่ส�ำคัญ - ไม่มี -
 

นางเสาวณีีย์์ สุุทธิิธรรม
โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยและหน้ำที่ตำมที่บริษัท
หรือคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ดังนี้
1) จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
 ก.  ทะเบียนกรรมกำร    
 ข.  หนังสือนัดประชุมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 

 บริษัทและผู้ถือหุ้น 
2) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำร

หรือผู้บริหำร และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำม
มำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร และประธำน

 กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันท�ำกำรนับแต่วันท่ี
 บริษัทได้รับรำยงำนนั้น
3) ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง และ
 ข้อพึงปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลในกำรด�ำเนินกิจกรรมของ
 คณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย
4) ด�ำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กำรประชุม
 ผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท
5) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนก�ำกับดูแล ได้แก่ ตลำด
 หลักทรัพย์ฯ  ส�ำนักงำนกลต.และดูแลกำรเปิดเผยข้อมูล
 และรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนก�ำกับดูแลและ
 สำธำรณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย
6) ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริษัทให้ปฏิบัติตำม
 มติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7) ติดต่อประสำนงำนกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสื่อมวลชน
 ในกำรให้ข้อมูลและข่ำวสำรของบริษัท
8) ด�ำเนินกำรอื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
 ประกำศก�ำหนด

เลขานุการบริษัท
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รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร

จ�านวนหุ้น สัดส่วนหุ้น (%) จ�านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นของคู่สมรส 

และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 1  มกราคม
2564

การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี 2564
ได้มา ( จ�าหน่าย)

ณ 31 ธันวาคม 
2564

ณ 31 ธันวาคม 
2564

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร 19,000,000 1,320,000 20,320,000 3.129 ไม่มี

2.  นายทวีป สุนทรสิงห์ - - - - ไม่มี

3.  ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ - - - - ไม่มี

4.  ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล - - - - ไม่มี

5.  นายสุรพล มีเสถียร 3,254,161 216,944 3,471,105 0.534 ไม่มี

6.  นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1,576,661 105,110 1,681,771 0.259 ไม่มี

7.  นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 4,840,000 322,666 5,162,666 0.795 ไม่มี

8.  นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ 323,900 -323,900 0 0.000 ไม่มี

9.  นางสุธิดา คฤเดชโกศล 55,627 3,708 59,335 0.009 ไม่มี

10. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช - - - - ไม่มี

11. นางสาวศศิประภา ธนูวัฒนชัย - - - - ไม่มี

12. นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี 76,175 5,078 81,253 0.013 ไม่มี

13. นางสิราณี โกมินทรชาติ 410,000 30,000 440,000 0.068 ไม่มี

14. นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม 11,000 733 11,733 0.002 ไม่มี

15. นางสาวฐิตาภรณ์ นามวิชา 13,420 -13,406 14 0.000 ไม่มี

 

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดูำแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ



200 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ SOE SOO** SOP SOC LIV** ENG TTT VGT ORT

1. นางสาวนีรชา  ปานบุญห้อม D D D D D D D D D

2. นางสุธิดา คฤเดชโกศล MD / D D MD / D MD / D MD / D MD / D D D D

3. นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี MD / D

4. นางสาวศศิประภา ธนูวัฒนชัย D

5. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช MD / D MD / D MD / D

6. นายชาญณรงค์ ถึงฝั่ง D

7. MR. KOH KUAN HUA D D

หมายเหตุ : D (“กรรมการ”) / MD (“กรรมการผู้จัดการ”) 
 **  อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

 

ตัวย่อ ชื่อบริษัท

SOE SEA OIL ENERGY LTD. (Burmuda)

SOO SEA OIL OFFSHORE LTD. (Labuan Malaysia)

SOP SEAOIL PETROLEUM PTE.LTD. (Singapore)

SOC บจก. ซีออยล์  ปิโตรเคมีคอล (นิคมฯอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี)

LIV บจก. ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี

ENG ENERGON PTE.LTD (Singapore)

TTT บจก.ไททัน ทเวนตี้

VGT บจก.เวก้า ทเวนตี้

ORT บจก.โอไรออน ทเวนตี้
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ SOE SOO** SOP SOC LIV** ENG TTT VGT ORT

1. นางสาวนีรชา  ปานบุญห้อม D D D D D D D D D

2. นางสุธิดา คฤเดชโกศล MD / D D MD / D MD / D MD / D MD / D D D D

3. นายชญาน์วัต ทีฆไมตรี MD / D

4. นางสาวศศิประภา ธนูวัฒนชัย D

5. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช MD / D MD / D MD / D

6. นายชาญณรงค์ ถึงฝั่ง D

7. MR. KOH KUAN HUA D D

หมายเหตุ : D (“กรรมการ”) / MD (“กรรมการผู้จัดการ”) 
 **  อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

 

ตัวย่อ ชื่อบริษัท

SOE SEA OIL ENERGY LTD. (Burmuda)

SOO SEA OIL OFFSHORE LTD. (Labuan Malaysia)

SOP SEAOIL PETROLEUM PTE.LTD. (Singapore)

SOC บจก. ซีออยล์  ปิโตรเคมีคอล (นิคมฯอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี)

LIV บจก. ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี

ENG ENERGON PTE.LTD (Singapore)

TTT บจก.ไททัน ทเวนตี้

VGT บจก.เวก้า ทเวนตี้

ORT บจก.โอไรออน ทเวนตี้

201แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3  
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE)

ชื่อ-นามสกุล / 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท

(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 
ประเภทธุรกิจ

นายวิวัฒน์ ลิ้มนันทศิลป์ 

(ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบภายใน)
บริษัท เคพีเอส ออดิท จ�ากัด
19 กุมภาพันธ์ 2564

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชี 
 คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
• วุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน (รุ่นที่1)
ของสภาวิชาชีพบัญชี

• หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย - CPIAT (รุ่นที่ 12)
สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย  (สตท.)

• Anti-Corruption: The 
Practical Guided Tools and 
Techniques for the audit 
manager Assessing business 
risk for internal audit

• Quality management System
 Auditor/Lead Auditor 
Training Course

• Certificate QMS
ISO9001:2000/2008/ 
ISO/IEC27001 :2005 
Training Course

• QMS Internal Audit Training 
Course 

• Effective Internal Control 
for Success IPO” 
โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
กรอบแนวทางระบบการควบคุม
ภายในใหม่ล่าสุด COSO2013, 
สภาวิชาชีพบัญชี

• การเขียนรายงานการสอบบัญชี
ตามรูปแบบใหม่

• การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
วางแผนการตรวจสอบ

-ไม่มี- -ไม่มี- 2558 - ปัจจุบัน

2558 - 2560

2554 - 2558

กรรมการ
ผู้จัดการ 

ผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

ผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

บริษัท เคพีเอส 
ออดิท จ�ากัด/ธุรกิจ
ให้บริการตรวจสอบ
ภายในและที่ปรึกษา

บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป 
จ�ากัด/ธุรกิจให้
บริการตรวจสอบ
บัญชี, ตรวจสอบ
ภายในและที่ปรึกษา

บริษัท ไทยคม จ�ากัด 
(มหาชน)/ธุรกิจ
โทรคมนาคม

บริษัทฯ ได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก คือ  บริษัท เคพีเอส ออดิท จ�ำกัด (“KPS Audit”) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหัวหน้ำทีมตรวจสอบควบคุมภำยใน มีคุณสมบัติ วุฒิกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน ดังนี้

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดูำแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ



202 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท

(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 
ประเภทธุรกิจ

• Value Creation and 
Enhancement for Listed 
Companies with the New 
COSO 2017 Enterprise Risk 
Management (ERM)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ : 
1. จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีตำมแนวควำมเส่ียง (Risk Based Audit) ด้วยวิธีกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม 

โดยฝ่ำยจัดกำร และน�ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงกำรน�ำเสนอผลกำรตรวจสอบและกิจกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ

2. ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมแผน รวมทั้งปฏิบัติงำนตรวจสอบพิเศษตำมที่ได้รับกำรร้องขอจำกผู้บริหำร และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

3. ติดตำมผลกำรแก้ไขจำกข้อสังเกตที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ให้แก่ฝ่ำยงำนนั้นๆ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

4. ท�ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน
5. พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในเพื่อสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของ บริษัท เคพีเอส ออดิท จ�ำกัด และนำยวิวัฒน์ ลิ้มนันทศิลป์  แล้วเห็นวำ่เนื่องจำก
มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว   มีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยในมำเป็นระยะเวลำรวม 26 ปี นอกจำกนั้น ยังเป็นผู้ที่มีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นอย่ำงดี  

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในของบริษัท จะต้องผ่ำนกำร
อนุมัติ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดูำแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ



202 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษัท

(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 
ประเภทธุรกิจ

• Value Creation and 
Enhancement for Listed 
Companies with the New 
COSO 2017 Enterprise Risk 
Management (ERM)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ : 
1. จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีตำมแนวควำมเส่ียง (Risk Based Audit) ด้วยวิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม 

โดยฝ่ำยจัดกำร และน�ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงกำรน�ำเสนอผลกำรตรวจสอบและกิจกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงสม�่ำเสมอ

2. ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมแผน รวมทั้งปฏิบัติงำนตรวจสอบพิเศษตำมที่ได้รับกำรร้องขอจำกผู้บริหำร และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

3. ติดตำมผลกำรแก้ไขจำกข้อสังเกตที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ให้แก่ฝ่ำยงำนนั้นๆ และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

4. ท�ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน
5. พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในเพื่อสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของ บริษัท เคพีเอส ออดิท จ�ำกัด และนำยวิวัฒน์ ลิ้มนันทศิลป์  แล้วเห็นวำ่เนื่องจำก
มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว   มีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยในมำเป็นระยะเวลำรวม 26 ปี นอกจำกน้ัน ยังเป็นผู้ที่มีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นอย่ำงดี  

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในของบริษัท จะต้องผ่ำนกำร
อนุมัติ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

203แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล / 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วนการ 

ถือหุ้นในบริษัท
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างผูบ้ริหาร

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ

นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม

ผู้จัดการส�านักก�ากับดูแล 
และเลขานุการบริษัท
 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี 

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
• วุฒิบัตร หลักสูตร 

การตรวจสอบบัญชีแบบ
ครบวงจร-ขั้นกลาง 
สภาวิชาชีพบัญชี

• หลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012 

• หลักสูตร Advance Corporate
Secretary รุ่นที่ 1/2015

• หลักสูตร Anti-Corruption : 
The Practical Guide (ACPG) 
รุ่นที่ 31/2016

• หลักสูตร Effective Minutes 
Taking (EMT) รุ่นที่ 44/2019

• หลักสูตร Basic Merger & 
Acquisition and Joint Venture

• หลักสูตร Aligning Risk with 
Strategy and Performance

• หลักสูตร กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

• หลักสูตร การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงองค์กร (Enterprise 
Risk Management)

