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 ปี 2557 เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียงประมาณร้อยละ 1.0 ซ่ึงนบัวา่ค่อนขา้งต ่ามาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการชะลอการลงทุนการส่งออก

ท่ีลดลง การท่องเท่ียวท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั และสินคา้เกษตรท่ีมีราคาตกต ่า จึงเป็นปีท่ีเศรษฐกิจของประเทศเกือบจะชะงกังนั อีกทั้งยงัมีปัญหา

ทางการเมืองท่ีต่อเน่ืองมาตั้งแตป่ลายปี 2556 ปัจจยัเหล่าน้ียงัความไม่มัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ดี คาดวา่การส่งออกและการท่องเท่ียว

ในปี 2558 น่าจะทยอยฟ้ืนตวัข้ึนตามเศรษฐกิจโลก พร้อมกบัแรงส่งจากการใชจ่้ายและการลงทุนภาครัฐ จึงหวงักนัวา่เศรษฐกิจของ

ประเทศในปี 2558 จะเติบโตไดป้ระมาณร้อยละ 4.0 แตท่ั้งน้ี ตอ้งระวงัหน้ีภาคครัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสูงและมีความเปราะบาง         

ซ่ึงหากเกิดปัญหาข้ึน อาจกระทบต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศได ้ 

 ส าหรับธุรกิจน ้ ามนัในประเทศนั้น ในปี 2557 มียอดการใชน้ ้ ามนัรวมประมาณ 37,236 ลา้นลิตร เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบั     

ปี 2556 ท่ีมียอดการใชน้ ้ ามนัอยูท่ี่ประมาณ 36,853 ลา้นลิตร และโดยท่ีราคาน ้ ามนัในตลาดโลกไดป้รับตวัลดลงอยา่งรุนแรงและรวดเร็ว

ตั้งแต่คร่ึงหลงัของปี 2557 เน่ืองมาจากการขดุเจาะ Shale Gas ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเติบโตสูงมาก ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกไม่

เอ้ืออ านวย อีกทั้งประเทศในกลุ่มโอเปกซ่ึงน าโดยซาอุดีอาระเบียก็ไม่ลดก าลงัการผลิต จึงท าใหเ้กิดปัญหาการผลิตน ้ ามนัท่ีสูงกวา่    

ความตอ้งการของตลาดโลก แต่ก็คาดไดว้า่ จะมีการชะลอการขดุเจาะและการผลิตน ้ ามนัท่ีมีตน้ทุนสูง หลงัจากนั้นการผลิตก็จะลดลง  

จนใกลเ้คียงกบัความตอ้งการ แลว้ราคาน ้ ามนัก็จะเร่ิมมีเสถียรภาพ การท่ีราคาน ้ ามนัลดลงมาก ในระยะยาวจะเป็นผลดีกบัหลายธุรกิจ 

เพราะตน้ทุนดา้นพลงังานท่ีลดลงจะเป็นแรงผลกัดนัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไดม้าก ส่วนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยนั้น ก็จะไดรั้บผลดี

ในระยะยาวเช่นกนั เน่ืองจากปริมาณการใชน้ ้ ามนัท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน อีกทั้งเงินทุนหมุนเวยีนส าหรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และตน้ทุน

ทางการเงินก็จะลดลง  

 ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยขายน ้ ามนัได ้884 ลา้นลิตร เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีขายไดจ้ านวน 818 ลา้นลิตร หรือเพ่ิมข้ึน

ประมาณร้อยละ 8 มีรายไดสุ้ทธิรวม 25,232 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 23,600 ลา้นบาทในปี 2556 และมีก าไรสุทธิ 342 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น   

การเติบโตท่ีต่อเน่ืองจากปี 2556 ท่ีมีก าไรสุทธิ 177 ลา้นบาท ในปี 2557 บริษทัฯ ไดท้ าการเปล่ียนเคร่ืองหมายการคา้ของสถานีบริการ  

ปิโตรนาสทั้งหมดท่ีไดซ้ื้อมาเป็นซสัโกเ้รียบร้อยแลว้ และไดเ้ร่ิมท าการตลาดใหเ้ป็นท่ีรับรู้ของผูบ้ริโภคมากข้ึน  

เป็นท่ีคาดวา่ในปี 2558 ยอดขายน ้ ามนัรวมของกลุ่มบริษทัจะเติบโตข้ึนอีก ดว้ยความตอ้งการใชน้ ้ ามนัในประเทศ การขายส่ง

น ้ ามนัใหลู้กคา้ในประเทศเพ่ือนบา้น และการขายน ้ ามนัใหส้ายการบินท่ีเพ่ิมข้ึน การมีพนัธมิตรในการท าธุรกิจร้านสะดวกซ้ือและ     

ร้านกาแฟ ตลอดจนธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยานยนตเ์พ่ิมข้ึนในสถานีบริการของกลุ่มบริษทั จะเป็นการกระจายแหล่งท่ีมาของรายได้

เพ่ิมเติมจากการขายน ้ ามนัผา่นสถานีบริการ 

ในนามของคณะกรรมการ ขา้พเจา้ใคร่ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งลูกคา้ คู่คา้ สถาบนัการเงิน และผูมี้      

อุปการคุณทุกท่านท่ีไดเ้ก้ือกลูกิจการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดว้ยดีเสมอมา ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีได้

ทุ่มเทท างานใหก้ลุ่มบริษทัมีความเจริญเติบโตยิง่ข้ึนมาโดยตลอด ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความสนบัสนุนจากทุกท่าน 

ดว้ยดีเช่นน้ีต่อไป เพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัมีความมัน่คงและเติบโตอยา่งย ัง่ยนืยิง่ข้ึนอีก 

 

 

                        ( มงคล สิมะโรจน์ ) 

                  ประธานกรรมการ 
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   ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท)  
1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  

คณะกรรมการไดก้ าหนดวสิยัทศัน์ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน  
ยดึถือปฏิบติั ดงัน้ี :  “มุ่งเนน้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื สามารถใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมาะสม 
และเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  จ าหน่ายสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ภายใตก้ารบริหารงานท่ีมีประสิทธภาพ”  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   
  (1) พฒันาใหก้ลุ่มบริษทัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
  (2) พฒันาคุณภาพของบริการใหเ้ป็นเลิศอยา่งสม ่าเสมอ 
  (3) พฒันากระบวนการและประสิทธิภาพการท างานใหท้นัต่อสภาพการแข่งขนั 
  (4) ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและนโยบายพลงังาน 
 กลุ่มบริษทัไดก้ าหนดเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมยอดขายในปี 2557  อีกประมาณร้อยละ  8 จากปี 2556 โดยใหมี้ก าไร

สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน  
ส าหรับกลยทุธ์ในการด าเนินงานนั้น กลุ่มบริษทัไดเ้นน้เร่ืองการบริหารความเส่ียงในการท าธุรกิจ เพ่ือควบคุมและ     

ลดปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ตลอดจนบริหารงานดว้ยความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล    
 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2520 ไดมี้การจดัตั้งบริษทัฯ  เป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

โดยใชช่ื้อวา่ “บริษทั สยามสหบริการ จ ากดั” ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกิจในการใหบ้ริการการขนส่งน ้ ามนั 
ทางน ้ าแก่ผูค้า้น ้ ามนัรายใหญ่ของประเทศในขณะนั้น เช่น บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย  
จ ากดั และบริษทั น ้ ามนัคาลเท็กซ์ (ไทย) จ ากดั เป็นตน้ 

ในปี 2528 ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบริษทัฯ จาก 5 ลา้นบาท เป็น 75 ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 
2528 บริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยใ์หเ้ป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 6  แห่งพระราชบญัญติัน ้ ามนัเช้ือเพลิง  
พ.ศ. 2521 และตามมาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ท่ีก าหนดวา่ “ผูค้า้น ้ ามนัซ่ึงไดรั้บ 
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2521 เป็นผูค้า้น ้ ามนัซ่ึงไดรั้บใบอนุญาต 
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัน้ี” จึงมีผลใหบ้ริษทัฯ ในฐานะเป็นผูค้า้น ้ ามนัตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว  
สามารถซ้ือน ้ ามนัจากต่างประเทศเขา้มาจ าหน่ายไดด้ว้ย     

ในปี 2529 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมจ าหน่ายน ้ ามนัผา่นสถานีบริการน ้ ามนัของบริษทัฯ โดยเร่ิมท่ีภาคใตข้องประเทศรวม 32  
สถานี และในปีเดียวกนันั้น บริษทัฯ ไดแ้ยกธุรกิจการขนส่งน ้ ามนัออกจากธุรกิจคา้น ้ ามนั โดยไดข้ายเรือขนส่งน ้ ามนั  
จ านวน 6 ล า และสินทรัพยท่ี์เก่ียวกบัเรือใหแ้ก่บริษทั สยามมงคลเดินเรือ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม จากนั้น ไดข้ยายสถานีบริการ 
น ้ ามนักระจายไปเกือบทัว่ทุกภาค 
  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2533 บริษทัฯ ไดเ้ป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียน 
ท่ีช าระแลว้ 280 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 28 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 10.00 บาท 

เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2536 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ใชช่ื้อวา่  
“บริษทั สยามสหบริการจ ากดั (มหาชน)” 
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เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือจาก  

“บริษทั สยามสหบริการ จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน)”  และเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553                                
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดรั้บรองใหบ้ริษทัฯ ใชช่ื้อ “บริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน)” 
 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2555 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ซ้ือหุน้ทั้งหมดใน 
บริษทั ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั ยนิูเวอร์แซล ทรัพยสิ์น จ ากดั ซ่ึงเป็นผูค้า้น ้ามนัเช้ือเพลิง 
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “PETRONAS” ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการเสร็จส้ินในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 และไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทั 
ในกลุ่มบริษทั PETRONAS ท่ีมี 5 บริษทั เป็น 1) บริษทั ซสัโก ้ดีลเลอร์ส จ ากดั 2) บริษทั ซสัโก ้รีเทล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  
3) บริษทั ซสัโก ้มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั 4) บริษทั ซสัโก ้ลูบริแคนทส์ จ ากดั และ 5) บริษทั ซสัโก ้พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
และไดเ้ปล่ียนเคร่ืองหมายการคา้ PETRONAS ทั้งหมด เป็น SUSCO ภายในส้ินปี 2557 
 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบให ้บริษทั ซสัโก ้ดีลเลอร์ส จ ากดั       
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ขายหุน้ในบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม จ ากดั (Thappline)  จ านวน 3.36 ลา้นหุน้   
 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติเห็นชอบใหบ้ริษทัยอ่ยสามบริษทั ไดแ้ก่                 
บริษทั ซสัโก ้ดีลเลอร์ส จ ากดั   บริษทั ซสัโก ้มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั   และ บริษทั ซสัโก ้ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั  ขายหุน้ทั้งหมดท่ี
ถือในบริษทั ซสัโก ้ลูบริแคนทส์ จ ากดั (ลูบริแคนทส์) และทั้งสามบริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุน้เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 
2557  
 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ  คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีช่ือยอ่หลกัทรัพยว์า่ SUSCO-W1 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ โปรดดูรายละเอียดในหนา้ 19 ขอ้ 7.3  เร่ือง การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีคลงัน ้ ามนั 3 แห่ง ไดแ้ก่ คลงัน ้ ามนัราษฏร์บูรณะ คลงัน ้ ามนัสุราษฏร์ธานี  
และคลงัน ้ ามนัสงขลา เพ่ือเก็บน ้ ามนัท่ีกลุ่มบริษทัไดซ้ื้อจากแหล่งต่างๆ เพ่ือจ าหน่ายต่อและส ารองไวต้ามกฎหมาย              
กลุ่มบริษทัมีสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงกระจายกนัอยูเ่กือบทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน 223 แห่ง ในจ านวนน้ีเป็นส่วนท่ีบริษทัฯ 
ด าเนินการเอง 72 แห่ง ใหบ้ริษทัยอ่ย คือ บริษทั ซสัโกรี้เทล จ ากดั เช่าด าเนินการ 66 แห่ง  ใหผู้ใ้ชสิ้ทธิ (ดีลเลอร์) เช่า
ด าเนินการ 79 แห่ง และใหบ้ริษทัยอ่ยอีกหน่ึงบริษทั คือ บริษทั น ้ ามนัสยามมงคล จ ากดั เช่าด าเนินการสถานีบริการก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว หรือท่ีเรียกวา่  LPG จ านวน 8 แห่ง ซ่ึงในจ านวนดงักล่าวอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนักบัสถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิง
จ านวน 7 แห่ง และอีกหน่ึงแห่งเป็นสถานีบริการท่ีจ าหน่ายเฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลว นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีสถานีบริการ
ก๊าซธรรมชาติ หรือท่ีเรียกวา่ NGV จ านวน 12 แห่ง แบ่งเป็นบริษทัฯ ด าเนินการเอง 10 แห่ง ในจ านวนน้ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนักบั
สถานีบริการน ้ ามนัเช้ือเพลิงจ านวน 5 แห่ง ส่วนอีก 5 แห่ง เป็นสถานีบริการท่ีจ าหน่ายเฉพาะ NGV ส่วนท่ีเหลืออีก 2 แห่งให ้
บริษทั สิริเจริญวฒันา จ ากดั ด าเนินการและรับจา้งบริหารสถานีบริการดงักล่าว  
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1.3  โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ (บริษ ทใหญ่) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 :    