• หลักสูตร ความยั่งยืนขององค์กร
ธุรกิจและความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ความยั่งยืน รุ่นที่ 1/2021

จ�านวน 
11,733 หุ้น

(ร้อยละ 0.002)

-ไม่มี- 2555-ปัจจุบัน

2552 - 2555

2547 - 2549 

ผู้จัดการส�านัก
ก�ากับดูแลและ
เลขานุการบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงิน

หัวหน้าส�านักก�ากับ
ดูแลและตรวจสอบ
ภายใน

บมจ.ซีออยล์

บจก.เอ็ดดูเคชั่นแนล 
ทราเวล เซนเตอร์

บมจ.ธนมิตร 
แฟคตอริ่ง

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ ผู้จัดกำรส�ำนักก�ำกับดูแลและเลขำนุกำรบริษัท เป็นหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน โดยมีหน้ำที่ ดังนี้

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
1. สนับสนุนกำรก�ำกับดูแล และให้ค�ำปรึกษำทุกฝ่ำยงำนให้เป็นไปตำมกฏ ระเบียบขององค์กร เพื่อให้ม่ันใจว่ำทุกส่วนงำนของ

องค์กร สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของ SET, SEC และ TSD
2. จัดท�ำแผนกำรพัฒนำด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ด้ำนกำรพัฒนำควำมยั่งยืน  และรำยงำนกำรพัฒนำด้ำน CG ขององค์กร

ต่อคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร  
3.  ติดต่อประสำนงำน ในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน กำรก�ำกับดูแลกิจกำร และกำรปฏิบัติตำมกฏระเบียบ

ขององค์กร กับหน่วยงำนอื่นๆ
4.  พัฒนำนโยบำย และโครงกำรที่ส่งเสริมให้พนักงำนด�ำเนินงำนไปตำมนโยบำยและะรำยงำนควำมผิดปกติ หรือกำรทุจริต

คอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 4  
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิงบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

(บาท)

มูลค่าสุทธิงบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

(บาท)

ทรัพย์สินประเภทที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 68,302,854 -

ทรัพย์สินประเภทอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 51,319,417 14,890,832

ทรัพย์สินประเภทเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 25,916,229 15,344,088

ทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - -

ทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ 12,891 1.00

ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ 149,317,363 -

ทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 4,638,559 -

รวม 299,507,313 30,234,921

ทรัพย์สินที่กิจกำรให้เช่ำและรำยละเอียดเกี่ยวกับเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จัดเป็นaอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

รายละเอียดสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิงบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

(บาท)

มูลค่าสุทธิงบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

(บาท)

ทรัพย์สินประเภทที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน - 68,030,175

ทรัพย์สินประเภทอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 39,352,797

ทรัพย์สินประเภทเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน - 6,096,294

ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ - 130,701,571

ทรัพย์สินประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - 268,874

รวม - 244,449,711

เมือ่วนัที ่31 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 บรษิทั ซอีอยล์ ปิโตรเคมคิอล 
จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีกำรท�ำสัญญำให้เช่ำทรัพย์สิน  
ซึ่งประกอบไปด้วย ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดิน รวมถึงเคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ ให้แก่กิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเพื่อใช้

เป็นสถำนที่ประกอบธุรกิจโรงกล่ันน�้ำมันปำล์ม โดยมีระยะ
เวลำกำรเช่ำ 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2567 กลุ่มกิจกำรจึงจัดประเภท
ทรัพย์สินที่ให้เช่ำน้ีเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จ�ำนวน 
244.45 ล้ำนบำท
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อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

อาคาร 20 ปี

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 20 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 3 - 5 ปี

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงทิตย์ 5 - 25 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 8 - 15 ปี

รายการลูกหนี้การค้า
มูลค่าตามบัญชีสุทธิปี 2564

งบการเงินรวม
(ล้านบาท)

งบเฉพาะกิจการ
(ล้านบาท)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 142.79 111.63

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 1,208.23 414.93

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (30.07) (21.82)

รวม 1,320.95 504.74

นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
เพื่อให้กำรลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีหลักกำรที่เหมำะสม 
โดยก�ำหนดให้ลงทุนน้ันเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภำพท�ำรำยได้และ
ก�ำไร ซึ่งต้องผ่ำนกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ มีกระแสเงินสด
เพียงพอที่จะจ่ำยช�ำระภำระหนี้และดอกเบี้ยจ่ำย มีผลตอบแทน
ที่เหมำะสมในควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และจัดให้มีผู้บริหำรและ
บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรท�ำธุรกิจ
นั้นๆ และไม่ลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมำยหรือผิดหลักศีลธรรม 
กำรลงทุนผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัท

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดไว้ และก�ำหนด
ให้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ี
เข้ำไปลงทุนให้คณะกรรมกำรของบริษัทรับทรำบทุกไตรมำส

ในกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทจะส่งตัวแทนเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมของบริษัทดังกล่ำว โดยตัวแทนต้องมีคุณสมบัติและ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมในธุรกิจ และปรำศจำกผลประโยชน์
ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งน้ีตัวแทนจะ
ต้องบริหำรและจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตำม
กฎเกณฑ์และระเบียบตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 
และกฎหมำยของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารแนบ 5  
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนำและยกระดับกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยได้น�ำหลักปฏิบัติตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ก�ำหนด มำปรับใช้ตำมท่ีเหมำะสมกับบริบทธุรกิจขององค์กร 
และสภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทฯ 
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และ
เป็นธรรม ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับองค์กรเพื่อกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เม่ือ
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 บริษัทได้มีมติอนุมัติกำรก�ำหนด
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด 
สำมำรถสรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
หมวดที่ 3 : บทบำทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

นอกจำกน้ี บริษัทยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักจริยธรรม 
บริหำรจัดกำรด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม สอดคล้อง
ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้เป็นมำตรฐำนใน
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรมของกลุ่มบริษัท จึงได้มีกำร
ก�ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจขึ้นมำ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติท่ีดีของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของกลุ่มบริษัททุกคน ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมำตรฐำน ภำยใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม 
และควำมซ่ือสัตย์ โดยบริษัทก�ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกระดับในกลุ่มบริษัท ต้องให้ควำมส�ำคัญและยึดถือ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ ด้วย
ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำค
และเป็นธรรม เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจบรรลุตำมวิสัยทัศน์ สร้ำง
มูลค่ำระยะยำว มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองและยั่งยืน

ทั้งน้ี นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และ
จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม บริษัทได้จัดให้มีกำรเผยแพร่
เอกสำรดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้
h t tps : / /www.seao i l tha i land .com/files/misc/
sustainability/cg/20200529-cg-policy-th.pdf
ht tps : / /www.seao i l tha i land .com/files/misc/
sustainability/cg/seaoil-code-of-conduct.pdf
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เอกสารแนบ 5  
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำร 
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มุ่งม่ันที่จะพัฒนำและยกระดับกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยได้น�ำหลักปฏิบัติตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ก�ำหนด มำปรับใช้ตำมที่เหมำะสมกับบริบทธุรกิจขององค์กร 
และสภำพแวดล้อมกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทฯ 
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และ
เป็นธรรม ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับองค์กรเพื่อกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เม่ือ
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 บริษัทได้มีมติอนุมัติกำรก�ำหนด
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด 
สำมำรถสรุปได้ดังน้ี

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
หมวดที่ 3 : บทบำทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

นอกจำกน้ี บริษัทยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักจริยธรรม 
บริหำรจัดกำรด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม สอดคล้อง
ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้เป็นมำตรฐำนใน
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรมของกลุ่มบริษัท จึงได้มีกำร
ก�ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจข้ึนมำ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติท่ีดีของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของกลุ่มบริษัททุกคน ในกำร
ด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมำตรฐำน ภำยใต้กรอบจริยธรรม คุณธรรม 
และควำมซื่อสัตย์ โดยบริษัทก�ำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนทุกระดับในกลุ่มบริษัท ต้องให้ควำมส�ำคัญและยึดถือ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ ด้วย
ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำค
และเป็นธรรม เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจบรรลุตำมวิสัยทัศน์ สร้ำง
มูลค่ำระยะยำว มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งน้ี นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และ
จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม บริษัทได้จัดให้มีกำรเผยแพร่
เอกสำรดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้
h t tps : / /www.seao i l tha i land .com/files/misc/
sustainability/cg/20200529-cg-policy-th.pdf
ht tps : / /www.seao i l tha i land .com/files/misc/
sustainability/cg/seaoil-code-of-conduct.pdf
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คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) 
ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน ซ่ึงเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิและมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีและกำรเงิน ด้ำนกฎหมำย 
และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
ประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมขอบเขต และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และตำมแนวทำงปฏบิตัขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมทั้งสิ้นรวม 
7 ครั้ง และได้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เป็นประจ�ำทุกไตรมำส โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุม
ของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน ดังนี้
1. ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  เข้ำร่วมประชุม 7 / 7 ครั้ง
2. คุณทวีป สุนทรสิงห์
 กรรมกำรตรวจสอบ  เข้ำร่วมประชุม 7 / 7 ครั้ง 
3. ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 
 กรรมกำรตรวจสอบ   เข้ำร่วมประชุม 7 / 7 ครั้ง

ซึ่งในกำรประชุมแต่ละครั้ง เป็นกำรประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี 
ผู ้ตรวจสอบภำยใน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู ้จัดกำรใหญ่ ผู ้บริหำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และผู ้บริหำร
ฝ่ำยอื่นๆ ตำมวำระท่ีเก่ียวข้อง และได้ประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีผู้บริหำร เข้ำร่วม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษำหำรืออย่ำง
เป็นอิสระในประเด็นส�ำคัญต่ำงๆ รวมถึง รับทรำบผลกำร
ปฏิบัติงำน ข้อสังเกตที่ตรวจพบ ตลอดจนปัญหำและอุปสรรค
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำน 
แสดงควำมเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงเป็นอิสระ โดยสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
รำยไตรมำส งบกำรเงนิส�ำหรบัปี 2564 ตลอดจนรำยงำนทำงกำร
เงินที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีเพื่อพิจำรณำงบกำรเงินของบริษัทฯ และได้สอบถำม

และรับฟังค�ำช้ีแจงจำกผู้บริหำรและผู้สอบบัญชี จำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้อง
กับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ได้จัดท�ำขึ้น
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินของไทยและมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 
 
กำรสอบทำนระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบ
ภำยใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได ้สอบทำนและประเมินควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ�ำปีของบริษัท 
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและเพียงพอในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยใน ในกระบวนกำรปฏิบัติงำนหลักที่ส�ำคัญของบริษัทฯ 
กำรสอบถำมจำกผู้สอบบัญชี และฝ่ำยบริหำร