 
 
 
 

                                                                                  
                                                   
      
                                                 
                       
 
 
                 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
                       
 
 
                    
 

 บริษทัยอ่ย 
บริษัท น ้ามันสยามมงคล 

จ ากัด 
บริษทัฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ 99.99  

ของทุนท่ีช าระแลว้ 

 

บริษทัใหญ่ 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทัร่วม  
บริษัท เอส เอ็นจีวี จ ากัด 

บริษทัฯ ถือหุ้น 

            ร้อยละ 49.99 
       ของทุนท่ีช าระแลว้ 

บริษทัยอ่ย 
 บริษัท ซัสโก้ รีเทล 

จ ากัด   
 บริษทัฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ 99.99  

ของทุนท่ีช าระแลว้ 

บริษทัยอ่ย 
SUSCO 

 Intertrade Pte., Ltd. 
บริษทัฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ100  

ของทุนท่ีช าระแลว้ 

บริษทัยอ่ย 
บริษัท สิริเจริญวัฒนา 

จ ากัด 
บริษทัฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ 99.99  

ของทุนท่ีช าระแลว้ 

       บริษทัยอ่ย 
บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส 

จ ากัด 
บริษทัฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 

ของทุนท่ีช าระแลว้ 

บริษทัยอ่ย 
บริษัท ซัสโก้  

พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด 
บริษทัฯ ถือหุ้นทางตรง 

ร้อยละ 51 
และทางออ้มผา่น 

บริษทั ซัสโก ้ดีลเลอร์ส 
อีกร้อยละ 49  

ของทุนท่ีช าระแลว้ 

บริษทัยอ่ย 
บริษัท ซัสโก้รีเทล  
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด 

บริษทั ซัสโก ้ดีลเลอร์ส 
ถือหุ้น 

ร้อยละ 100  
ของทุนท่ีช าระแลว้ 

          บริษทัยอ่ย 
   บริษัท ซัสโก้ มาร์เก็ตติง้   
                 จ ากัด 
    บริษทั ซัสโก ้ดีลเลอร์ส 
               ถือหุ้น 
            ร้อยละ 100  
      ของทุนท่ีช าระแลว้ 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
 

 
ช่ือบริษทั 
(สถานะ) 

 

 
ผลิตภณัฑ ์

หรือบริการท่ีส าคญั 
 

ร้อยละของการ 
ถือหุ้น 

2557 2556 2555 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

บมจ. ซัสโก ้
(บริษทัใหญ่) 

 จ  าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง  
 ก๊าซธรรมชาติ 
 และน ้ ามนัหล่อล่ืน 

 - 12,597.21 44.12 10,910.27 41.27 12,528.61 73.78 

บจ. ซัสโกรี้เทล 
(บริษทัยอ่ย) 

 จ  าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
 และน ้ ามนัหล่อล่ืน 

  99.99 2,762.29 9.67 2,882.33 10.90 2,494.21 14..67 

บจ. น ้ ามนัสยามมงคล 
(บริษทัยอ่ย) 

 จ  าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
 และน ้ ามนัหล่อล่ืน 

   99.99                660.43 2.31 827.32 3.13 835.67 4.92 

บจ. สิริเจริญวฒันา 
(บริษทัยอ่ย) 

 ด าเนินการและบริหาร 
 สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 

99.99 50.10 0.18 49.42 0.19 49.84 0.29 

บจ. ซัสโก ้ดีลเลอร์ส 
(บริษทัยอ่ย) 

 จ  าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 100.00 12,175.94 42.64 11,329.55 42.86  - 

บจ. ซัสโก ้รีเทล 
พร็อพเพอร์ต้ี 
(บริษทัยอ่ย) 

 ให้เช่าท่ีดินและ 
 สถานีบริการน ้ ามนั 

ทางออ้มผา่น  
บจ.ซัสโก ้
ดีลเลอร์ส 
100.00 

60.10 0.21 81.79 0.31  - 

บจ. ซัสโก ้มาร์เก็ตต้ิง 
(บริษทัยอ่ย) 

 จ  าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
 และการให้สิทธิการใช้ 
 เคร่ืองหมายการคา้ 

ทางออ้มผา่น 
บจ.ซัสโก ้
ดีลเลอร์ส 
100.00 

187.93 0.66 265.13 1.00 
1,078.07 6.35 

บจ. ซัสโก ้ลูบริแคนทส์* 
(บริษทัยอ่ย) 

 จ  าหน่ายน ้ ามนัหล่อล่ืน ทางออ้มผา่น 
บจ.ซัสโก ้
ดีลเลอร์ส 
100.00 

14.80 0.05 23.13 0.09  - 

บจ. ซัสโก ้พร็อพเพอร์ต้ี 
(บริษทัยอ่ย) 

 ให้เช่าท่ีดินและสถานีบริการ  
 น ้ ามนั 

ทางตรง 
51.00 

ทางออ้มผา่น 
บจ. ซัสโก ้
ดีลเลอร์ส 
49.00 

44.47 0.16 64.31 0.24  - 

SUSCO Intertrade Pte., 
Ltd. 
(บริษทัยอ่ย) 

 จ  าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงใน 
 ต่างประเทศ 

                     100.00 -  - - - - - 

บจ.เอส เอ็นจีว ี 
(บริษทัร่วม) 

 รับจา้งบริหารและให้เช่าพื้นท่ี   
 ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 

49.99 - - - - - - 

 รวมทุกบริษทั  28,553.27 100.00 26,433.25 100.00 16,981.35 100.00 

*ขายไปเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 
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2.1    ลกัษณะของผลติภณัฑ์ 
      ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คือ น ้ ามนัเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ น ้ ามนัเบนซินออกเทน 95 และ 91  แก๊สโซฮอล ์95  

 และ 91 แก๊สโซฮอล ์อี 20 และ อี 85 น ้ ามนัดีเซลหมุนเร็ว น ้ ามนัเคร่ืองบิน ก๊าซธรรมชาติ (NGV)  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
และน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีใชก้บัเคร่ืองยนตช์นิดต่างๆ  
  การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีสาระส าคญัเก่ียวกบั 

 วธีิการเก็บรักษาน ้ ามนัเช้ือเพลิง และขอ้ก าหนดในการก่อสร้างสถานีบริการน ้ ามนั และพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง  
 พ.ศ. 2543 ซ่ึงมีสาระส าคญัเก่ียวกบัปริมาณการคา้ประจ าปี และการส ารองน ้ ามนัเช้ือเพลิง บริษทัฯ เป็นผูค้า้น ้ ามนัท่ีไดรั้บ 
 อนุญาตตามมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัการคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 ซ่ึงมีปริมาณการคา้น ้ ามนัรวมกนัทุกชนิดปีละ 
 หน่ึงแสนเมตริกตนัข้ึนไป จึงมีหนา้ท่ีตอ้งส ารองน ้ ามนัตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 6 และร้อยละ 10 ของประมาณการการคา้

ประจ าปีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงพลงังาน ส าหรับน ้ ามนัท่ีซ้ือจากในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศ ตามล าดบั      
 

 2.2   การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
            2.2.1 นโยบายการแข่งขนัและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

    บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดก้ าหนดนโยบายและลกัษณะการตลาดของผลิตภณัฑ ์โดยมุ่งเนน้การจ าหน่ายผา่นสถานี
บริการน ้ ามนัภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ (ก่อนส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีการจ าหน่ายน ้ ามนัภายใตเ้คร่ืองหมาย
การคา้ Petronas บางส่วนในสถานนีบริการท่ีบริษทัฯ ไดซ้ื้อมาจากกลุ่ม Petronas)   และจ าหน่ายสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่น อุตสาหกรรมการบิน การผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การขนส่งและบริการ ทั้งท่ีเป็นผูใ้ชโ้ดยตรงและแก่ผูค้า้น ้ ามนั    
รายอ่ืนท่ีซ้ือน ้ ามนัไปจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง ซ่ึงรวมการจ าหน่ายใหผู้ค้า้น ้ ามนัในประเทศเพ่ือนบา้นดว้ย  

 ในการขยายเครือข่ายสถานีบริการน ้ ามนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมุ่้งเนน้ท่ีเขตชุมชนขนาดใหญ่ในต่างจงัหวดั  
 และกรุงเทพมหานครเป็นหลกั ไดจ้ดัใหมี้บริการท่ีครบวงจรในสถานีบริการน ้ ามนัขนาดใหญ่ภายในเขตเมือง หรือบนถนน 
 สายหลกัท่ีส าคญัท่ีมีความตอ้งการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงมาก และไดล้งทุนในสถานีบริการน ้ ามนัขนาดกลางท่ีใหผ้ลตอบแทน 
 คุม้ค่า ดว้ยการเลือกรูปแบบการก่อสร้างท่ีเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งท่ีและสถานีบริการน ้ ามนัขนาดเลก็ซ่ึงลงทุนนอ้ยและ 
 คืนทุนเร็วบนถนนสายรองซ่ึงเช่ือมระหวา่งอ าเภอท่ีมีความตอ้งการใชน้ ้ ามนัไม่สูงนกั 

 ส าหรับการลงทุนในสถานีบริการน ้ ามนันั้น บริษทัฯ อาจจะเป็นผูล้งทุนเองทั้งหมด หรือบางส่วน หรือให ้
 ผูป้ระกอบการสถานีบริการน ้ ามนัลงทุนทั้งหมด ทั้งน้ี แลว้แต่ความเหมาะสม 
 ส่วนการตั้งราคาขายปลีกของผลิตภณัฑน์ ้ ามนัเช้ือเพลิง และน ้ ามนัหล่อล่ืน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะพิจารณา 

 จากสภาพการแข่งขนัในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นหลกั โดยจะตั้งราคาขายผลิตภณัฑด์งักล่าวต ่ากวา่ราคาของสถานีบริการน ้ ามนั 
 ของผูค้า้รายใหญ่เลก็นอ้ย เพื่อเป็นแรงจูงใจใหลู้กคา้ใชบ้ริการและผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

         2.2.2 สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม   
 ผลการน าระบบราคาน ้ ามนัลอยตวัมาใช ้ประกอบกบัการปรับลดกฎเกณฑก์ารอนุญาตก่อสร้างสถานีบริการน ้ ามนั                 

 ใหส้ะดวกมากข้ึน ส่งผลใหผู้ค้า้น ้ามนัต่างพยายามแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดดว้ยการเพ่ิมจ านวนสถานีบริการน ้ ามนัและ                    
การลงทุนขยายวงจรธุรกิจในสถานีบริการต่างๆ ของตน อีกทั้งไดมี้ผูค้า้น ้ ามนัรายยอ่ยลงทุนตั้งสถานีบริการน ้ ามนัข้ึนดว้ย  

 ดงันั้น สภาพการแข่งขนัของสถานีบริการน ้ ามนัจึงเพ่ิมข้ึนมาก ผูค้า้น ้ ามนัตอ้งใชก้ลยทุธ์ในดา้นการตลาดท่ีจะดึงลูกคา้ 
 ใหม้าซ้ือสินคา้และเป็นลูกคา้ประจ าของตน  
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 ผูค้า้น ้ ามนัท่ีมีขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศ ซ่ึงมีคลงัน ้ ามนัเป็นของตนเอง มีดงัน้ี : 
  ผูค้า้น ้ ามนัขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ 

- บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั เชลลแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
- บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั เชฟรอน (ไทย) จ ากดั 
 -   บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

 ผูค้า้น ้ ามนัขนาดกลางไดแ้ก่ : 
- บริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั ระยองเพียว จ ากดั (มหาชน) 
-     บริษทั ภาคใตเ้ช้ือเพลิง จ ากดั (มหาชน) 
-     บริษทั สยามเฆมี จ ากดั (มหาชน) 
-     บริษทั พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จ ากดั 
- บริษทั คอสโมออยล ์จ ากดั 

 

 นอกจากน้ี ยงัมีผูค้า้น ้ ามนัขนาดเลก็ ไดแ้ก่ ผูค้า้น ้ ามนัท่ีมีปริมาณการคา้น ้ ามนัไม่สูง และมีสถานีบริการน ้ ามนั  
 ซ่ึงมิไดใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ของผูค้า้น ้ ามนัขนาดใหญ่ หรือขนาดกลางอีกดว้ย 
 2.2.3 ศกัยภาพในการแข่งขนั 

 จากการท่ีรัฐบาลควบคุมคุณภาพของน ้ ามนัอยา่งเขม้งวด ในขณะท่ีน ้ ามนัมีราคาแพงข้ึนมาก ท าใหค้วามยดึถือ 
ตราของสินคา้ลดลง ผูบ้ริโภคน ้ ามนัไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองราคา คุณภาพ และการบริการมากกวา่เคร่ืองหมายการคา้     
ในเร่ืองดงักล่าวน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้หค้วามส าคญัต่อเร่ืองการควบคุมคุณภาพของน ้ ามนัและบริการ                 
อยา่งเคร่งครัดเสมอมา และตั้งแตว่นัท่ี 13 มกราคม 2547 ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายรับรองระบบควบคุมคุณภาพ
น ้ ามนัเช้ือเพลิงจากกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน  
 

   จุดเด่นและจุดดอ้ยของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เม่ือเปรียบเทียบกบัผูค้า้น ้ ามนัรายอ่ืน    
                        จุดเด่น   

- บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เป็นผูจ้ดัหา จดัส่ง และด าเนินการดา้นการตลาดเอง ท าใหมี้ความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ  
และสามารถควบคุมคุณภาพของน ้ ามนั นบัตั้งแต่ท่ีคลงัเก็บน ้ ามนัจนกระทัง่น ้ ามนัถึงลูกคา้หรือสถานีบริการน ้ ามนั 

- บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีสถานีบริการขนาดใหญ่ท่ีมีบริการครบวงจรหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  
และจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงและมีการจราจรหนาแน่น มีขนาดกลางและขนาดเลก็ในชุมชน 
ตามทอ้งท่ีต่างๆ  

- บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความคล่องตวัในการหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเสริมสร้างบริการท่ีครบวงจรในสถานีบริการ 
น ้ามนั และเปิดโอกาสใหธุ้รกิจต่างๆ สามารถเช่าพ้ืนท่ีในสถานีบริการน ้ ามนัเพ่ือด าเนินธุรกิจของตน สถานีบริการ 
น ้ามนัเหล่าน้ีจึงมีบริการตามความตอ้งการของแต่ละทอ้งท่ี 

                        จุดดอ้ย   
-     บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ยงัมีสถานีบริการน ้ ามนัจ านวนนอ้ย เม่ือเทียบกบัผูค้า้น ้ ามนัรายใหญ่ 
-  เคร่ืองหมายการคา้ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทดัเทียมกบัของผูค้า้น ้ ามนัรายใหญ่    
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2.3      การจดัหาผลติภัณฑ์เพือ่จ าหน่าย  

   ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัหาน ้ ามนัเช้ือเพลิงทั้งหมดจากผูผ้ลิตภายในประเทศ ซ่ึงมีคุณภาพและมาตรฐาน 
          ตามเกณฑท่ี์กระทรวงพลงังานก าหนดทุกประการ  

 2.3.1 ขั้นตอนการน าน ้ ามนัเช้ือเพลิงมาจ าหน่าย สามารถอธิบายไดต้ามแผนภูมิขา้งล่างน้ี                  

 
  

การจดัหาน ้ ามนัเช้ือเพลิงจากแหล่งท่ีมีราคาเหมาะสม 
และคุณภาพไดม้าตรฐานตามท่ีกระทรวงพลงังานก าหนด 

 
  
 
                     
  
         
         
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
    2.3.2 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ าหน่ายน ้ ามนัโดยผา่นช่องทางตามประเภทของลูกคา้ ดงัน้ี :   
   (1)    จ าหน่ายใหป้ระชาชนผูใ้ชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงทัว่ไป ผา่นสถานีบริการน ้ ามนั ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวน   

223 แห่ง กระจายอยูเ่กือบทัว่ประเทศ ในการคดัเลือกผูท่ี้จะเช่าสถานีบริการน ้ ามนัเพ่ือไปด าเนินการต่อนั้น 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและประสบการณ์ในการท าธุรกิจของผูเ้ช่าเป็นส าคญั 
ส่วนในกรณีท่ีจะมีผูร่้วมลงทุนเปิดสถานีบริการน ้ ามนั บริษทัฯ จะพิจารณาคุณสมบติัและท าเลท่ีตั้งของท่ีดินท่ี    
ผูน้ั้นจะน ามาด าเนินกิจการสถานีบริการน ้ ามนั วา่จะมีความเหมาะสมเพียงใด หากพิจารณาแลว้เห็นวา่เหมาะสม  

  บริษทัฯ จะเป็นผูอ้อกแบบ และจดัหาอุปกรณ์และป้ายต่างๆตามมาตรฐานของบริษทัฯ ให ้โดยลูกคา้จะเป็น        
ผูล้งทุนก่อสร้างเอง 

จ าหน่ายผา่นสถานีบริการ 
น ้ามนัของบริษทัฯ  
และบริษทัยอ่ย 

 

จ าหน่ายใหผู้ใ้ชโ้ดยตรง 
 

จ าหน่ายไปต่างประเทศ 

 

จ าหน่ายใหผู้ค้า้น ้ ามนั    
รายอ่ืน 

ซ้ือจากผูผ้ลิตหรือผูจ้  าหน่ายภายในประเทศ ถา้น าเขา้จากต่างประเทศ 

ขนส่งทางรถบรรทุกน ้ ามนั หรือทางเรือแลว้แต่ความเหมาะสม 

ขออนุญาตจากทางราชการ 

ขนส่งโดยทางรถบรรทุกน ้ ามนั หรือทางเรือ หรือทางท่อส่งน ้ ามนั 

เก็บเขา้คลงัน ้ ามนัของบริษทัฯ ส่งตรงไปยงัลูกคา้ 
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   (2)    จ าหน่ายใหแ้ก่ผูใ้ชโ้ดยตรง ท่ีมีกิจการประเภทธุรกิจการบิน รถ หรือเรือขนส่งสินคา้หรือคนโดยสาร กิจการ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอ่ืนๆ   

  (3)    จ าหน่ายใหแ้ก่ผูค้า้น ้ ามนัรายอ่ืนซ่ึงจะน าน ้ ามนัไปจ าหน่ายตอ่โดยผา่นระบบเครือข่าย และช่องทางการจ าหน่าย                               
 ของผูค้า้น ้ ามนัเหล่านั้น ไปสู่ผูบ้ริโภคอีกทอดหน่ึง                                                                                          
   (4)     จ าหน่ายใหผู้ใ้ชแ้ละผูค้า้น ้ ามนัในประเทศเพ่ือนบา้นซ่ึงจะน าน ้ ามนัไปใช ้หรือจ าหน่ายต่ออีกทอดหน่ึง                 
     

                         ปริมาณการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงเวลา 3 ปีทีผ่่านมา แยกตามลกัษณะลูกค้า 
 

ประเภทลูกคา้ 
2557 2556 2555 

ลา้นลิตร ร้อยละ ลา้นลิตร ร้อยละ ลา้นลิตร ร้อยละ 
       

ก) ผูใ้ชน้ ้ ามนัทัว่ไป 
ข) ผูค้า้น ้ ามนัในต่างประเทศ 

424.315 
256.275 

47.86 
28.91 

402.877 
227.847 

48.67 
27.53 

199.244 
238.597 

35.00 
41.92 

ค) ผูใ้ชโ้ดยตรง 170.927 19.28 170.983 20.66 72.045 12.66 
ง) ผูค้า้น ้ ามนัรายอ่ืน 35.074 3.95 26.030 3.14 59.306 10.42 

รวมปริมาณการจ าหน่าย 886.591 100.00 827.737 100.00 528.171 100.00 
 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ไม่มีลูกคา้รายใดซ้ือสินคา้เกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
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จ านวนสถานีบริการน า้มนัและส่วนแบ่งตลาดน า้มนัในปี 2557 

                                                         หน่วยของยอดจ าหน่าย : ลา้นลิตร 
                      

บริษทั จ านวน ร้อยละ ยอด 
ส่วน
แบ่ง ยอด 

ส่วน
แบ่ง ยอด 

ส่วน
แบ่ง ยอด 

ส่วน
แบ่ง ยอด 

ส่วน
แบ่ง ยอด 

ส่วน
แบ่ง ยอด 

ส่วน
แบ่ง ยอด ส่วนแบ่ง 

  สถานี   จ าหน่าย ตลาด จ าหน่าย ตลาด จ าหน่าย ตลาด จ าหน่าย ตลาด จ าหน่าย ตลาด จ าหน่าย ตลาด จ าหน่าย ตลาด จ าหน่าย ตลาด 