ด้ำนก�ำกับดูแลระบบกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำ คัดเลือก แต่งตั้งผู ้ตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท โดยพิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน 
คุณภำพของงำนตรวจสอบ ควำมรู ้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ 
รวมทั้งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในแผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ�ำปี โดยใช้วิธีกำรประเมินควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุม
ภำยในตำมมำตรฐำนของ COSO คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้พิจำรณำผลกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนก�ำกับดูแลและ
ติดตำมกำรปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบในทุกไตรมำส 

กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกรอบกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงองค์กรเป็นประจ�ำทุกปี รับทรำบรำยงำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงจำกคณะจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกไตรมำส 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมทุกปัจจัยเส่ียงและอยู่ใน
ระดับที่เหมำะสม

เอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ 
ผ่ำนหน่วยงำนก�ำกับดูแล เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบริษัท
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ 
มีระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิผล 

พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและอำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งคณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ฝ่ำยจัดกำรได้เข้ำท�ำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกัน ตำมธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำ และรำคำ
ที่สมเหตุสมผลดังเช่นที่ท�ำกับบุคคลภำยนอกท่ัวไป และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยและเปิดเผยข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่ำงครบถ้วน

พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทน
ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง 
และพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจำรณำจำก
คุณสมบัติ คุณภำพของงำนตรวจสอบ ควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ และประสบกำรณ์
ในกำรตรวจสอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึง
กันกับธุรกิจของบริษัท ส�ำหรับค่ำตอบแทนผู ้สอบบัญชีนั้น 
ได้พิจำรณำถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และ
ควำมเหมำะสมโดยเทียบเคียงกับอัตรำค่ำตอบแทนจำกผู้สอบ
บัญชีอื่นที่เทียบได้

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ�ำปี 2565 รวมท้ังพิจำรณำค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน�ำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป

พิจำรณำรำยงำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งในเรื่องกำรทบทวน
ควำมเสี่ยงจำกกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้กำรเกิดกำร
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งหำ
มำตรกำรควบคุม กำรจัดให้มีระบบกำรติดตำมและรำยงำน
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กำรจัดอบรมและให้ควำมรู้
กับพนักงำน กำรสอบทำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีควำม
โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ 
บริษัทมีมำตรกำรและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอในกำร
ต่อต้ำนและตรวจพบกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ระมัดระวัง รอบคอบ และมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อกำรปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วน 
ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ บริษัทฯ 
มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและ
เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อ
ให้ควำมเช่ือม่ันว่ำ กำรจัดท�ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของ
บริษัทที่แสดงข้อมูลอันเป็นสำระส�ำคัญ มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด 
และระเบียบต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข ้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง
เคร่งครัด

ในนำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ 
ผ่ำนหน่วยงำนก�ำกับดูแล เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของบริษัท
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ 
มีระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิผล 

พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและอำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งคณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ฝ่ำยจัดกำรได้เข้ำท�ำรำยกำร
ท่ีเกี่ยวโยงกัน ตำมธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำ และรำคำ
ท่ีสมเหตุสมผลดังเช่นที่ท�ำกับบุคคลภำยนอกทั่วไป และเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยและเปิดเผยข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่ำงครบถ้วน

พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทน
ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง 
และพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยพิจำรณำจำก
คุณสมบัติ คุณภำพของงำนตรวจสอบ ควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ และประสบกำรณ์
ในกำรตรวจสอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึง
กันกับธุรกิจของบริษัท ส�ำหรับค่ำตอบแทนผู ้สอบบัญชีนั้น 
ได้พิจำรณำถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และ
ควำมเหมำะสมโดยเทียบเคียงกับอัตรำค่ำตอบแทนจำกผู้สอบ
บัญชีอ่ืนที่เทียบได้

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ�ำปี 2565 รวมทั้งพิจำรณำค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน�ำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป

พิจำรณำรำยงำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในเรื่องกำรทบทวน
ควำมเสี่ยงจำกกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้กำรเกิดกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งหำ
มำตรกำรควบคุม กำรจัดให้มีระบบกำรติดตำมและรำยงำน
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กำรจัดอบรมและให้ควำมรู้
กับพนักงำน กำรสอบทำนระบบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงให้มีควำม
โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องตำมนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ 
บริษัทมีมำตรกำรและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอในกำร
ต่อต้ำนและตรวจพบกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ระมัดระวัง รอบคอบ และมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อกำรปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วน 
ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นโดยรวมว่ำ บริษัทฯ 
มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและ
เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อ
ให้ควำมเช่ือมั่นว่ำ กำรจัดท�ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของ
บริษัทที่แสดงข้อมูลอันเป็นสำระส�ำคัญ มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด 
และระเบียบต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข ้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง
เคร่งครัด

ในนำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจกำร ของบริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 2 ท่ำน
และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน ดังนี้

1) นำยทวีป สุนทรสิงห์  
 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน 
 และก�ำกับดูแลกิจกำร (กรรมกำรอิสระ)
2) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 
 กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร 
 (กรรมกำรอิสระ)
3) นำยสุรพล มีเสถียร 
 กรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร 
 (กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร)

โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแล
กิจกำรมีหน้ำท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
บริษัท ในกำรส่งเสริมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พิจำรณำ
กำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยเกี่ยวกับกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำรของกรรมกำรบริษัท และ
กรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์และกระบวนกำรที่ก�ำหนด
ไว้ เพื่อเสนอเข้ำรับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 
ผู ้บริหำรสูงสุด และกรรมกำรบริหำรของบริษัท นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรยังมีหน้ำท่ีก�ำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงใน
กำรปฏิบัติที่ดีในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไป
ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และสอดคล้องกับหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร
ทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรและจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน 

ในปี 2564 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนด
ค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร จ�ำนวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมกำร
ทุกท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมครบท้ัง 2 คร้ัง โดยมีรำยละเอียด
ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. พิจำรณำกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบ
ก�ำหนดออกตำมวำระ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท และที่ประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้น โดยพิจำรณำ
ตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำแล้วว่ำกรรมกำรที่น�ำเสนอ
นั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เ ก่ียวข้องที่จะเป็นประโยชน์
ต ่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและส�ำหรับกรรมกำร
อิสระ/กรรมกำรตรวจสอบน้ัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
ข้อก�ำหนดของประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 
สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระ

2. พิจำรณำกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อย ประจ�ำปี 2564 ตำมนโยบำยกำร
ก�ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
และที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น ซ่ึงในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ได้ค�ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ขนำด
ของธุรกิจ สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ ผลกำรด�ำเนินงำน 
รวมทั้งพิจำรณำเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำตอบแทนของ
บริษัท ในกลุ ่มอุตสำหกรรมเดียวกันที่มีขนำดธุรกิจ
ใกล้เคียงกัน 

3. ทบทวนนโยบำยและกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำ 
ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร Board Skill 
Matrix ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและให้
สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

4. พิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่

5. พิจำรณำทบทวนแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession 
Plan) และเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำSuccessor ให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

6. พิจำรณำสรรหำ คัดเลือกบุคคลที่ เหมำะสมในกำร
ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำรบริหำร / ผู้อ�ำนวยกำรสำยงำน

 กำรเงินของบริษัท
7. พิจำรณำกำรจัดท�ำแผนงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ส�ำหรับ

ปี 2564 เพ่ือน�ำมำก�ำหนดแนวทำงพัฒนำกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรในด้ำนต่ำงๆ ให้ครอบคลุมกำรดูแลผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
ตำมแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

เอกสารแนบ 6 
รายงานของคณะกรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ
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8. พิ จ ำ รณำแผนงำนกำรจั ดประ ชุมสำ มัญ ผู ้ ถื อหุ ้ น
ประจ� ำป ี  2564 เป ็น รูปแบบกำรประชุมผ ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อป้องกัน และลดควำมเส่ียง
ของกำรแพร่ระบำดจำกไวรัส COVID -19 และเพื่อให้กำร
จัดประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ภำยใต้หลัก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และข้อบังคับของบริษัท 

9. พิจำรณำทบทวน ประเด็นกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

10. พิจำรณำกำรก�ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น อำทิ กำรสอบทำนระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม กำรสอบทำน
ระบบกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยทีสุ่ม่เสีย่งต่อกำรเกดิคอร์รปัช่ัน 
และส่งเสริมให้มกีำรรณรงค์กำรต่อต้ำนทจุรติในองค์กร เพือ่
ยืนยันในเจตนำรมย์กำรเข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร
แนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ 

11. พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณ
 ในกำรด�ำเนินธุรกิจ นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน 

นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ กำรจัดอบรมแก่พนักงำน เพื่อให้
ตระหนักถึงกำรปกป้องดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม กำรใช้

 ทรัพยำกรอย่ำงคุ ้มค่ำและให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง และเพิ่มมำตรกำรควบคุมกำรขนส่ง

เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และในปี 2564 บรษิทั
ได้ผ่ำนกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 

 คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับ
ดูแลกิจกำร จะยังคงมุ ่งมั่นพัฒนำกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจและนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
ยังเชื่อมั่นว่ำกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะท�ำให้
องค์กรเติบโตอย่ำงยั่งยืน สร้ำงควำมเช่ือม่ันแก่ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

 ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และ
ก�ำกับดูแลกิจกำร

(นำยทวีป สุนทรสิงห์)
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 

ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร
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8. พิ จ ำ รณำแผนงำนกำรจั ดประชุ มสำมัญ ผู ้ ถื อหุ ้ น
ประจ� ำป ี  2564 เป ็น รูปแบบกำรประชุมผ ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อป้องกัน และลดควำมเส่ียง
ของกำรแพร่ระบำดจำกไวรัส COVID -19 และเพื่อให้กำร
จัดประชุมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ภำยใต้หลัก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และข้อบังคับของบริษัท 

9. พิจำรณำทบทวน ประเด็นกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

10. พิจำรณำกำรก�ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น อำทิ กำรสอบทำนระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงให้มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม กำรสอบทำน
ระบบกำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยทีสุ่่มเส่ียงต่อกำรเกดิคอร์รปัชัน่ 
และส่งเสรมิให้มกีำรรณรงค์กำรต่อต้ำนทจุรติในองค์กร เพือ่
ยืนยันในเจตนำรมย์กำรเข้ำร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงกำร
แนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ 

11. พจิำรณำทบทวนนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณ
 ในกำรด�ำเนินธุรกิจ นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน 

นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ กำรจัดอบรมแก่พนักงำน เพื่อให้
ตระหนักถึงกำรปกป้องดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม กำรใช้

 ทรัพยำกรอย่ำงคุ ้มค่ำและให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง และเพิ่มมำตรกำรควบคุมกำรขนส่ง

เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และในปี 2564 บริษัท
ได้ผ่ำนกำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 

 คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับ
ดูแลกิจกำร จะยังคงมุ ่งม่ันพัฒนำกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจและนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
ยังเชื่อมั่นว่ำกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะท�ำให้
องค์กรเติบโตอย่ำงยั่งยืน สร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 

 ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และ
ก�ำกับดูแลกิจกำร

(นำยทวีป สุนทรสิงห์)
ประธำนกรรมกำรสรรหำ 

ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำร

211แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์
บริษัท ซีออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท ในฐำนะตัวแทนผู้ถือหุ้น 
มีบทบำทหน้ำท่ีส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของ 
บริษัทฯ รวมทั้งก�ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ที่ส�ำคัญของกิจกำรเพื่อ สร้ำงมูลค่ำให้กับองค์กร ภำยใต้
จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจและให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของหลักบรรษัทภิบำลและควำมผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้กรรมกำรทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และรักษำผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดจนกำรแสดงควำมรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นส�ำคัญ 

ดังนั้น กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทจึงมีวัตถุประสงค์ให้กรรมกำรเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของตนที่มีต ่อผู ้ถือหุ ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และปฏิบัติหน้ำที่ด ้วยควำมโปร่งใส 
มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล

2. องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งกรรมกำร
2.1 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ

จ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
2.2 คณะกรรมกำรบริษัท ต้องประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมดแต่ต้อง ไม่น้อยกว่ำ 3 คน และมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรอิสระตำมที่
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนก�ำหนดไว้

2.3 คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตั้ง คณะกรรมกำรชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อ
ช่วยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด 
จะปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ที่ก�ำหนด และเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
และรับทรำบ

2.4 คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรบริษัทจะ
พจิำรณำตำมเหน็สมควร อำจจะเลอืกกรรมกำรคนหน่ึงหรอืหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้

2.5 บริษัทฯ ก�ำหนดให้ประธำนกรรมกำร จะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ (“กรรมกำรผู้จัดกำร”)

2.6 ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก�ำหนดไว้ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่อียูท่ัง้หมดตำมข้อ 1) เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนสงูสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผูไ้ด้รับเลอืกเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำร
ทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้น้ัน ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบัถดัลงมำมี
คะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

3. คุณสมบัติของกรรมกำร 
3.1 กรรมกำรต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ
3.2 กรรมกำรต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ
3.3 กรรมกำรต้องสำมำรถระบุและจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
3.4 กรรมกำรต้องมีควำมทุ่มเทและอุทิศเวลำให้กับงำนที่รับผิดชอบอย่ำงเต็มที่
3.5 กรรมกำรไม่สำมำรถประกอบกิจกำรอันมีสภำพกิจกำรอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำร

ของบริษัทฯ หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมกำรในนิติบุคคลอื่นที่มีสภำพกิจกำรอย่ำงเดียวกันและ
เป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะท�ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นก็ตำม เว้น
แต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.6 กรรมกำรต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด 
กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ประกำศของหน่วยงำนรำชกำรทีก่�ำกบัดูแลบรษิทัฯ 
และกรณีกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตำมที่บริษัทฯ และคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุนประกำศก�ำหนดด้วย (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย)

3.7 กรรมกำรจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ได้ไม่เกนิ 5 บรษิทั 
เพื่อให้กรรมกำรทุกคนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มที่และจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรบริษัท

4. วำระของกรรมกำร
4.1 กรณีมีกำรเลือกตั้งกรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัท และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะ

เลือกตั้งอย่ำงโปร่งใสและชัดเจนในกำรเลือกตั้ง โดยพิจำรณำประวัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์ใน
กำรประกอบอำชีพ/วชิำชพีของบคุคลน้ัน รวมถงึคุณสมบตัแิละกำรไม่มลีกัษณะต้องห้ำม โดยยดึถอื

ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นส�ำคัญ โดยมีรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ใน
กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้น

4.2 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมกำรต้องออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่ง และกรรมกำรที่จะต้องออก
ในวำระน้ีอำจเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้อีก  ทั้งน้ี กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปี
แรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนนั้นให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ใน
ต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง นอกจำกพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว 

4.3 กรรมกำรจะพ้นจำกต�ำแหน่งเมือ่เสยีชีวติ ลำออก ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยบริษัทมหำชนและ/หรือกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติให้ออก หรือศำลมีค�ำสั่งให้ออก

4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

4.5 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร
บริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน
จ�ำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัครำวถดัไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่ำสองเดอืน โดยบุคคล
ซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยูใ่นต�ำแหน่งกรรมกำรได้เพยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตน
เข้ำมำแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่
ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

5. ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริษัท 
5.1 ประธำนกรรมกำร
บริษัทแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่ในเรื่องกำรก�ำหนดนโยบำยของ บริษัทฯ และกำรบริหำรงำน แยกออก
จำกกันอย่ำงชัดเจน ประธำนกรรมกำร กับกรรมกำรผู้จัดกำร จึงเป็นคนละบุคคลกัน โดยประธำน
กรรมกำรมีบทบำท ดังนี้

1) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชุม และส่งหนังสือ
นัดประชุมให้แก่กรรมกำร

2) เป็นประธำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมให้กำร
ประชุมมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ

3) เปิดโอกำสและสนับสนุนให้กรรมกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบและตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5) ดูแล ติดตำม กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ 

ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
6) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และ

คะแนนเสียงทั้งสองฝ่ำยเท่ำกัน
5.2 คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรมอี�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรจดักำรบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ 
โดยมีขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1) ดูแลและก�ำหนดนโยบำยที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบำยหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจ นโยบำยทำง

ด้ำนกำรเงนิ กำรระดมทนุ กำรบรหิำรเงนิทนุ นโยบำยในกำรป้องกนัควำมเสีย่งและนโยบำยต่อต้ำน
ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น

2) ดูแลและจัดกำรบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของทีป่ระชุมผูถื้อหุน้และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั โดยในกำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทัฯ 
คณะกรรมกำรบรษิทัต้องปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซือ่สตัย์สจุริต

3) พิจำรณำและอนุมัติในเรื่องที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบำย กลยทุธ์ทำงธรุกจิ แผนกำรด�ำเนนิงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ โครงกำรลงทนุ และงบประมำณ
ของบริษัทฯ

4) ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ แผนกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงินและ
งบประมำณของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5) จดัให้มรีะบบบญัช ีระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบกำรควบคุมภำยใน และกำร
ตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

6) รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่ส�ำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
รวมท้ังผู ้ตรวจสอบบัญชี และท่ีปรึกษำฝ่ำยต่ำงๆของบริษัท และมีหน้ำที่ก�ำหนดแนวทำงใน
กำรปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส�ำคัญรวมถึงติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง

เอกสารแนบ 7 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
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7) จดัท�ำรำยงำนประจ�ำปี และรับผดิชอบต่อกำรจัดท�ำและเปิดเผยงบกำรเงินเพือ่แสดงถงึฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนนิงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำได้ตรงต่อควำมเป็นจรงิ ครบถ้วนและถกูต้องตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่น�ำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

8) ก�ำกบัดแูลและจดัให้มกีลไกก�ำกบัดแูลไม่ให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้ส่ีวนได้เสยี
กับบริษัทฯ

9) พิจำรณำและอนุมัติ รวมถึงให้ควำมเห็นเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติในกำรเข้ำท�ำ
ธุรกรรมที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ และกำรเข้ำท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
วิธีกำรที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับก�ำหนด

10) สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท

11) พิจำรณำและก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง โดย
พิจำรณำจำกผลงำนในอดีต คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เป็นต้น

12) พิจำรณำจ�ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติ

13) แต่งตั้งกรรมกำรบริหำร และแต่งต้ังกรรมกำรคนใดคนหนึ่งที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรเป็น
กรรมกำรผู้จัดกำร ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรผู้จัดกำร

14) สรรหำและแต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย หรอืบคุคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัเห็นสมควรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุย่อย รวมทัง้ก�ำหนด
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย

15) แต่งตั้ง เปล่ียนแปลงบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นใน
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมถงึก�ำหนดใช้นโยบำยกำรควบคมุและกลไกก�ำกับดแูลกิจกำรท่ีบรษิทัฯ 
เข้ำไปลงทนุในบรษิทัย่อย หรอืบรษัิทร่วม เพือ่แสดงว่ำบรษัิทฯ มกีลไกกำรก�ำกับดแูลบรษิทัย่อยตำม
ที่ก�ำหนดในประกำศเรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่

16) แต่งตั้งและ/หรือมอบอ�ำนำจให้กรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลำยคนมีอ�ำนำจด�ำเนิน
กำรใดที่อยู่ภำยในขอบเขตอ�ำนำจของกรรมกำร ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร โดยที่
คณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจดังกล่ำวได้

17) ในกรณีที่มีกำรมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งคนใด หรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นกระท�ำกำรอย่ำง
ใดอย่ำงหนึง่แทนคณะกรรมกำรบรษัิท ผูไ้ด้รบัมอบอ�ำนำจน้ันต้องไม่มอี�ำนำจอนุมตัริำยกำรทีบ่คุคล
ดงักล่ำวหรอื บคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง (“บคุคลท่ีอำจมคีวำมขดัแย้ง” ให้มคีวำมหมำยตำมทีก่�ำหนด
ไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.”) หรือคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้

18) แต่งต้ังกรรมกำร หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขำนุกำรบริษัท 

19) ก�ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส
ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมูลได้

20) พจิำรณำและอนมุตัเิรือ่งใดๆทีจ่�ำเป็นและเก่ียวเน่ืองกบับรษัิทฯ หรอืทีเ่หน็ว่ำเหมำะสมเพือ่ประโยชน์
ของบริษัทฯ

21) กรรมกำรต้องรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ท้ังน้ี ตำม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด

22) กรรมกำรต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในควำมเสียหำยใดๆ อันเกิด
ขึน้จำกกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้อืหุน้หรอืประชำชนทัว่ไป โดยแสดงข้อควำมทีเ่ป็นเทจ็ในสำระส�ำคัญ
หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสำระส�ำคัญตำมที่ก�ำหนดในกฎหมำยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่กรรมกำรและผู้บริหำรดังกล่ำวจะพิสูจน์ได้ว่ำโดยต�ำแหน่งหน้ำที่ตนไม่
อำจล่วงรู้ถึงควำมแท้จริงของข้อมูลหรือกำรขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

23) ห้ำมมิให้กรรมกำร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำร และผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ 
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มำจำกกำรกระท�ำตำมหน้ำที่หรือในทำงอ่ืนใด ที่มีหรืออำจมี
ผลกระทบเป็นนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

24) กรรมกำร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรและผู้บริหำรดังกล่ำว มีหน้ำที่แจ้งให้บริษัทฯทรำบ
ถึงควำมสัมพันธ์ และกำรท�ำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อำจก่อให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรท�ำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่ำว

 ในกรณีที่กรรมกำรท่ำนใด มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรท่ำนนั้นไม่มี
อ�ำนำจอนุมัติด�ำเนินกำรดังกล่ำวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนด

25) คณะกรรมกำรบริษัทมีขอบเขตหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. กำรประชุม
6.1 ก�ำหนดให้มกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทอย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อปี และอำจมกีำรประชมุในวำระ