  บริการ   ดีเซล ร้อยละ 
เบนซิน 

95 ร้อยละ เจท เอ 1 ร้อยละ 
แก๊ส
โซฮอล ์ ร้อยละ 

แก๊ส
โซฮอล ์ ร้อยละ 

แก๊ส
โซฮอล ์ ร้อยละ 

แก๊ส
โซฮอล ์ ร้อยละ รวม 7 ร้อยละ 

  (แห่ง)               95   91   E20   E85   ประเภท   

ปตท. 1,489 6.22 
    

6,537.65  31.80 
       

216.72  43.50 
    

1,453.52  41.92 
       

783.02  28.64 
    

1,195.67  33.26 
       

378.69  46.05 
        

90.02  40.53 
    

10,655.29  33.41 

เชลล ์ 489 2.04 
    

2,371.50  11.54 
        

20.41  4.10 
       

412.99  11.91 
       

412.64  15.09 
       

478.35  13.31 
        

91.09  11.08              -    0.00 
     

3,786.97  11.87 

เอสโซ่ 519 2.17 
    

3,125.14  15.20 
        

45.42  9.12 
       

453.24  13.07 
       

451.96  16.53 
       

549.69  15.29 
        

50.13  6.10              -    0.00 
     

4,675.58  14.66 

เชฟรอน 354 1.48 
    

1,624.82  7.90 
        

64.52  12.95 
       

673.55  19.42 
       

263.89  9.65 
       

268.36  7.46 
        

23.31  2.83              -    0.00 
     

2,918.45  9.15 

บางจาก 1,069 4.46 
    

2,543.38  12.37              -    0.00 
       

378.00  10.90 
       

302.80  11.08 
       

551.26  15.33 
       

188.02  22.87 
       

110.13  49.58 
     

4,073.59  12.77 

ซสัโกแ้ละบริษทัยอ่ย 223 0.93 
       

288.01  1.40 
        

28.90  5.80 
        

96.38  2.78 
        

47.25  1.73 
        

68.89  1.92 
          

0.98  0.12 
          

1.97  0.89 
        

532.38  1.67 

อ่ืนๆ 19,803 82.70 
    

4,065.57  19.78 
       

122.22  24.53              -    0.00 
       

472.16  17.27 
       

482.81  13.43 
        

90.10  10.96 
        

20.00  9.01 
     

5,252.87  16.47 

รวม 23,946 100.00 
  

20,556.07  100.00 
       

498.19  100.00 
    

3,467.68  100.00 
    

2,733.72  100.00 
    

3,595.03  100.00 
       

822.32  100.00 
       

222.12  100.00 
    

31,895.12  100.00 
ทีม่า  :  รวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าเดือนของส านกับริการธุรกิจและการส ารองน ้ามนัเช้ือเพลิง กรมธุรกิจพลงังาน และขอ้มูลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สถานีบริการน ้ ามนัท่ีใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ มีจ านวน 223 แห่ง คิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ 0.93 ของจ านวนสถานีบริการน ้ ามนัรวมทั้งประเทศ และมีส่วนแบ่งตลาดน ้ ามนัเฉล่ียร้อยละ 1.67 ของตลาดรวม  

            

        ปริมาณการจ าหน่ายแยกตามประเภทผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
                                                                                                                หน่วย : ลา้นลิตร  

              ผลิตภณัฑ ์ 2557 2556 2555 
1. น ้ามนัดีเซลหมุนเร็ว 
2. น ้ ามนัเบนซิน 95 
3. น ้ามนัเบนซิน 91 
4. น ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์95 
5. น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์91 
6. น ้ ามนัเคร่ืองบิน 
7. ผลิตภณัฑน์ ้ ามนัหล่อล่ืน 
8. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
9. ก๊าซธรรมชาติ* 
10. น ้ ามนัเตา 

         417.693 
          41.376 
        174.562 
          50.305 
          72.547 
        121.533 
            0.152 
            8.363 
            8.112** 
            0.060 

413.420    
  41.460 
154.378 
 59.512 
 66.152 
 83.140 
   0.170 
   9.337 

- 
   0.168 

316.268 
        1.554 

212.169 
15.823 
7.961 
6.483 
0.104 
8.717 

           - 
0.113 

     รวมปริมาณการจ าหน่าย 886.591 827.737 528.171 
        *    หน่วย:ลา้นกิโลกรัม 

        **  ท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีรายไดจ้ากรับจา้งบริหารก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่ไดด้ าเนินการดว้ยตนเอง บริษทัฯ เร่ิมด าเนินการขายก๊าซธรรมชาติเองในปี 2557  

         
  2.3.3 การเก็บและส่งน ้ ามนักบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 ในการเก็บและส่งน ้ ามนั หากมีการร่ัวไหลจะเกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดมาตรการ 
ในการควบคุมดูแลในเร่ืองน้ีอยา่งเคร่งครัดทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การสูบถ่ายน ้ ามนัจากเรือข้ึนสู่ถงัเก็บ ซ่ึงก่อนด าเนินการ 
จะตอ้งมีการจดัวางทุ่นลอยกนัน ้ ามนัรอบๆ เรือบรรทุกน ้ ามนั เพ่ือป้องกนัและควบคุมน ้ ามนัท่ีหากเกิดร่ัวไหลระหวา่งสูบ
ถ่ายไม่ใหก้ระจายออกไปนอกพ้ืนท่ี 
 ส่วนบริเวณรอบถงัเก็บน ้ ามนัก็มีราง และบ่อดกัน ้ ามนัขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกนัน ้ ามนัท่ีอาจร่ัวไหลระหวา่งการจ่าย 
ใหร้ถน ้ ามนัมิใหก้ระจายออกไปสู่แหล่งน ้ าภายนอก บ่อดกัน ้ ามนัดงักล่าว มีเจา้หนา้ท่ีผูมี้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการจดัเก็บ 
กากน ้ ามนัดูแลท าความสะอาดอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดว้า่จา้งใหบ้ริษทัส ารวจอิสระท า         
การตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงจากคลงัน ้ ามนัทั้ง 3 แห่ง เป็นประจ าทุกเดือนอีกดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือใหแ้น่ใจวา่น ้ าท้ิงจากคลงัน ้ ามนั 
ของบริษทัฯ มีคุณภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีราชการก าหนด และไดจ้ดัส่งรายงานใหส้ านกังานนโยบายและแผน 
ส่ิงแวดลอ้ม และกรมเจา้ท่า ทุกๆ 3 เดือน บริษทัฯ ไม่เคยมีปัญหาใดๆ ท่ีกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา มีค่าเฉล่ียดงัน้ี : 

พารามิเตอร์ 
(Parameter) 

หน่วย        
(Unit) 

คลงัราษฎร์บูรณะ  
(ค่าเฉล่ีย) 

คลงัสุราษฎร์ธานี 
(ค่าเฉล่ีย) 

คลงัสงขลา 
(ค่าเฉล่ีย) มาตรฐานน ้ าทิ้ง     

อุตสาหกรรม 
2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555 

1.) ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) 
2.) ค่าความตอ้งการออกซิเจน       
    ทางชีวภาพ (Biochemical  
    Oxygen Demand ; BOD) 
3.) ค่าของแขง็แขวนลอย       
    (Suspended Solids; SS) 
4.) ค่าน ้ามนัและไขมนั           
    (Oil and Grease) 

- 
mg/L 

 
 

mg/L 
 

mg/L 

7.7 
10.2 

 
 

13.3 
 

1.5 

7.6 
13.0 

 
 

19.3 
 

1.5 

7.5 
5.3 

 
 

10.1 
 

0.2 

6.9 
3.6 

 
 
- 
 
- 

7.1 
2.7 

 
 
- 
 
- 

7.1 
1.8 

 
 
- 
 
- 

7.2 
1.8 

 
 
- 
 
- 

7.3 
2.0 

 
 

1.0 
 
- 

- 
2.0 

 
 

1.0 
 
- 

5.5-9.0 
ไม่เกิน 20 

 
 

ไม่เกิน 50 
 

ไม่เกิน 5 

                            
  3.  ปัจจยัความเส่ียง   
           ความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีส าคญัดงัตอ่ไปน้ี :     

 3.1    ความผนัผวนของราคาน า้มนั  
  เน่ืองจากราคาน ้ ามนัและตน้ทุนน ้ามนัภายในประเทศเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามราคาน ้ ามนัในตลาดโลก ซ่ึงในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้จะมีศูนยก์ลางการซ้ือขายอยูท่ี่ประเทศสิงคโปร์ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ราคาน ้ ามนัในตลาดโลก               
มีความผนัผวนค่อนขา้งมาก มีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงท่ีรุนแรงและรวดเร็วจากปัจจยัต่างๆมากมาย ทั้งในดา้นอุปสงคแ์ละ
อุปทานของตลาด บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดใหมี้มาตรการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาน ้ ามนัอยา่งใกลชิ้ด รวมถึง           
การวเิคราะห์แนวโนม้ของราคาน ้ามนั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ มีการวางแผนการซ้ือและการเก็บส ารองน ้ ามนัในระดบัท่ี
เหมาะสม สามารถบริหารตน้ทุนเพ่ือแข่งขนักบัตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 
  3.2     ความเส่ียงในเร่ืองความปลอดภัย  

 การคา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงเป็นธุรกิจท่ีตอ้งดูแลเร่ืองความปลอดภยัเป็นพิเศษ เน่ืองจากน ้ ามนัเช้ือเพลิงมีความไวไฟท่ีอาจ 
 ก่อใหเ้กิดเพลิงไหมแ้ละความเสียหายอยา่งรุนแรงได ้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตระหนกัวา่ความปลอดภยัในเร่ืองดงักล่าว 
 เป็นส่ิงท่ีส าคญัยิง่ จึงไดจ้ดัใหผู้มี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รับการอบรมและฝึกซอ้มการดบัเพลิงเป็นประจ า และไดจ้ดัการฝึกซอ้ม 
 แผนป้องกนัและระวงัอคัคีภยัใหก้บัพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งไดติ้ดตั้งเคร่ืองมือและ 
 อุปกรณ์เพ่ือป้องกนัอคัคีภยั ตลอดจนด าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ 
 ราชการทุกประการ  
 
 3.3  ความเส่ียงด้านการเงนิ 

  ในปี 2557 บริษทัฯ ไดข้ายน ้ ามนัไปต่างประเทศดว้ย ท าใหมี้รายรับท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจ านวนหน่ึง ซ่ึงส่วนใหญ่ 
 บริษทัฯ ไดบ้ริหารจดัการความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

  บริษทัฯ ไม่มีการซ้ือน ้ ามนัจากต่างประเทศในปี 2557 อยา่งไรก็ตาม ในอนาคต บริษทัฯ อาจซ้ือน ้ ามนัจากต่างประเทศเพ่ือน ามา 
 จ าหน่ายต่อ หากราคาน ้ ามนัท่ีจะน าเขา้นั้นเม่ือรวมกบัความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียนแลว้ ถูกกวา่ราคาท่ีจะซ้ือจาก 
 ภายในประเทศมากเพียงพอ 
  บริษทัฯ มีสภาพคล่องสูง มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนต ่า หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นหน้ีท่ีไดเ้กิดจากการกูย้มืเพ่ือซ้ือสถานีบริการ  
ณ วนัส้ินปี 2557 มีอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 1.60 เท่า และมีหน้ีสินระยะยาวไม่สูงมาก ท าใหด้อกเบ้ียจากหน้ีสินระยะยาว 
มีจ านวนไม่มาก ความเส่ียงทางดา้นการเงิน ทั้งดา้นสภาพคล่อง ดอกเบ้ียจ่าย และอตัราแลกเปล่ียน จึงอยูใ่นระดบัต ่า           

  

12 



 
 

  4.   สินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
      4.1   สินทรัพย์ถาวร (ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์) ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และส่วนทีเ่ช่าจากบุคคลอืน่ 

ก. ท่ีดินท่ีน ามาใชใ้นการประกอบธุรกิจ แบ่งไดเ้ป็นสองส่วนคือ ส่วนท่ีใชเ้ป็นท่ีตั้งของคลงัเก็บน ้ ามนั สถานีบริการ 
และส านกังาน มีพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 631 - 1 - 47.60 ไร่ และส่วนท่ียงัมิไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ มีพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน  
287 - 2 - 32.10 ไร่  

 ท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต ้โดยบริษทัฯ  
และบริษทัยอ่ยเป็นผูมี้สิทธิและกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเหล่านั้น ตามเอกสารสิทธ์ิ น.ส.3 น.ส. 3ก และโฉนด บริษทัฯ  
และบริษทัยอ่ยไดใ้ชท่ี้ดินบางแปลง รวมทั้งอาคารส่ิงปลูกสร้างและอุปกรณ์บางส่วน จดจ านองเพ่ือเป็นหลกัทรัพย ์
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  มีวงเงินรวมประมาณ 4,868  
ลา้นบาท นอกจากนั้น ยงัมีท่ีดินอีกส่วนหน่ึงท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้ช่าเพ่ือสร้างสถานีบริการน ้ ามนั โดยได ้
จดทะเบียนการเช่าต่อส านกังานท่ีดิน ตามภูมิล าเนาท่ีตั้งของท่ีดินแปลงนั้นๆ ท่ีดินเหล่าน้ีบางแปลงมีภาระผกูพนั 
ตามสญัญาเช่าถึงปี 2580 และมีค่าเช่าท่ีจะตอ้งช าระรวมทั้งส้ิน 769 ลา้นบาท 

ข. อาคาร คลงัน ้ ามนั และสถานีบริการน ้ ามนั  
                                       อาคารส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เช่น อาคารส านกังานใหญ่   
  อาคารของบริษทัยอ่ย คลงัน ้ ามนัท่ีใชเ้ก็บสินคา้ไวเ้พ่ือรอการจ าหน่ายหรือจ่ายไปตามสถานีบริการของลูกคา้และ 
  ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และสถานีบริการน ้ ามนัท่ีจ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ตั้งอยูบ่นท่ีดินของ 
  บริษทัฯ แต่มีบางส่วนซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินท่ีบริษทัฯ ไดเ้ช่าจากบุคคลอ่ืน 

ค. ยานพาหนะ 
       บริษทัฯ มียานพาหนะท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจท่ีส าคญัไดแ้ก่ รถบรรทุกน ้ ามนัลากจูงก่ึงพว่งจ านวน 1 คนั  
 และรถบรรทุกน ้ ามนัแบบเด่ียวจ านวน 10 คนั เพ่ือใชเ้สริมในการจดัส่งน ้ ามนัใหแ้ก่ลูกคา้และสถานีบริการน ้ ามนั 
 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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 4.1.1  มูลค่าสินทรัพยถ์าวรตามบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบดว้ย : 
                                                                                                                                                       หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทสินทรัพย ์ มูลค่าตน้ทุน มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (1) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-ใชง้าน(2)    

  ท่ีดิน 828.54 796.64 
  อาคารสถานีบริการ และส่วนปรับปรุงสถานีบริการ 868.96 257.32 
  คลงัน ้ามนั ถงัน ้ามนั ตูจ่้ายน ้ ามนั อุปกรณ์ปฏิบติัการ ระบบไฟฟ้า และอ่ืนๆ 595.95 170.21 
  เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 45.25 12.74 
  ยานพาหนะ 49.00 13.72 
  งานก่อสร้างอ่ืน 1.70 1.70 

                    รวม 2,389.40 1,252.33 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน(3)   

  ท่ีดิน 604.13 538.86 
  สถานีบริการ 2,012.05 485.88 

                    รวม 2,616.18 1,024.74 

หมายเหต ุ  
(1)   คือมูลค่าตน้ทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และบวกหรือหกัดว้ยค่าเส่ือมของค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 
      ของสินทรัพย ์ค่าเส่ือมราคาสะสมดงักล่าวค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณสญัญาเช่าของสินทรัพย ์แต่อายกุารใชง้านจริง 
     จะนานกวา่ท่ีประมาณไว ้เพราะบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมสินทรัพยใ์ห้มีสภาพดีอยูเ่สมอ 
(2)   หมายถึง สินทรัพยท่ี์บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีไวใ้ชง้านเอง 
(3)   หมายถึง สินทรัพยท่ี์บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี แต่มิไดใ้ชง้าน จึงให้ผูอ่ื้นเช่า 

 
 

 4.1.2  รายละเอียดของทรัพยสิ์นถาวรท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี : 
 

                                         รายการ ขนาด/จ านวน 
1.  ท่ีดิน  
     1.1  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของคลงัน ้ามนัราษฎร์บูรณะ  
            แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร             0 - 3 - 75  ไร่ 
     1.2  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของคลงัน ้ามนัสุราษฎร์ธานี  
            ต  าบลบางกุง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี        41 - 2 - 13.70 ไร่  
     1.3  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของคลงัน ้ามนัสงขลา  
            ต าบลหวัเขาและต าบลสทิงหมอ้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา        86 - 3 - 79.20 ไร่ 
     1.4  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานีบริการ และท่ีวา่งเปล่าของบริษทัฯ  
            และบริษทัยอ่ย 

                
               789 - 2 – 72.80 ไร่ 

     1.5  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานีบริการท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
             เช่าด าเนินงาน 

     
    366 - 1 – 62.59 ไร่ 

2.  รถยนตบ์รรทุกน ้ ามนั    
     2.1  รถบรรทุกน ้ ามนัลากจูงก่ึงพว่ง                         1 คนั 
     2.2  รถบรรทุกน ้ ามนัแบบเด่ียว                       10 คนั 
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      4.2   นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังาน โดยเนน้ธุรกิจท่ีต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษทัฯ 

เพื่อเป็นการขยายบริการ ฐานลูกคา้ ตลอดจนเพ่ิมแหล่งท่ีมาของรายได ้ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัฯ มีความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืยิง่ข้ึน 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงัต่อไปน้ี : 

 

ช่ือบริษทั 
ประเภท 
และ 

ลกัษณะธุรกิจ 

ทุนท่ี 
ช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

 
ร้อยละของ 
การถือหุน้ 

 

มูลค่าเงินลงทุนของ
บริษทัฯ 

ตามวิธีราคาทุน 
(ลา้นบาท) 

มูลค่าเงินลงทุนของ
บริษทัฯ ตามวิธีส่วนได้

เสีย 
(ลา้นบาท) 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
และร้อยละของ 
การถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย 
1. บจ. ซสัโกรี้เทล 
 

2. บจ. น ้ามนัสยามมงคล 
 
 

3. บจ. สิริเจริญวฒันา 
 
 
4. บจ. ซสัโก ้ดีลเลอร์ส 
 
5. บจ. ซสัโก ้รีเทล  
           พร็อพเพอร์ต้ี 
 
6. บจ. ซสัโก ้มาร์เก็ตต้ิง 
 
 
 
7. บจ. ซสัโก ้พร็อพเพอร์ต้ี 

 
จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง 
และน ้ามนัหล่อล่ืน 

จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
และน ้ามนัหล่อล่ืน 

ด าเนินการและบริหาร 
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
 
จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 
ใหเ้ช่าท่ีดินและสถานี 
บริการน ้ามนั 
 
จ าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง 
และการใหเ้ช่าสิทธิการใช ้
เคร่ืองหมายการคา้ 
 
ใหเ้ช่าท่ีดินและสถานีบริการ 
น ้ามนั 

 
12.00 

 

48.00 
 
 

120.00 
 
 
 
 
 
 

 
   2,364.83 

 
 
 
    

 
99.99 

 

99.99 
 
 

99.99 
 
 
 

 
 
 
 

100.00 

 
4.948 

 

47.999 
 
 

120.000 
 
 
 
 
 
 
 

1,754.270 

 
- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
บมจ. ซสัโก ้
ร้อยละ 99.99 

บมจ. ซสัโก ้
ร้อยละ 99.99 
 

บมจ. ซสัโก ้
ร้อยละ 99.99 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ซสัโก ้
ร้อยละ 100.00 
(ส าหรับขอ้ 7. บมจ. 
ซสัโก ้ถือทางตรง  
ร้อยละ 51 และทางออ้ม 
ผา่น บจ.ซสัโก ้ 
ดีลเลอร์สร้อยละ 49) 

8. SUSCO Intertrade Pte.,  
     Ltd. 

  จ  าหน่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงใน  
  ต่างประเทศ 

  1 เหรียญสิงคโปร์ 100.00 - -  

บริษทัร่วม 
บจ. เอส เอน็จีวี 

 
  รับจา้งบริหารและใหเ้ช่าพ้ืนท่ี 
  ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 

 
5.00 

 
49.99 

 
2.500 

 
2.271 

 
บมจ. ซสัโก ้
ร้อยละ 49.99 
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        4.3  ราคาประเมนิสินทรัพย์  
  ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่  
 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ในปี 2557 ทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงอยูใ่นข่ายท่ีจะตอ้งรายงานตามประกาศคณะกรรมการ 
 ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง “หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผล 
การด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย”์ กล่าวคือ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีคดีท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบทางลบต่อสินทรัพย ์
หรือต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีสาระและนยัส าคญั 
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6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
       6.1  ข้อมูลทัว่ไป 

   ช่ือบริษทั  :      บริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน)  
 ช่ือภาษาองักฤษ  :      SUSCO Public Company Limited 
 ประกอบธุรกิจหลกั  :      จ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง* 
 เคร่ืองหมายการคา้  :      รูปหยดน ้ ามนัและเคร่ืองหมาย “ SUSCO ” 
 ทะเบียนเลขท่ี   :      0107536000064  

  ส านกังานใหญ่ และคลงัน ้ ามนั  
   มีท่ีตั้ง ดงัน้ี : 

  :      ก.)    ส านกังานใหญ่ และคลงัน ้ ามนัราษฎร์บูรณะ  
  ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก  
   เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
  โทรศพัท ์0-2428-0029 (16 สาย)   
  โทรสาร 0-2427-6270 และ 0-2427-6460                          
  E-mail address : info@susco.co.th  
                    Website : www.susco.co.th 

   :       ข.)    คลงัน ้ ามนัสุราษฎร์ธานี  
  ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 122 หมู่ 3 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลบางกุง้  
                   อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000           
                   โทรศพัท ์ 0-7728-5131-3  โทรสาร  0-7728-5134 

  :  ค.)    คลงัน ้ ามนัสงขลา  
                      ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 282 หมู่ 5 ต าบลสทิงหมอ้ อ าเภอสิงหนคร  
                      จงัหวดัสงขลา 90280 
          โทรศพัท ์0-7433-1034 -6 โทรสาร 0-7433-1039 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  ตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท ์ 0-2229-2800  โทรสาร  0-2359-1259 

   ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  
  และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2557  : 1. นายวนิิจ ศิลามงคล                 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3378 หรือ 

  2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3565 หรือ 
  3. นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ           ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068 หรือ 
  4. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6333 

  แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
   ตั้งอยู ่ณ ชั้น 50-51 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาธรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศพัท ์0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222 

 

*ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมน ้ามนัเช้ือเพลิง (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2550 ก าหนดไวว้า่ “น ้ามนัเช้ือเพลิง” หมายความว่า “(1) ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว น ้ามนัดิบ น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองบิน น ้ามนัก๊าด น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเตา และน ้ามนัหล่อล่ืน ....” 
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2,364,833,000 2,364,833,000 

                           ช่ือและสถานทีต่ั้งของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 

          ช่ือบริษัท     ประเภทธุรกิจ 
   ทุนจดทะเบียน 
      (บาท) 

   ทุนทีช่ าระแล้ว 
         (บาท) 

 จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว  
               (หุ้น) 

  มูลค่าต่อหุ้น 
       (บาท) 

    สัดส่วนการถือหุ้น 
           (ร้อยละ) 

    ที่ตั้งส านักงานใหญ่    โทรศัพท์ 

  บริษัทย่อย :         
  1. บริษทั น ้ ามนั 
      สยามมงคล จ ากดั 

จ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
   ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
    และน ้ ามนัหล่อล่ืน 

       48,000,000        48,000,000                 480,000          100.00                           99.99 139 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 
10140 

    0-2428-0029 
 

  2. บริษทัซัสโกรี้เทล  
      จ  ากดั 

จ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
    และน ้ ามนัหล่อล่ืน 

     120,000,000        12,000,000              4,000,000              3.00                           99.99 139 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 
10140 