พิเศษเพิ่มเติมได้ตำมควำมจ�ำเป็น ตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ
6.2 ประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำร ถ้ำต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลงหรือไม่

อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ำรอง

ประธำนกรรมกำรไม่อยูห่รอืไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำทีไ่ด้ ให้กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูเ้รยีกประชมุแทน 
ถ้ำกรรมกำรผูจ้ดักำรไม่อยูห่รอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ ให้กรรมกำรอำวโุสตำมล�ำดบัทีค่ณะกรรม
กำรบริษัทก�ำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

6.3 คณะกรรมกำรบรษิทัจะต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ของจ�ำนวน กรรมกำรท้ังหมดจึง
เป็นองค์ประชมุ ในกรณทีีป่ระธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ หรือไม่สำมำรถปฏิบตัหิน้ำทีไ่ด้ หำกมี
รองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร 
หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนที่
ประชุม

6.4 ในกำรเรียกประชุมให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย หรือเลขำนุกำรบริษัทจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบ
ให้แก่กรรมกำรโดยตรง โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และวำระที่จะประชุม ไปยังกรรมกำรล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม 

6.5 เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุม เอกสำรประกอบ
กำรประชุม สนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7. กำรลงคะแนนเสียง
กำรลงคะแนนเสียงในมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรคนหน่ึง
มีเสียงหน่ึงเสียง กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ท้ังนี้ 
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง (Self-Assessment)
คณะกรรมกำรบริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองและรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำ/
อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทรับทรำบ ปีละครั้ง 

9. ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับอนุมัติ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสำรแนบท้ำย
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นทีม่สิีทธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัฯ บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมบรษิทั ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีมี่ส่วนร่วมบรหิำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ทีป่รกึษำทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�ำ 
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุน้รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�ำขออนญุำตต่อส�ำนกังำน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมไม่รวมถงึกรณี
ทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรอืทีป่รกึษำ ของส่วนรำชกำรซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น 
บดิำมำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบตุร รวมท้ังคู่สมรสของบตุร ของผู้บรหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ�ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำต
ต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูม้อี�ำนำจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีม่นียั ผู้มอี�ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส�ำนักงำน
สอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือ
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้ำงหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลกูจ้ำง 
พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิกำรทีมี่สภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขันทีมี่นัยกบักิจกำร
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
 ซึง่คณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระข้ำงต้นเป็นไปตำมนยิำมทีก่�ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ

ตลำดทุน

CONTENTS

การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ การกำากับดูำแลกิจการ งบการเงินิของบริษััท การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล เอกสารแนบ



212 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

7) จดัท�ำรำยงำนประจ�ำปี และรบัผดิชอบต่อกำรจดัท�ำและเปิดเผยงบกำรเงินเพือ่แสดงถึงฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนนิงำนในรอบปีทีผ่่ำนมำได้ตรงต่อควำมเป็นจรงิ ครบถ้วนและถกูต้องตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่น�ำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

8) ก�ำกบัดแูลและจดัให้มกีลไกก�ำกบัดแูลไม่ให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้ส่ีวนได้เสยี
กับบริษัทฯ

9) พิจำรณำและอนุมัติ รวมถึงให้ควำมเห็นเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติในกำรเข้ำท�ำ
ธุรกรรมที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ และกำรเข้ำท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ
วิธีกำรที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับก�ำหนด

10) สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท

11) พิจำรณำและก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง โดย
พิจำรณำจำกผลงำนในอดีต คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เป็นต้น

12) พิจำรณำจ�ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมัติ

13) แต่งตั้งกรรมกำรบริหำร และแต่งตั้งกรรมกำรคนใดคนหนึ่งที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรเป็น
กรรมกำรผู้จัดกำร ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำรผู้จัดกำร

14) สรรหำและแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย หรอืบคุคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตำมที่
คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุย่อย รวมทัง้ก�ำหนด
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย

15) แต่งตั้ง เปล่ียนแปลงบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นใน
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมถงึก�ำหนดใช้นโยบำยกำรควบคมุและกลไกก�ำกับดแูลกจิกำรท่ีบรษิทัฯ 
เข้ำไปลงทนุในบรษิทัย่อย หรอืบรษัิทร่วม เพือ่แสดงว่ำบรษิทัฯ มกีลไกกำรก�ำกบัดแูลบรษิทัย่อยตำม
ที่ก�ำหนดในประกำศเรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่

16) แต่งตั้งและ/หรือมอบอ�ำนำจให้กรรมกำร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนมีอ�ำนำจด�ำเนิน
กำรใดที่อยู่ภำยในขอบเขตอ�ำนำจของกรรมกำร ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร โดยที่
คณะกรรมกำรบริษัทอำจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจดังกล่ำวได้

17) ในกรณีที่มีกำรมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งคนใด หรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นกระท�ำกำรอย่ำง
ใดอย่ำงหนึง่แทนคณะกรรมกำรบรษิทั ผูไ้ด้รบัมอบอ�ำนำจนัน้ต้องไม่มอี�ำนำจอนมุตัริำยกำรทีบ่คุคล
ดงักล่ำวหรอื บคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้ง (“บคุคลท่ีอำจมคีวำมขัดแย้ง” ให้มคีวำมหมำยตำมทีก่�ำหนด
ไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.”) หรือคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และ

หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้
18) แต่งต้ังกรรมกำร หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ตำมที่

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเป็นเลขำนุกำรบริษัท 
19) ก�ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส

ผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงข้อมูลได้
20) พจิำรณำและอนมุตัเิรือ่งใดๆทีจ่�ำเป็นและเกีย่วเนือ่งกบับรษิทัฯ หรอืทีเ่หน็ว่ำเหมำะสมเพือ่ประโยชน์

ของบริษัทฯ
21) กรรมกำรต้องรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 

ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ท้ังน้ี ตำม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด

22) กรรมกำรต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในควำมเสียหำยใดๆ อันเกิด
ขึน้จำกกำรเปิดเผยข้อมลูต่อผูถื้อหุน้หรอืประชำชนทัว่ไป โดยแสดงข้อควำมทีเ่ป็นเทจ็ในสำระส�ำคัญ
หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสำระส�ำคัญตำมที่ก�ำหนดในกฎหมำยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่กรรมกำรและผู้บริหำรดังกล่ำวจะพิสูจน์ได้ว่ำโดยต�ำแหน่งหน้ำที่ตนไม่
อำจล่วงรู้ถึงควำมแท้จริงของข้อมูลหรือกำรขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น

23) ห้ำมมิให้กรรมกำร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำร และผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ 
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ท้ังที่ได้มำจำกกำรกระท�ำตำมหน้ำที่หรือในทำงอื่นใด ที่มีหรืออำจมี
ผลกระทบเป็นนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

24) กรรมกำร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรและผู้บริหำรดังกล่ำว มีหน้ำที่แจ้งให้บริษัทฯทรำบ
ถึงควำมสัมพันธ์ และกำรท�ำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อำจก่อให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรท�ำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่ำว

 ในกรณีที่กรรมกำรท่ำนใด มีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรท่ำนนั้นไม่มี
อ�ำนำจอนุมัติด�ำเนินกำรดังกลำ่วกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตำมที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนด

25) คณะกรรมกำรบริษัทมีขอบเขตหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

6. กำรประชุม
6.1 ก�ำหนดให้มกีำรจดัประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อย 4 ครัง้ต่อปี และอำจมกีำรประชมุในวำระ

พิเศษเพิ่มเติมได้ตำมควำมจ�ำเป็น ตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ
6.2 ประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำร ถ้ำต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรว่ำงลงหรือไม่

อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ำรอง

ประธำนกรรมกำรไม่อยูห่รอืไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำทีไ่ด้ ให้กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูเ้รยีกประชุมแทน 
ถ้ำกรรมกำรผูจั้ดกำรไม่อยูห่รอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ ให้กรรมกำรอำวุโสตำมล�ำดับทีค่ณะกรรม
กำรบริษัทก�ำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

6.3 คณะกรรมกำรบรษัิทจะต้องมีกรรมกำรมำประชมุไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวน กรรมกำรท้ังหมดจึง
เป็นองค์ประชมุ ในกรณทีีป่ระธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ หรือไม่สำมำรถปฏิบตัหิน้ำทีไ่ด้ หำกมี
รองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร 
หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนที่
ประชุม

6.4 ในกำรเรียกประชุมให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมำย หรือเลขำนุกำรบริษัทจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบ
ให้แก่กรรมกำรโดยตรง โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และวำระที่จะประชุม ไปยังกรรมกำรล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม 

6.5 เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุม เอกสำรประกอบ
กำรประชุม สนับสนุนติดตำมให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7. กำรลงคะแนนเสียง
กำรลงคะแนนเสียงในมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรคนหนึ่ง
มีเสียงหน่ึงเสียง กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งนี้ 
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขำด

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง (Self-Assessment)
คณะกรรมกำรบริษัทประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองและรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำ/
อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทรับทรำบ ปีละครั้ง 

9. ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทจะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับอนุมัติ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสำรแนบท้ำย
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นทีม่สิีทธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัฯ บริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี�ำนำจควบคมุบรษัิท ทัง้น้ี ให้นับรวมกำรถอืหุ้นของผู้ทีเ่กีย่วข้อง
ของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีมี่ส่วนร่วมบรหิำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�ำ 
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุน้รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษัิท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้น้ี ลกัษณะต้องห้ำมไม่รวมถงึกรณี
ทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรอืทีป่รกึษำ ของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลักษณะทีเ่ป็น 
บดิำมำรดำ คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมท้ังคูส่มรสของบตุร ของผู้บรหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ�ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำต
ต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผู้มอี�ำนำจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของส�ำนักงำน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 
2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือ
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นัียในห้ำงหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลกูจ้ำง 
พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจกำรทีมี่สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นัียกบักิจกำร
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
 ซึง่คณุสมบตัขิองกรรมกำรอิสระข้ำงต้นเป็นไปตำมนิยำมทีก่�ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ

ตลำดทุน

213แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 2564 (One Report)
บริษัท ซีออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

1.  วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ คณะกรรมกำรชุดย่อย ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะ
กรรมกำรบริษัทฯ เพื่อช่วยสนับสนุนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยเฉพำะในด้ำน
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรพิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ระบบกำร
ควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด กฎหมำย
ท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่อย่ำงอิสระ เป็นไปตำมหลัก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและมีมำตรำฐำนสำกล คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควร
ก�ำหนดกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี้

2. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.1 กรรมกำรตรวจสอบต้องเป็นกรรมกำรบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำร

อิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และประกำศของ
ตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดดังกล่ำวต้องมีอย่ำงน้อย 
3 ท่ำน