     0-2428-0029 
 

  3. บริษทั สิริเจริญวฒันา 
     จ  ากดั 

  รับจา้งบริหารและให้ 
   เช่าพื้นท่ีในสถานี- 
  บริการก๊าซธรรมชาติ 

     120,000,000     120,000,000             1,200,000          100.00                           99.99 105/2 หมู่ 17  
แขวงบางระมาด 
เขตตล่ิงชนั กทม. 
10170 

    0-2422-4427 

  4. บริษทั ซัสโก ้
      ดีลเลอร์ส จ ากดั 

จ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง                94,593,326          100.00                         100.00 139 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 
10140 

    0-2428-0029    
 

  5. บริษทั ซัสโก ้รีเทล 
      พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

      ให้เช่าท่ีดินและ 
   สถานีบริการน ้ ามนั 

                   1,000,000          100.00    บริษทัฯ ถือทางออ้ม 
              ผา่น 
  บจ.ซัสโก ้ดีลเลอร์ส  
       ร้อยละ 100.00 

139 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 
10140 

    0-2428-0029 

  6. บริษทั ซัสโก ้ 
      มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั 

 จ  าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
  และให้เช่าสิทธิการใช ้
    เคร่ืองหมายการคา้ 

                        7,000,000          100.00    บริษทัฯ ถือทางออ้ม 
              ผา่น 
  บจ.ซัสโก ้ดีลเลอร์ส  
       ร้อยละ 100.00 

139 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 
10140 

    0-2428-0029  

  7. บริษทั ซัสโก ้ 
      พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

      ให้เช่าท่ีดินและ 
    สถานีบริการน ้ ามนั 

               13,400,000          100.00    บริษทัฯ ถือทางตรง 
          ร้อยละ 51  
     และทางออ้มผา่น 
   บจ.ซัสโก ้ดีลเลอร์ส  
       ร้อยละ 49 

139 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 
10140 

    0-2428-0029  

  8. SUSCO Intertrade  
      Pte.,Ltd. 
 

 จ าหน่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
      ในต่างประเทศ 

 1 เหรียญสิงคโปร์ 1 เหรียญสิงคโปร์                           1 1 เหรียญสิงคโปร์                          100.00 8 Cross Street #10 - 00, 
PWC Building, 
Singapore, 048424 

 [+65]-6236-3388 

  บริษทัร่วม : 
  1. บริษทั เอส เอ็นจีวี  
      จ  ากดั 
 
 
 

  
  รับจา้งบริหารและให้ 
    เช่าพื้นท่ีในสถานี- 
  บริการก๊าซธรรมชาติ 
 

 

 
       20,000,000 

 
         5,000,000 

 
                 50,000 

 
         100.00 

              
                           49.99 

 
139 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงบางปะกอก 
เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 
10140 

   
    0-2428-0029 
 

 

  6.2  ข้อมูลส าคญัอืน่ 
   ในปี 2557 บริษทัฯ ไม่มีขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั หากมี บริษทัฯ จะเปิดเผยให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัดูแลหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด 
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                             ส่วนที ่2 
                      การจดัการ และการก ากบัดูแลกจิการ 

 
 7.   ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

   7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว   
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มี : 
 ทุนจดทะเบียน                     1,375 ลา้นบาท  ประกอบดว้ย  :  หุน้สามญัจ านวน         1,375 ลา้นหุน้  
                                                                                               :  มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ   1 บาท 
 ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้   1,100 ลา้นบาท  ประกอบดว้ย  :  หุน้สามญัจ านวน         1,100 ลา้นหุน้  
                      :  มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ   1 บาท 

 
 7.2  ผู้ถือหุ้น    

 ตามขอ้มูลของบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี  
 25 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้คร้ังล่าสุด มีดงัน้ี : 

 
ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ท่ีถือ ร้อยละ  

 
 1.นายมงคล สิมะโรจน ์
 2.นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  
 3. นายภิมุข สิมะโรจน์  
 4. นายมาวร์ี สิมะโรจน์ 
 5. นายเกียรติ ศรีจอมขวญั   
 6. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 
 7. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 
 8. ร.ต.พยงุ บุญศิริ ร.น.  
 9. นางมุกดา บุญเส่ียง 

  10. บริษทั สยามมงคลเดินเรือ จ ากดั 

 
130,570,000 
129,869,200 
27,200,000 
27,000,000 
26,600,000 
25,185,400 
17,265,132 
16,200,000 
14,000,000 
13,200,000 

 
11.87 
11.81 
 2.47 
 2.45 
 2.42 
 2.29 
 1.57 
 1.47 
 1.27 
 1.20 

รวม 427,089,732 38.83 
 

 7.3  การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2557  ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 มีมติใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ) ซ่ึงมีช่ือยอ่หลกัทรัพยว์า่ SUSCO-W1 จ านวนไม่เกิน 275,000,000 
หน่วย และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท โดยการจดัสรรใน
อตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ และใหผู้ถื้อหุน้เดิมสามารถจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เกินสิทธิของตนตามอตัราท่ีก าหนดไวไ้ดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวน หากแต่การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในส่วนท่ีเกิน
สิทธินั้นจะกระท าไดก็้ต่อเม่ือมีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เหลือจากการจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมครบถว้นแลว้ หลงัจากนั้น       
จึงใหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไดจ้องซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เกินสิทธิของตน 

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ มีอาย ุ4 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ถึงวนัท่ี 
4 กมุภาพนัธ์ 2562  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท  ในราคาใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หุน้ละ 4 บาท  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  สามารถใชสิ้ทธิตาม
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ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม ของทุกปี จนครบ 4 ปี 
โดยวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรก จะตรงกบัวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2562 ทั้งน้ี ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิ และ
ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

 
 7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   

 คณะกรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
 ของก าไรสุทธิภายหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล นอกจากจะมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้งินเพ่ือการขยายธุรกิจ 
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          8.1  คณะกรรมการบริษัท   
   รายช่ือกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี : 

 1.  นายมงคล สิมะโรจน ์  ประธานกรรมการ 
 2.  นายณรงค ์จุลชาต  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายภิมุข สิมะโรจน ์ ประธานกรรมการบริหาร 
 4.  คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  5.  นายโยธิน อารี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
     6.  นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
     7.  นางพวงเพช็ร์ ทวชียัวฒัน์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   
  8.  นายสิทธิพนัธ ศรีเพญ็   กรรมการอิสระ 
                         9.  นายนพดล อตัวาวฒิุชยั  กรรมการ 
   10. พล.ต.ต.นพ.ทรงชยั สิมะโรจน ์  กรรมการ 
  11. นายพิสุทธ์ิ สนัติโชค  กรรมการบริหาร 
 12. นายชยัฤทธ์ิ สิมะโรจน์   กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ  
      รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการ                                                                         
 13. นายพงศธร ฉตัรนะรัชต ์ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
   14. นายมาวร์ี สิมะโรจน ์   กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันา 
                                                                                                             ธุรกิจ 
     

ดว้ยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้  23. ไดก้ าหนดไวว้า่ “ ... ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา
ส าคญัของบริษทั และใหค้ณะกรรมการมีอ านาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั จากจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด... ”   คณะกรรมการจึงไดก้ าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ไวด้งัน้ี : 

 1. นายมงคล สิมะโรจน ์
  2. นายณรงค ์จุลชาต 
  3. นายนพดล อตัวาวฒิุชยั 
  4. นายมาวร์ี สิมะโรจน์ 
  5. นายชยัฤทธ์ิ สิมะโรจน ์
  6. นายภิมุข สิมะโรจน์  
  7. นายพงศธร ฉตัรนะรัชต ์  
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                                  จ านวนคร้ังของการประชุม และจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปี 2557 มีดงัน้ี : 
 

รายนาม 
วาระการ 

ด ารงต าแหน่ง 

จ านวนท่ีเข้าร่วมประชุมเทียบกับจ านวนประชุมท้ังหมด 
(คร้ัง) 

การประชุม การประชุม 
รวม 

วาระปกติ วาระพเิศษ* 

1. นายมงคล  สิมะโรจน์ รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2555 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2558 

11/12 2/2 13/14 

2. นายณรงค ์ จุลชาต รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2556 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2559 

12/12 2/2 14/14 

3. นายภิมุข สิมะโรจน์ รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2555 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2558 

12/12 2/2 14/14 

4. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2556 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2559 

12/12 2/2 14/14 

5. นายโยธิน อารี รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2555 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2558 

12/12 2/2 14/14 

6. นายประกิต ประทีปะเสน รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2557 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2560 

9/12 2/2 11/14 

7. นางพวงเพช็ร์ ทวชีัยวฒัน์ รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2556 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2559 

10/12 2/2 12/14 

8. นายสิทธิพนัธ ศรีเพญ็ รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2557 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2560 

12/12 2/2 14/14 

9. นายนพดล อตัวาวฒุิชยั รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2557 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2560 

12/12 2/2 14/14 

10. พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์ รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2556 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2559 

4/12 1/2     5/14** 

11. นายชัยฤทธ์ิ สิมะโรจน์ รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2557 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2560 

11/12 2/2 13/14 

12. นายมาวีร์ สิมะโรจน์ รับเลือกตั้งเม่ือเมษายน 2557 ถึง 
วนัประชุมสามญัประจ าปี 2560 

11/12 2/2 13/14 

13. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต ์ ไดรั้บแต่งตั้งแทน นายชัยธวชั สาระคุณ 
กรรมการท่ีไดล้าออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2557 ถึงวนัประชุมสามญั
ประจ าปี 2558 

11/12 2/2 13/14 

14. นายพิสุทธ์ิ สันติโชค ไดรั้บแต่งตั้งแทน เรือตรีพยงุ บุญศิริ 
กรรมการท่ีไดล้าออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2557 ถึงวนัประชุมสามญั
ประจ าปี 2559 

11/12 2/2 13/14 

                     *  ในปี 2557 มีการประชุมวาระพิเศษ 2 คร้ัง  คือ  เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2557  เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบในการท่ีบริษทั ซัสโก ้ดีลเลอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยจะขาย
หุ้นในบริษทั ท่อส่งปิโตรเลียม จ ากดั และเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 เพื่อพิจารณาจะการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ซัสโก ้จ ากดั 
(มหาชน)  คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีช่ือยอ่หลกัทรัพยว์า่ SUSCO-W1  

 ** เน่ืองจาก พล.ต.ต.นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์ ติดภารกิจไปต่างประเทศ 4 คร้ัง และตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงท าให้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
ได ้

 
คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย-์         
 แห่งประเทศไทย บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ท่าน ซ่ึงมี 
 คุณสมบติั ดงัน้ี : 

(1)   เป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 (2)  ไม่เป็นลูกจา้งหรือพนกังาน หรือท่ีปรึกษาซ่ึงไดรั้บเงินเดือนประจ าหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
  หรือบริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (3)   ถือหุน้ในนามของตนเอง หรือในนามของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนไม่เกินกวา่ร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแลว้ 
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    ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4)  สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 
(5)  สามารถดูแลมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกบับริษทัอ่ืน 
  ซ่ึงมีผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มเดียวกนั 
(6)  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพื่อตดัสินใจในธุรกรรมท่ีส าคญัของบริษทัฯ 

       
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ : 

1. คุณหญิงเสริมศรี  บุนนาค 
2. นายโยธิน  อารี  
3. นายประกิต  ประทีปะเสน  
4. นางพวงเพช็ร์  ทวชียัวฒัน์ 
5. นายสิทธิพนัธ  ศรีเพญ็  

  ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2557 กรรมการอิสระไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวชิาการแก่                         
 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม  

 
 8.2    ผู้บริหาร 
  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี : 

 

1. นายชยัฤทธ์ิ สิมะโรจน ์     กรรมการผูจ้ดัการ และรักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานปฏิบติัการ 
2. นายพงศธร ฉตัรนะรัชต ์     กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
3. นายมาวร์ี สิมะโรจน์   กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ รักษาการผูอ้  านวยการ 

    ฝ่ายพฒันาธุรกิจ และรักษาการหวัหนา้ส านกัตรวจสอบภายใน  
4. นางปิยะลกัษณ์ สิมะแสงยาภรณ์     เลขานุการบริษทั   

 5. นายพรชยั วริะวงษนุ์สร   ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม 
 6. นายพรเลิศ ฉายาลกัษณ์    ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน   
 7. นายสุนทร ยรุศกัด์ิ    ผูอ้  านวยการฝ่ายคลงัน ้ ามนั 
 8. นายกนัพล นกจนัทร์    ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
   9. นายธวชัชยั  บูรณะบญัญติั    ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและการฝึกอบรม 
 10. นายศกัด์ิสิทธ์ิ เลิศหสัดีรัตน ์    ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
   11. นางสาวมุกดาวรรณ รุทธพิชยัรักษ ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัหาและจดัซ้ือ 
 12. นางสาวกานตสิ์นี สนองจิตเจริญ   ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจเสริม 
 

 8.3   เลขานุการบริษัท 
   คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้ง นางปิยะลกัษณ์ สิมะแสงยาภรณ์ ใหท้ าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  
 ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

เช่น การจดัประชุมของคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงช่วยดูแลใหมี้การปฏิบติัตามมติของท่ีประชุม จดัท า 
และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งรายงานการประชุม
ของคณะอนุกรรมการต่างๆ ติดตอ่ประสานงานกบัส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาด-หลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ (ประวติัของนางปิยะลกัษณ์ สิมะแสงยาภรณ์ ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
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 8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร             
 8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในรูป 
ค่าเบ้ียประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือน โดยใหป้ระธานกรรมการไดรั้บเดือนละ 30,000 บาทและกรรมการไดรั้บเดือนละ 
20,000 บาท ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557  

 ในปี 2557 ค่าตอบแทนดงักล่าวของกรรมการท่ีมีจ านวน 14 ท่าน รวมเป็นเงิน 3,480,000 บาท  
 ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบ้ียประชุมเหมาจ่าย

เป็นรายเดือนแก่กรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ิมจากค่าเบ้ียประชุมกรรมการท่ีกล่าวขา้งตน้ ดงัน้ี : ใหป้ระธาน
กรรมการตรวจสอบไดรั้บเดือนละ 15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบไดรั้บเดือนละ 10,000 บาท ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี             
1 พฤษภาคม 2555  

 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีจ านวน 4 ท่าน ไดรั้บค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 540,000 บาท 
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษทัฯ มิไดด้ ารงต าแหน่งในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม จึงมิไดรั้บ

ค่าตอบแทนใดๆ จากบริษทัเหล่านั้น 
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ค่าตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมของกรรมการมีดงัน้ี : 
 
                   หน่วย : บาท 

ช่ือ - นามสกุล/ ต  าแหน่ง 
เบ้ียประชุมของปี 2557 

   กรรมการบริษทั 
    กรรมการ    
    ตรวจสอบ 

  อนุกรรมการก าหนด 
ค่าตอบแทนและสรรหา 

    รวม 

  1. นายมงคล สิมะโรจน์ 
      ประธานกรรมการ 

360,000 - - 360,000 

  2. นายณรงค ์จุลชาต 
      รองประธานกรรมการ 

240,000 
- 
 

- 240,000 

  3. นายภิมุข สิมะโรจน์ 
      ประธานกรรมการบริหาร 

240,000 - - 240,000 

  4. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค 
      กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 180,000 - 420,000 

  5. นายโยธิน อารี 
      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

240,000 120,000 - 360,000 

  6. นายประกิต ประทีปะเสน 
      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

240,000 120,000 - 360,000 

  7. นางพวงเพช็ร ทวีชยัวฒัน์ 
      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

240,000 120,000 - 360,000 

 8. นายสิทธิพนัธ ศรีเพญ็ 
      กรรมการอิสระ 

240,000 - - 240,000 

 9. นายนพดล อตัวาวฒิุชยั 
      กรรมการ 

240,000 - - 240,000 

10. พล.ต.ต.นพ.ทรงชยั สิมะโรจน์ 
      กรรมการ 

240,000 - - 240,000 

11. นายพิสุทธ์ิ สนัติโชค  
      กรรมการบริหาร 

240,000 - - 240,000 

12. นายชยัฤทธ์ิ สิมะโรจน์ 
      กรรมการผูจ้ดัการ 

240,000 - - 240,000 

13. นายพงศธร ฉตัรนะรัชต ์
      กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 

240,000 - - 240,000 

14. นายมาวีร์ สิมะโรจน์ 
      กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

240,000 - - 240,000 

รวม 3,480,000 540,000  4,020,000 

 
 

ในปี 2557 ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนของกรรมการและผูบ้ริหารจ านวน 15 ท่าน เป็นเงินรวมทั้งส้ิน  
31,134,250 บาท   
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทัฯ เปรียบเทียบกบัจ านวนหุน้ท่ีถือ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 แลว้ ปรากฏผล ดงัน้ี :     
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง จ านวนหุน้ท่ีถือ จ านวนหุน้ท่ีถือ 
   ณ 31 ธนัวาคม 2557 ณ 31 ธนัวาคม 2556 
 1.    นายมงคล สิมะโรจน ์
 2.    นายณรงค ์จุลชาต 
 3.    นายภิมุข สิมะโรจน ์

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

130,570,000 
- 

27,200,000 

125,370,000 
- 

 25,000,000 
4.    คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2,296,375                3,000,375 
5.    นายโยธิน อารี 
6.    นายประกิต ประทีปะเสน 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

- 
- 

- 
- 

 7.    นางพวงเพช็ร์ ทวชียัวฒัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ               114,760      114,760 
8.    นายสิทธิพนัธ ศรีเพญ็ กรรมการอิสระ                 15,000        15,000 

 9.   นายนพดล อตัวาวฒิุชยั กรรมการ    200,000        9,879 

10.  พล.ต.ต.นพ.ทรงชยั สิมะโรจน์ 
11.  นายพิสุทธ์ิ สนัติโชค 
12.  นายชยัฤทธ์ิ สิมะโรจน์ 
 
13.  นายพงศธร ฉตัรนะรัชต ์

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และรักษาการ
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการ 
กรรมการบริหาร กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานบริหาร 

   746,330 
   100,000 

         10,300,000 
 

- 

   746,330 
   100,000 

       13,000,000 
 

2,000,000 

14.  นายมาวร์ี สิมะโรจน ์ กรรมการบริหาร กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานพฒันาธุรกิจ รักษาการผูอ้  านวยการฝ่าย
พฒันาธุรกิจ และรักษาการหวัหนา้ส านกั
ตรวจสอบภายใน  

      27,000,000  31,500,000 

15.   นางปิยะลกัษณ์ สิมะแสงยาภรณ์ เลขานุการบริษทั - - 
16.   นายพรชยั วริะวงษนุ์สร 
17.   นายพรเลิศ ฉายาลกัษณ์ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายวศิวกรรม 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

- 
- 

- 
- 

18.   นายสุนทร ยรุศกัด์ิ ผูอ้  านวยการฝ่ายคลงัน ้ ามนั - - 
19.   นายกนัพล นกจนัทร์ 
20.   นายธวชัชยั  บูรณะบญัญติั 
21.   นายศกัด์ิสิทธ์ิ เลิศหสัดีรัตน ์
22.  นางสาวมุกดาวรรณ รุทธพิชยัรักษ ์  
23.  นางสาวกานตสิ์นี สนองจิตเจริญ   

ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและการฝึกอบรม 
ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัหาและจดัซ้ือ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจเสริม 

   1,300,000 
- 
- 
- 
- 

1,300,000 
- 
- 
- 
- 
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     8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 บริษทัฯ จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงผูใ้ดจะไดรั้บเงินสมทบในอตัราร้อยละ 4 หรือ 5 หรือ 6 ของเงินเดือน  
ข้ึนอยูก่บัอายงุานของผูน้ั้น ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนอ่ืนในรูปเงินสมทบในกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพจ านวน 15 ท่าน เป็นเงินจ านวน 1,710,720 บาท  

 
8.5  บุคลากร      

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีพนกังานรวมทั้งส้ินจ านวน 1,448 คน เป็นพนกังานประจ า 
 ส านกังานใหญ่และคลงัน ้ ามนั 245 คน และเป็นพนกังานประจ าสถานีบริการน ้ ามนัจ านวน 1,203 คน   
  ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานดงักล่าวในรูปเงินเดือนเป็นเงิน 214,129,083.80 บาท  
 และเงินสมทบในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 5,669,912.40 บาท ส าหรับพนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 424 คน 
 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
กลุ่มบริษทัไดส่้งเสริมและสนบัสนุนพนกังานทุกระดบัใหไ้ดรั้บการพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานและความรู้ 

ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม มาโดยตลอด  ทั้งน้ี เพ่ือใหมี้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการส่งไปเขา้รับการฝึกอบรมกบัสถาบนัฝึกอบรม หรือหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยงัจดัใหมี้            
การฝึกอบรมภายใน เก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป ความรู้ส าหรับหวัหนา้งาน และความรู้ส าหรับต าแหน่งงานนั้นๆ เป็นตน้ 
  ส าหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานประจ าสถานีบริการนั้น ไดมี้การจดัทีมไปฝึกอบรมท่ีสถานีบริการทุกแห่งทัว่ทุกภาคอยา่ง
นอ้ยแห่งละ 2 คร้ังต่อปี 

 
9. การก ากบัดูแลกจิการ 

 9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 การมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัในการน าไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และ      
การเสริมสร้างใหมี้ระบบของการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยนื และจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกราย คณะกรรมการจึงไดมี้นโยบายท่ีจะส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานมีระบบการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ภายใตห้ลกัของการบริหารจดัการท่ีซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และทนักาล ระมดัระวงัและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งเท่า
เทียมกนั รวมทั้งค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมดว้ยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 5 หมวด ดงัน้ี : 

 

9.1.1 สิทธิของผูถื้อหุน้ 
 9.1.1.1 คณะกรรมการบริษทัจะดูแลและคุม้ครองใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดงัน้ี : 

(1)   ไม่มีขอ้จ ากดัในการซ้ือขายหรือโอนหุน้ เวน้แต่การโอนหุน้นั้นจะเป็นเหตุท าใหบ้ริษทัฯ มี
จ านวนผูถื้อหุน้เป็นบุคคลท่ีมิใช่สญัชาติไทยถือหุน้เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่าย
ทั้งหมด 

(2)   สิทธิท่ีเท่าเทียมกนัในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 
(3)   สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และการออกเสียงลงมติในการประชุมผูถื้อหุน้ 

     (4)   สิทธิในการเสนอช่ือ แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และการใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง 
                ผูส้อบบญัชีอิสระ 

     (5)   สิทธิในการร่วมตดัสินใจเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญัของบริษทัฯ  
     (6)   สิทธิในส่วนแบ่งก าไร 
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 9.1.1.2 ผูถื้อหุน้ทุกรายจะไดรั้บหนงัสือเชิญประชุม และขอ้มูลเก่ียวกบัวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม  
     ตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมเป็นการล่วงหนา้ อยา่งเพียงพอ และทนัเวลา 

 9.1.1.3 บริษทัฯ จะจดัสถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมได้
โดยสะดวก 