2.2 กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจหรือ
ประสบกำรณ์ด้ำนบัญชี หรือกำรเงิน เพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำร
สอบทำนควำมเชื่อถือของงบกำรเงิน

3.  คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
3.1 ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้

เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
3.2 เป็นกรรมกำรอิสระ และต้อง 

(1) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้
ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น

  รำยใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง และ 
(2) ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน

เฉพำะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน
3.3 มีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ 

ว่ำด้วยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย)
3.4 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำร

ตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ท่ีมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ใน
กำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ นอกจำกนี้ บริษัทจะพิจำรณำ
คุณสมบัติในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบกำรณ์ในธุรกิจ ควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และควำมมีจริยธรรม เป็นต้น

4.  วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบ
4.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีวำระกำรปฏิบัติงำนตำมวำระของกำรเป็น

กรรมกำรบริษัท นับตั้งแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมกำรตรวจสอบ
ซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ สำมำรถได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับเข้ำมำด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่ได้ 

4.2 กรณีนอกจำกกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระดังกล่ำว 
กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ
(1) เสียชีวิต
(2) ลำออก
(3) ขำดคุณสมบัติตำมกฎบัตรนี้ หรือ ตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำร

ก�ำกับตลำดทุน
(4) คณะกรรมกำรมีมติให้พ้นจำกต�ำแหน่ง

กรณีต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลง เพรำะเหตุอ่ืนใดนอกจำกถึงครำว
ออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (AUDIT COMMITTEE CHARTER)
(ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2563 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563)

กรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทก�ำหนด โดยบุคคลท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียง
วำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 
เมื่อกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงกระทั่งมีจ�ำนวนต�่ำกว่ำ 3 คน ให้คณะกรรมกำร
บริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ครบจ�ำนวนภำยในระยะเวลำไม่เกินกว่ำ 
3 เดือนนับจำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ�ำนวนน้อยกว่ำ 3 คน

5. ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้
5.1 สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผย

ข้อมูลอย่ำงเพียงพอ 
5.2 สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และ

ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 
พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย และเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน

5.3 สอบทำนให ้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว ่ำด ้วยหลักทรัพย ์และ
ตลำดหลักทรัพย ์  หรือข ้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย ์ฯ นโยบำย 
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

5.4 พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ เพื่อ
ท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่ำตอบแทน รวมทั้งเข้ำร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 
1 ครั้ง

5.5 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ

5.6 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ�ำป ีของบริษัทฯ ซึ่ งรำยงำนดังกล ่ำวต ้องลงนำมโดยประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เช่ือถือได้ของรำยงำน

ทำงกำรเงินของบริษัทฯ
(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ
(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯหรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชีภำยนอก
(5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุม

ของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำก

กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (charter)
(8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขต

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
5.7 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำ

มีรำยกำรหรือกำรกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำ
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ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(1)  รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2)  กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบ

ควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด�ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุง

แก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำย
หนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำร กระท�ำตำมวรรคข้ำงต้นต่อ
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนหรือตลำดหลักทรัพย์ฯ

5.8 สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ เหมำะสมและมี
ประสิทธิผลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ตลอดจนรับเร่ืองกำรแจ้ง
เบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชันอันเกิดจำกคนภำยในองค์กรที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
พิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบริษัทร่วม
กันพิจำรณำลงโทษ หรือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

5.9 คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัท
มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

6. กำรประชุม
6.1 ก�ำหนดให้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 5 ครั้ง 
6.2 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ภำยเป็นพิเศษได้หำกมีกำรร้องขอจำกกรรมกำรตรวจสอบ หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธำนกรรมกำรบริษัท โดยประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประธำนในที่ประชุม

6.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดย
ประธำนคณะกรรมตรวจสอบเป็นประธำนในที่ประชุม

6.4 กรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบ
คนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม

6.5 คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญผู้เชี่ยวชำญ หรือนักกฏหมำยจำกภำยนอก
เข้ำร่วมประชุมตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

6.6 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำแต่งต้ังเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุม 
น�ำส่งเอกสำรกำรประชุมและบันทึกรำยงำนกำรประชุม และอื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำย

7 กำรลงคะแนนเสียง
7.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรตรวจสอบที่มำประชุมออก

เสียงลงคะแนน โดยให้กรรมกำรตรวจสอบหน่ึงคนมีเสียงในกำรลงคะแนน 
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ชี้ขำด

7.2 กรรมกำรตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องพิจำรณำ จะต้องงดออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น

8. กำรรำยงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท

9. กำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของตนเอง 
 (Self – Assessment)
คณะกรรมกำรตรวจสอบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองและรำยงำนผล
กำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำร
ปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้คณะกรรมกำรบริษัทให้คณะกรรมกำรบริษัท
รับทรำบปีละครั้ง

10. ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบตำมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสำรแนบท้ำย
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดขอ

งบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมบริษัท ท้ังนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมกำร
อิสระรำยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำ
แล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ำมไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือ
ที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะ
ที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำร
เป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกิน
กว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ย่ืน
ค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน 
หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ
ที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 ซึ่งคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระข้ำงต้นเป็นไปตำมนิยำมที่ก�ำหนดไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
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ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(1)  รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2)  กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบ

ควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด�ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุง

แก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำย
หนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำร กระท�ำตำมวรรคข้ำงต้นต่อ
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนหรือตลำดหลักทรัพย์ฯ

5.8 สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมและมี
ประสิทธิผลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ตลอดจนรับเรื่องกำรแจ้ง
เบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชันอันเกิดจำกคนภำยในองค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
พิจำรณำตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบริษัทร่วม
กันพิจำรณำลงโทษ หรือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

5.9 คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัท
มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

6. กำรประชุม
6.1 ก�ำหนดให้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 5 ครั้ง 
6.2 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเรียกประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ภำยเป็นพิเศษได้หำกมีกำรร้องขอจำกกรรมกำรตรวจสอบ หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธำนกรรมกำรบริษัท โดยประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประธำนในที่ประชุม

6.3 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรตรวจสอบท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดย
ประธำนคณะกรรมตรวจสอบเป็นประธำนในที่ประชุม

6.4 กรณีที่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรตรวจสอบท่ีมำประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบ
คนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม

6.5 คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเชิญผู้เชี่ยวชำญ หรือนักกฏหมำยจำกภำยนอก
เข้ำร่วมประชุมตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

6.6 คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำแต่งต้ังเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุม 
น�ำส่งเอกสำรกำรประชุมและบันทึกรำยงำนกำรประชุม และอื่นๆ ตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำย

7 กำรลงคะแนนเสียง
7.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรตรวจสอบท่ีมำประชุมออก

เสียงลงคะแนน โดยให้กรรมกำรตรวจสอบหน่ึงคนมีเสียงในกำรลงคะแนน 
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ชี้ขำด

7.2 กรรมกำรตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องพิจำรณำ จะต้องงดออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น

8. กำรรำยงำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท

9. กำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของตนเอง 
 (Self – Assessment)
คณะกรรมกำรตรวจสอบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองและรำยงำนผล
กำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำร
ปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้คณะกรรมกำรบริษัทให้คณะกรรมกำรบริษัท
รับทรำบปีละครั้ง

10. ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบตำมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสำรแนบท้ำย
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดขอ

งบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำร
อิสระรำยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำ
แล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน ก.ล.ต. ท้ังนี้ 
ลักษณะต้องห้ำมไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือ
ที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะ
ที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำร
ก�ำกับตลำดทุน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำร
เป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกิน
กว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 
ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ียื่น
ค�ำขออนุญำตต่อคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน 
หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ
ที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 ซึ่งคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระข้ำงต้นเป็นไปตำมนิยำมที่ก�ำหนดไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ก�าหนด
ค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการ

1. วัถตุประสงค์
คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทนและก�ำกับดูแล
กิจกำร (Nomination Remuneration and Corporate 
Governance Committee) (“คณะกรรมกำรสรรหำฯ”) 
ได ้รับกำรแต ่งตั้ งจำกคณะกรรมกำรของบริษัท ซีออยล ์ 
จ�ำกัด(มหำชน)(“บริษัทฯ”) เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท ด้ำนกำรสรรหำผู ้ ท่ีเหมำะสมในกำร
ด�ำรงต�ำแหน่ง ของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อยและ
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดจนพิจำรณำกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนให้มีควำมเหมำะสม โปร่งใส และเป็นไปตำม
นโยบำยกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด้ำนกำรพัฒนำกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำร ให้สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับของ 
บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
และจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติกำรแต่งตั้ง
 คณะกรรมกำรสรรหำฯ
2.1  คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้รบักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำร

บริษัท
2.2  คณะกรรมกำรสรรหำฯ ต้องมีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำร
 บริษทัและกรรมกำรอสิระครบถ้วนตำมกฏบตัร คณะกรรมกำร
 บริษัท 
2.3 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท

อย่ำงน้อย 3 คน โดยมีกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
กรรมกำรสรรหำฯ ทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ

2.4  คณะกรรมกำรบริษัท แต่งตั้งกรรมกำรอิสระ 1 คน ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ

2.5  คณะกรรมกำรสรรหำฯ แต่งตัง้พนกังำนของบรษัิทฯ จ�ำนวน 
1 คน ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำฯ

3. วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
3.1 คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับ

ระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั โดยกรรมกำร 
ที่พ้นต�ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับ
เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้อีกตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท

เห็นว่ำเหมำะสม
3.2  กรณีต�ำแหน่งคณะกรรมกำรสรรหำฯ ว่ำงลงเพรำะเหตุ

อื่นใด ได้แก่ ลำออกหรือพ้นสภำพกำรเป็นคณะกรรมกำร
บริษัทไม่ว่ำกรณีใด ให้คณะกรรมกำรบริษัท มีอ�ำนำจ
ในกำรแต่งตั้ง กรรมกำรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ำเป็น
คณะกรรมกำรสรรหำฯเพิ่มเติม โดยกรรมกำรที่ได้รับกำร
แต่งตั้งเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียง
เท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทนที่เท่ำนั้น

4. ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
4.1 ด้ำนกำรสรรหำ 
1) พจิำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้มคีวำมเหมำะสมกบัองค์กร ธรุกจิ 

และสภำพแวดล้อม
2) ก�ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำ กรรมกำรบรษิทั 

กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทฯ โดย
พิจำรณำควำมเหมะสมของโครงสร้ำง องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร คุณสมบตัขิองกรรมกำรบรษิทั เพือ่เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3) พจิำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบคุคลทีเ่หมะสมให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทที่ครบวำระ และ/หรือ มีต�ำแหน่ง
ว่ำงลง

4) พจิำรณำสรรหำและคดัเลอืก บคุคลทีเ่หมำะสมในกำรด�ำรง
ต�ำแหน่ง ผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทฯ และ กรรมกำรบริหำร

5) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสูงสุดของบริษัทฯ 
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมมกำรบริษัทรับทรำบ เพื่อ
พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทน

6) ปฏิบัติหน้ำทีอื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท 
มอบหมำย

4.2 ด้ำนกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
1) เสนอแนะหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

ของคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำร
สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/
หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2) เสนอค่ำตอบแทนประจ�ำปี ท่ีจ�ำเป็นและเหมำะสมท้ังท่ี
เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมกำรบริษัทเป็น
รำยบุคคล โดยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร
บริษัทและกรรมกำรชุดย่อย ให้พิจำรณำควำมเหมำะสม 
และเปรยีบเทยีบกบับรษัิทในธรุกจิทีค่ล้ำยคลงึกนั เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบรษิทั พิจำรณำและน�ำเสนอต่อทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
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3) ก�ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชดุย่อย และ ผูบ้รหิำรสงูสดุ
ของบริษัทฯ 

4) รบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และมหีน้ำทีใ่ห้ค�ำชีแ้จง 
ตอบค�ำถำมในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกับค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5) รำยงำนนโยบำย หลักกำรและเหตุผลของกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ตำมข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ�ำปี (56-1) แบะรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

6) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท 
มอบหมำย 

4.3  ด้ำนก�ำกับดูแลกิจกำร
1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติด้ำนก�ำกับดูแล

กจิกำรเพือ่ให้สอดคล้องตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 
จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน รวม
ถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ให้มีควำมเหมำะสมอย่ำง
สม�่ำเสมอ

2) ก�ำกับดูแลกิจกำร ให้ค�ำปรึกษำ และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ จรรยำบรรณใน
กำรด�ำเนนิธรุกิจ และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัช่ัน รวมถงึกำร
ด�ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร

3) ปฏิบัติหน้ำทีอื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำย

5. กำรประชุม
5.1 คณะกรรมกำรสรรหำฯ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตำม

ที่ เห็นสมควร อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีอ�ำนำจในกำรเรียกประชุมเพิ่ม
เตมิได้ตำมควำมจ�ำเป็น โดยองค์ประชุมของคณะกรรมกำร
สรรหำฯ ต้องไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนคณะกรรมกำร
สรรหำฯ

5.2 กรณทีีป่ระธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ ซึง่เป็นประธำนในที่
ประชุมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมกำรสรรหำฯที่มำประชุม 
เลือกกรรมกำรสรรหำฯคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม

5.3 กรรมกำรสรรหำฯคนใดมีเหตุจ�ำไม่อำจเข้ำร่วมประชุมได้ 
ต้องแจ้งให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ ทรำบล่วงหน้ำ

5.4 ในกำรเรียกประชุมให้ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ หรือ
ผู้ซึ่งได้รับ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสำรประกอบ
กำรประชมุ โดยทำงไปรษณย์ีลงทะเบียน กำรส่งมอบให้แก่
กรรมกำรโดยตรง หรือกำรส่งด้วยวิธีกำรอื่นใดที่เหมำะสม 

โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และวำระที่จะประชุม ไปยัง
กรรมกำรสรรหำฯล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ

5.5 คณะกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำฯ ได้รับทรำบ

6. กำรลงคะแนนเสียง
กำรลงคะแนนเสียงในมติที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯให้
ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรสรรหำฯคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียง กรรมกำรสรรหำฯที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุม 
หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงช้ีขำด

7. กำรรำยงำน
คณะกรรมกำรสรรหำฯ รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท และจัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ เปิดเผย
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 
 (Self – Assessment)
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเอง
และรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำหรืออุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ ปีละครั้ง

9. ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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3) ก�ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชดุย่อย และ ผูบ้รหิำรสูงสดุ
ของบริษัทฯ 

4) รบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และมหีน้ำทีใ่ห้ค�ำชีแ้จง 
ตอบค�ำถำมในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกับค่ำตอบแทนของกรรมกำร
บริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5) รำยงำนนโยบำย หลักกำรและเหตุผลของกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ตำมข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ�ำปี (56-1) แบะรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

6) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท 
มอบหมำย 

4.3  ด้ำนก�ำกับดูแลกิจกำร
1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติด้ำนก�ำกับดูแล

กจิกำรเพือ่ให้สอดคล้องตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 
จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน รวม
ถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน ให้มีควำมเหมำะสมอย่ำง
สม�่ำเสมอ

2) ก�ำกับดูแลกิจกำร ให้ค�ำปรึกษำ และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ จรรยำบรรณใน
กำรด�ำเนนิธรุกจิ และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัช่ัน รวมถงึกำร
ด�ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
และกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กร

3) ปฏิบัติหน้ำทีอื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
มอบหมำย

5. กำรประชุม
5.1 คณะกรรมกำรสรรหำฯ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตำม

ท่ีเห็นสมควร อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีอ�ำนำจในกำรเรียกประชุมเพิ่ม
เตมิได้ตำมควำมจ�ำเป็น โดยองค์ประชุมของคณะกรรมกำร
สรรหำฯ ต้องไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนคณะกรรมกำร
สรรหำฯ

5.2 กรณทีีป่ระธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ ซึง่เป็นประธำนในที่
ประชุมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมกำรสรรหำฯที่มำประชุม 
เลือกกรรมกำรสรรหำฯคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม

5.3 กรรมกำรสรรหำฯคนใดมีเหตุจ�ำไม่อำจเข้ำร่วมประชุมได้ 
ต้องแจ้งให้ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำฯ ทรำบล่วงหน้ำ

5.4 ในกำรเรียกประชุมให้ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ หรือ
ผู้ซึ่งได้รับ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสำรประกอบ
กำรประชมุ โดยทำงไปรษณย์ีลงทะเบียน กำรส่งมอบให้แก่
กรรมกำรโดยตรง หรือกำรส่งด้วยวิธีกำรอื่นใดที่เหมำะสม 

โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และวำระที่จะประชุม ไปยัง
กรรมกำรสรรหำฯล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ

5.5 คณะกรรมกำรสรรหำฯ สำมำรถเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำฯ ได้รับทรำบ

6. กำรลงคะแนนเสียง
กำรลงคะแนนเสียงในมติที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯให้
ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรสรรหำฯคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียง กรรมกำรสรรหำฯท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุม 
หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ท้ังนี้ ถ้ำคะแนนเสียง
เท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงช้ีขำด

7. กำรรำยงำน
คณะกรรมกำรสรรหำฯ รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท และจัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ เปิดเผย
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ

8. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 
 (Self – Assessment)
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเอง
และรำยงำนผลกำรประเมินพร้อมทั้งปัญหำหรืออุปสรรคในกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเป็นเหตุให้กำรปฏิบัติงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ ปีละครั้ง

9. ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำฯ ได้รับค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกับหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรบริหำร คือ คณะกรรมกำรชุดย่อยที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก
คณะกรรมกำรบริษัท โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงท่ี
สำมำรถบริหำรงำนที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ เพ่ือท�ำหน้ำที่
บริหำรจัดกำรงำนท่ีเกินอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และกล่ันกรองดูแลงำนบริหำร ตลอดจนสนับสนุน
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำม
นโยบำย แผนงำน ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ภำยใต้กรอบ
ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
 
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ
คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 3 คน โดยให้
คณะกรรมกำรบริหำรเลือกกรรมกำรบริหำร 1 คน ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และแต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
บริหำร เพ่ือช่วยเหลือในกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
เกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุม น�ำส่งเอกสำร
ประกอบกำรประชุม และบันทึกรำยงำนกำรประชุม

กรรมกำรบริหำรต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ และมีเวลำเพียงพอที่จะอุทิศควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ปฏิบัติหน้ำท่ีได้

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษัทมหำชนจ�ำกัดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ไม่สำมำรถประกอบกิจกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน หรือเข้ำเป็นกรรมกำรใน
นิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำจะท�ำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบก่อนที่จะ
มีมติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับดูแลกิจกำรเป็น
ผู้พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมำะสม 
ซึ่งอำจคัดเลือกจำกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทก็ได้ และ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลนั้น ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรบริหำร
ในกรณีที่กรรมกำรบริหำรมีจ�ำนวนกรรมกำรบริหำรต�่ำกว่ำ 3 คน ให้
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรรำยใหม่ให้มีจ�ำนวนครบถ้วน
ในทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีจ�ำนวนกรรมกำรบริหำร
ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บริหำร

3. ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริหำร 

(1) พิจำรณำและจัดท�ำนโยบำยกลยุทธ์ทำงธุรกิจเป้ำหมำยและแผนกำร
ด�ำเนินงำนเป้ำหมำยทำงกำรเงินและงบประมำณของบริษัท โดย
พิจำรณำถึงปัจจัยทำงธุรกิจต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมเพ่ือน�ำเสนอและ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท

(2) ก�ำกับดูแลตรวจสอบและติดตำมกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็น
ไปตำมนโยบำยกลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำน
เป้ำหมำยทำงกำรเงินและงบประมำณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

(3) ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร โดยให้ครอบคลุมถึงนโยบำย
อัตรำค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรโครงสร้ำงเงินเดือนของบริษัท และ
ภำพรวมในกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง กำรแต่งต้ัง กำร
โยกย้ำย กำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัท

(4) พิจำรณำอนุมัติและกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ทำงกำรเงินปกติของบริษัท โดยให้วงเงินเป็นไปตำมระเบียบอ�ำนำจ
อนุมัติ ซ่ึงผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว หำกเกิน
กว่ำจ�ำนวนดังกล่ำวให้น�ำเสนอเพ่ือขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท

(5) พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรลงทุนขยำยงำน รวมถึง
 กำรซ้ือขำยสินทรัพย์ถำวรของบริษัท โดยจะพิจำรณำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท หำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตลอดจนเร่ืองลงทุน 
ขยำยงำนรวมถึงกำรซื้อขำยสินทรัพย์ถำวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตและงบประมำณที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

(6) พิจำรณำและอนุมัติกำรเข้ำท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำร
เงินในกำรเปิดบัญชีกู ้ยืมขอสินเชื่อจ�ำน�ำจ�ำนองค�้ำประกันและ
กำรอื่นรวมถึงกำรซ้ือขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตำม
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทตลอดจนถึง
กำรเข้ำท�ำนติกิรรมสญัญำและ/หรือกำรด�ำเนนิกำรใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
เร่ืองดังกล่ำวภำยใต้อ�ำนำจวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้หำกเกินกว่ำจ�ำนวน
ดังกล่ำวให้น�ำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

(7) พิจำรณำและอนุมัติกำรเข้ำท�ำธุรกรรมกู้ยืมเงิน และก�ำหนดเง่ือนไข
ของสัญญำกู้ยืมเงิน จำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน เช่น ระยะเวลำกู้ยืม 
และอัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม ภำยใต้อ�ำนำจวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้
ตำมตำรำงอ�ำนำจอนุมัติที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

(8) พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะหรือควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เกี่ยวกับโครงกำรข้อเสนอหรือกำรเข้ำท�ำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกินกว่ำวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้และ/หรือ
ที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ

(9) พิจำรณำและอนุมัติระเบียบข้อบังคับแนวนโยบำยกำรบริหำรงำนและ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ อันมีผลผูกพัน
บริษัท

(10) มอบอ�ำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
 ด�ำเนินกิจกำรของบริษัทตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรก�ำหนดภำยใต้กำรก�ำกับดูแล
ของคณะกรรมกำรบริหำร

(11) แต่งตั้งและ/หรือมอบหมำยให้กรรมกำรบริหำรหรือบุคคลใดบุคคล
หน่ึงหรือหลำยคนกระท�ำกำรใดๆ ที่อยู่ภำยในขอบเขตอ�ำนำจของ
คณะกรรมกำรบริหำรตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรโดยที่
คณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิกเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อ�ำนำจดังกล่ำวได้

(12) มีอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือตำม
นโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ข้ำงต้นอยู ่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
อำทิ กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของ
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทตลอดจนข้อบังคับของบริษัท และในกรณีท่ีกำรเข้ำด�ำเนินกำร
หรือท�ำธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และ/
หรือเป็นกำรเข้ำท�ำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมที่กฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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หรือคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติให้คณะกรรมกำรบริหำร
น�ำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและด�ำเนิน
กำรตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท
ก�ำหนดต่อไป

4. กำรประชุม
(1) คณะกรรมกำรบรหิำรต้องจดัให้มกีำรประชมุอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่ง (1) 

คร้ัง เพื่อพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละเดือน หรือจัด
ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรตำมที่ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรเห็นสมควร

(2) ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ให้ประธำนคณะกรรมกำร
 บริหำรหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมำย

ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวำระและเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้กรรมกำรบริหำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม 
เพื่อให้กรรมกำรบริหำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เว้นแต่กรณี
จ�ำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สำมำรถแจ้งกำร
นัดประชุมโดยวิธีอื่นใด หรือก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้

5. องค์ประชุมและกำรลงคะแนนเสียง
(1) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ต้องมีกรรมกำรบริหำรเข้ำร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรบริหำรท้ังหมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรบริหำรซึ่ง
มำประชุมเลือกกรรมกำรบริหำรคนใดคนหนึ่งท�ำหน้ำที่เป็นประธำน
ในท่ีประชุม

(2) ในกำรออกเสียงลงคะแนน กรรมกำรบริหำรคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมกำรบริหำรซึ่งมีส่วนได้เสียงในเรื่องใด จะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน 
ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด

(3) กำรวินิจฉัยชี้ขำดมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรจะถือตำม
เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรบริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับ
ดูแลกิจกำรเป็นผู้พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก บุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ต้องอุทิศตนและเวลำเพ่ือกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจำก
ควำมสำมำรถของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ในกรณีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่จะเข้ำ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรในบริษัทจ�ำกัด หรือบริษัท
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซีออยล์ 
จ�ำกัด (มหำชน) จะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบถึงควำมเหมำะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องไม่เป็น
ประเภทธุรกิจอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัท เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่และจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ

ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(1) รับผิดชอบ ดูแล บริหำร กำรด�ำเนินงำนและ/หรือกำรบริหำรงำน

ประจ�ำวันของบริษัท รวมถึงกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนโดยรวม 
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยและแผนกำร
ด�ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และงบประมำณของบริษัท ท่ีได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

(2) จัดท�ำแผนธุรกิจ และก�ำหนดอ�ำนำจกำรบริหำรงำน ตลอดจนจัด
ท�ำงบประมำณที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปี

(3) ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิธีกำรบริหำร รวมถึงกำรคัดเลือก กำรฝึก
อบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัท และก�ำหนด
อัตรำค่ำจ้ำง เงินเดือน คำ่ตอบแทน โบนัส และสวัสดิกำรต่ำงๆ ส�ำหรับ
พนักงำน

(4) มีอ�ำนำจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษำ
ระเบียบวินัยกำรท�ำงำนภำยในองค์กร

(5) พิจำรณำ เจรจำต่อรอง และอนุมัติกำรเข้ำท�ำนิติกรรมสัญญำ และ/
หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน และ/หรือ
กำรบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภำยใต้อ�ำนำจวงเงิน
ท่ีได้ก�ำหนดไว้ ตำมตำรำงมอบอ�ำนำจอนุมัติ ท่ีได ้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท

(6) พิจำรณำกำรเข้ำท�ำนิติกรรมสัญญำ และ/หรือเจรจำต่อรองสัญญำ
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน และ/หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน และ/หรือกำรบริหำรงำนประจ�ำวันของ
บริษัท ท่ีมีมูลค่ำเกินกว่ำวงเงินท่ีได้ก�ำหนดไว้ เพ่ือให้ควำมเห็นและ
เสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำร
บริหำร และ/หรือผู ้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ เพื่อพิจำรณำ
กลั่นกรองและหำข้อสรุปต่อไป

(7) พิจำรณำแต่งตั้งที่ปรึกษำภำยนอกส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ตำมที่เห็นสมควร

(8) แต่งตั้งและ/หรือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคน 
กระท�ำกำรใดๆ ที่อยู่ภำยในขอบเขตอ�ำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ตำมท่ีเห็นสมควร และอำจยกเลิก 
เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจดังกล่ำวได้

(9) มีอ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบใดๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือ
ตำมนโยบำยท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำร

ทั้งนี้ ในกำรด�ำเนินกำรเร่ืองใดท่ีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ หรือผู้รับมอบอ�ำนำจหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต) 
มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ไม่มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำรในเร่ือง
ดังกล่ำว โดยเร่ืองดังกล่ำวจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป (ตำมแต่กรณี) ยกเว้น
เป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเป็นไปตำมธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขกำรค้ำโดย
ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและ/หรือ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ

CONTENTS
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หรือคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติให้คณะกรรมกำรบริหำร
น�ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำและด�ำเนิน
กำรตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัท
ก�ำหนดต่อไป

4. กำรประชุม
(1) คณะกรรมกำรบรหิำรต้องจดัให้มกีำรประชมุอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่ง (1) 

คร้ัง เพ่ือพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละเดือน หรือจัด
ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรตำมที่ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรเห็นสมควร

(2) ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ให้ประธำนคณะกรรมกำร
 บริหำรหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมำย

ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวำระและเอกสำรประกอบกำรประชุม
ให้กรรมกำรบริหำรทุกท่ำนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม 
เพื่อให้กรรมกำรบริหำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เว้นแต่กรณี
จ�ำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สำมำรถแจ้งกำร
นัดประชุมโดยวิธีอื่นใด หรือก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่ำนั้นก็ได้

5. องค์ประชุมและกำรลงคะแนนเสียง
(1) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ต้องมีกรรมกำรบริหำรเข้ำร่วม

ประชุมไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรบริหำรทั้งหมดจึงจะ
ครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรไม่อยู่
ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรบริหำรซึ่ง
มำประชุมเลือกกรรมกำรบริหำรคนใดคนหนึ่งท�ำหน้ำที่เป็นประธำน
ในที่ประชุม

(2) ในกำรออกเสียงลงคะแนน กรรมกำรบริหำรคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมกำรบริหำรซึ่งมีส่วนได้เสียงในเรื่องใด จะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ำกัน 
ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด

(3) กำรวินิจฉัยชี้ขำดมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรจะถือตำม
เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรบริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ก�ำหนดค่ำตอบแทน และก�ำกับ
ดูแลกิจกำรเป็นผู้พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก บุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ต้องอุทิศตนและเวลำเพ่ือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจำก
ควำมสำมำรถของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ในกรณีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่จะเข้ำ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรในบริษัทจ�ำกัด หรือบริษัท
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท ซีออยล์ 
จ�ำกัด (มหำชน) จะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบถึงควำมเหมำะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องไม่เป็น
ประเภทธุรกิจอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัท เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่และจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ

ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
(1) รับผิดชอบ ดูแล บริหำร กำรด�ำเนินงำนและ/หรือกำรบริหำรงำน

ประจ�ำวันของบริษัท รวมถึงกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนโดยรวม 
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยและแผนกำร
ด�ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และงบประมำณของบริษัท ที่ได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

(2) จัดท�ำแผนธุรกิจ และก�ำหนดอ�ำนำจกำรบริหำรงำน ตลอดจนจัด
ท�ำงบประมำณที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปี

(3) ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิธีกำรบริหำร รวมถึงกำรคัดเลือก กำรฝึก
อบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัท และก�ำหนด
อัตรำค่ำจ้ำง เงินเดือน คำ่ตอบแทน โบนัส และสวัสดิกำรต่ำงๆ ส�ำหรับ
พนักงำน

(4) มีอ�ำนำจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษำ
ระเบียบวินัยกำรท�ำงำนภำยในองค์กร

(5) พิจำรณำ เจรจำต่อรอง และอนุมัติกำรเข้ำท�ำนิติกรรมสัญญำ และ/
หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน และ/หรือ
กำรบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภำยใต้อ�ำนำจวงเงิน
ท่ีได้ก�ำหนดไว้ ตำมตำรำงมอบอ�ำนำจอนุมัติที่ได ้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท

(6) พิจำรณำกำรเข้ำท�ำนิติกรรมสัญญำ และ/หรือเจรจำต่อรองสัญญำ
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน และ/หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน และ/หรือกำรบริหำรงำนประจ�ำวันของ
บริษัท ที่มีมูลค่ำเกินกว่ำวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ควำมเห็นและ
เสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำร
บริหำร และ/หรือผู ้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ เพื่อพิจำรณำ
กลั่นกรองและหำข้อสรุปต่อไป

(7) พิจำรณำแต่งตั้งที่ปรึกษำภำยนอกส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ตำมที่เห็นสมควร

(8) แต่งตั้งและ/หรือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคน 
กระท�ำกำรใดๆ ที่อยู่ภำยในขอบเขตอ�ำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ตำมที่เห็นสมควร และอำจยกเลิก 
เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจดังกล่ำวได้

(9) มีอ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบใดๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือ
ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำร

ทั้งนี้ ในกำรด�ำเนินกำรเรื่องใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ หรือผู้รับมอบอ�ำนำจหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต) 
มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ไม่มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำรในเร่ือง
ดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป (ตำมแต่กรณี) ยกเว้น
เป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีเป็นไปตำมธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขกำรค้ำโดย
ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนและ/หรือ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ



บริิษััท ซีีออยล์์ จำำ�กััด (มห�ชน) 

ที่่�อยู่่� 88 ซอยู่บางนา-ตราด 30 ถนนเที่พรัตน  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเที่พฯ 10260  
โที่ร. 02-398-9850-1 โที่รสาร 02-398-9852
www.seaoilthailand.com
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