 9.1.1.4    ก าหนดใหก้รรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ผูส้อบบญัชี มีความพร้อมท่ีจะช้ีแจงหรือตอบค าถามต่อผูถื้อหุน้ 
 9.1.1.5 เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะขอเพ่ิมวาระการประชุม และ/หรือ 

      เสนอช่ือผูท่ี้ควรไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ ล่วงหนา้ ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือ 
      ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบความประสงคภ์ายในวนัท่ี 20 มกราคม 2558 แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ 
      แสดงความประสงคใ์นเร่ืองดงักล่าว 

 9.1.1.6   ในการประชุม ผูถื้อหุน้สามารถตั้งค  าถาม ขอค าอธิบายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองในวาระท่ีก าลงั   
ประชุม คณะกรรมการบริษทัจะไม่เปล่ียนแปลงวาระการประชุม โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่ีประชุมก่อน  

 9.1.1.7 ผูถื้อหุน้จะไดรั้บทราบกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงบริษทัฯ  
     จะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนท่ีบริษทัฯ  
 จะจดัส่งเอกสารใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพือ่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการ 
 ประชุมล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ  

 9.1.1.8 ในแต่ละวาระ จะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษทัประกอบเพือ่การพิจารณาของผูถื้อหุน้ และจะมี   
การบนัทึกรายงานการประชุม ซ่ึงจะประกอบดว้ยประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวอ้ยา่งครบถว้น 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบได ้

 9.1.1.9 กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงทุกคนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลความสมัพนัธ์ ทั้งทางตรงและทางออ้มกบั 
  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีสามท่ีมีธุรกรรมท่ีส าคญัเก่ียวโยงกบับริษทัฯ  

 

 9.1.2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
       9.1.2.1   ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ มีนโยบายใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั  
  ดงัน้ี :  

     (1)    บริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชุม   
             และจะเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย 
     (2)   บริษทัฯ จะประกาศเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ก่อนวนัประชุม  
     (3)   บริษทัฯ จะอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะใชร้ะบบ

คอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผูถื้อหุน้มากท่ีสุด 
(4)   บริษทัฯ จะจดัประชุมผูถื้อหุน้ตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีผูถื้อหุน้สามารถจะเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดย 
  สะดวกและจะไม่มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีประชุมอยา่งกระทนัหนัจนท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้

ร่วมประชุมได ้
(5) คณะกรรมการบริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถ  

      ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้และจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่าน เป็นทางเลือก 
     ในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  

(6)   เลขานุการบริษทัจะแจง้กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง การลงมติและจ านวน 
       การถือหุน้ทั้งหมดของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเร่ิมการประชุมผูถื้อหุน้ 
(7)   หุน้แต่ละหุน้มีสิทธิและเสียงเท่ากนั ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ท่ีตนมี  
(8)   ประธานในท่ีประชุมจะประชุมตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 
(9)    ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละวาระ 
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(10)  บริษทัฯ จะจดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระท่ีส าคญั และ/หรือท่ีผูถื้อหุน้ 
      มีความเห็นแตกต่างกนัมาก 

(11)  ผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุมสามารถใชสิ้ทธิในการลงคะแนนเสียงไดทุ้กกรณี ไม่วา่จะเป็น 
  สิทธิเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

 
 9.1.3 บทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
  คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะดูแลและรักษาสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามท่ีกฎหมายก าหนด ไม่วา่จะเป็น  
 ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่คา้ ผูส้อบบญัชีอิสระ ผูบ้ริหาร พนกังาน ภาครัฐ สงัคม และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให ้
 ผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้นมัน่ใจไดว้า่สิทธิดงักล่าวจะไดรั้บการคุม้ครอง และปฏิบติัดว้ยความเท่าเทียมกนั เช่น  
  

 

บทบาทต่อผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ เพ่ือด าเนินธุรกิจ และสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของมูลค่าของบริษทัฯ รวมทั้ง          
การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือได ้ 

บทบาทต่อลูกค้า : บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ โดยการเอาใจใส่ในบริการและ
รับผิดชอบในคุณภาพและราคาของสินคา้ ตลอดจนมีการปฏิบติัท่ีชดัเจน และเป็นธรรมใน        
การด าเนินธุรกิจกบัลูกคา้ทุกราย  

บทบาทต่อเจ้าหนี ้ : บริษทัฯ ยดึมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาการกูย้มืหรือสญัญา
เก่ียวกบัการคา้ กบัเจา้หน้ีทางดา้นการเงิน หรือเจา้หน้ีการคา้ทุกราย และจะปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 
ซ่ึงเป็นเสมือนคูค่า้ของบริษทัฯ อยา่งเป็นธรรม 

บทบาทต่อพนักงาน : บริษทัฯ จะดูแลใหพ้นกังานพฒันาตนเองเพื่อใหมี้ความสามารถในการท างาน เพื่อใหมี้ผลงาน 
ท่ีดียิง่ข้ึน รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังานอยา่งซ่ือสตัยสุ์จริต 
บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม   

บทบาทต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม 

:  
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีบริษทัฯ และพนกังานจะตอ้งมีต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
เพราะทั้งพนกังานและบริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงของสังคม จึงมีหนา้ท่ีจะตอ้งช่วยกนัดูแลใหส้งัคม 
ด ารงอยูด่ว้ยความสนัติสุขและเรียบร้อย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ขาดแคลน 
หรือดอ้ยโอกาสทางสงัคมเท่าท่ีจะท าได ้ส าหรับในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มนั้น เน่ืองจากสินคา้ท่ีบริษทัฯ 
จดัจ าหน่าย คือ น ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มไดง่้าย และอาจ
ก่อใหเ้กิดภยนัตรายอยา่งใหญ่หลวงแก่ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดใหพ้นกังาน          
ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว ปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางการ 
อยา่งเคร่งครัด 

 

9.1.4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

9.1.4.1 การเปิดเผยขอ้มูล 
 (1) คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การจดัท าขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะตอ้งเปิดเผยตามระเบียบขอ้บงัคบั 
   ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งถูกตอ้ง  
   และครบถว้น รวมถึงใหมี้การเปิดเผยตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
   ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นช่องทางและ 
   ส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
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(2) ใหบุ้คคลผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้น เป็นผูใ้ห ้
  ขอ้มูลแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ส่ือมวลชน หรือองคก์รท่ีก ากบัดูแล 
(3) ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ตอ้งเปิดเผยอยา่งสม ่าเสมอ มีดงัน้ี : 

- ขอ้มูลทัว่ไป และลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
- งบการเงิน และผลประกอบการของบริษทัฯ รวมถึงผลการวเิคราะห์ต่างๆ 
- รายช่ือ และสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหาร 
- ปัจจยัความเส่ียงของธุรกิจ 
- ค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร 
- คุณสมบติัของกรรมการ 
-    การท าธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวโยงกบับริษทัฯ   

(4) คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหมี้การจดัท างบการเงินหรือขอ้มูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน                     
 และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด และใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
ครบถว้น ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บทราบโดยทัว่กนั  

(5) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบบญัชีและงบการเงินโดยผูต้รวจสอบบญัชีภายนอกท่ีมีความเป็น
อิสระ 

(6) บริษทัฯ จะอ านวยความสะดวกในการวเิคราะห์ขอ้มูลของบริษทัฯ แก่บุคคลภายนอก เช่น 
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ท่ีปรึกษาการลงทุน บริษทันายหนา้คา้หลกัทรัพย ์สถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ ส่ือมวลชน และองคก์รก ากบัดูแลภายนอก เป็นตน้ เพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินใจ
ลงทุนของผูล้งทุน หรือเพื่อประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ 

(7) เปิดเผยรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว ในรายงาน 
  ประจ าปี 
(8) เปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั จ านวนคร้ังของการประชุม จ านวนคร้ังท่ีกรรมการ 

  แต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม รวมถึงรูปแบบ และลกัษณะของการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและ 
  ผูบ้ริหารในรายงานประจ าปี  
 

9.1.4.2  รายงานของคณะกรรมการบริษทั 
     คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในเร่ือง                 

งบการเงินของบริษทัฯ และเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ ตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   ก าหนด แสดงไวค้วบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั 
   อยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชีภายนอก 
   จะหารือและประชุมร่วมกนักบัฝ่ายบริหาร แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการทราบและพิจารณา  
   เพื่อใหก้ารรายงานทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้งและครบถว้น 

                
9.1.4.3 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

  คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในการรายงานขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส  
  ทั้งในส่วนของขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไป รวมถึงขอ้มูลส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ ใหผู้ล้งทุน 
  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึง ทนัเวลา และตามวธีิการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยบริษทัฯ  
  ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
  ท่ี www.susco.co.th และเพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และมีความน่าเช่ือถือ อีกทั้ง 
  ยงัเป็นการป้องกนัข่าวลือต่างๆ บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ  
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  สายงานพฒันาธุรกิจ เป็นผูรั้บผิดชอบในการช้ีแจงขอ้มูลของบริษทัฯ ใหผู้ล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ โดยผูล้งทุน 
  สามารถติดต่อไดท่ี้โทรศพัท์หมายเลข 0-2428-0029 หรือท่ี E-mail address: marvee@susco.co.th 
 
9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  

       คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  ากบัดูแลกิจการ และเป็นผูก้  าหนดนโยบาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ  
   รายรับ-รายจ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 

บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดงัน้ี : 
     (1) ภาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ และความเป็นอิสระในการตดัสินใจ 

  คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย พิจารณา อนุมติัและ 
 ทบทวนกลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณรายรับ-รายจ่าย และการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  
 ตลอดจนควบคุมดูแลใหผู้บ้ริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณอยา่งมี
 ประสิทธิภาพ และโปร่งใส นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองการก ากบัดูแล 
 กิจการท่ีดี โดยไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้งให ้
 ความเห็นชอบ ทบทวน ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยเนน้ให ้
 บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม 
 การด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งประกอบดว้ย 
 บุคคลผูมี้ภาวะความเป็นผูน้ า มีวสิยัทศัน์และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
 บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

  ปัจจุบนั บริษทัฯ มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลกัทั้งหมด 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ  
สรรหา คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยไดมี้การก าหนดอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ และของผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน ซ่ึงอ านาจหนา้ท่ี
ดงักล่าวไดร้วมถึงอ านาจอนุมติัทางการเงินไวด้ว้ย ทั้งน้ี เพ่ือใหมี้การแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตาม
หลกัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส  
พร้อมท่ีจะใหมี้การตรวจสอบไดเ้สมอ 

  (2)  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั  
  (ก) การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  
   ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกวา่  
  5 ท่าน และไม่มากกวา่ 15 ท่าน ทุกคนตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีกรรมการจ านวน 14 ท่าน ในจ านวนน้ี เป็นกรรมการอิสระ 
5 ท่าน กรรมการทุกท่านเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีสามารถจะใช้
วจิารณญาณในการพิจารณาปัญหาของบริษทัฯ และน าพาบริษทัฯ ไปสู่ความเจริญอยา่งย ัง่ยนืได ้
 ในจ านวนกรรมการ 14 ท่านนั้น ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 7 ท่าน กรรมการ 
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซ่ึงในจ านวน 5 ท่านน้ี ไดท้ าหนา้ท่ีเป็น 
กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ จะเป็นไปตามวาระท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  
คือ 3 ปี นอกจากกรรมการผูไ้ดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งแทนกรรมการผูท่ี้ไดล้าออก  
ซ่ึงจะด ารงต าแหน่งกรรมการไดเ้ท่าเวลาท่ีเหลือของกรรมกรผูไ้ดล้าออก เม่ือครบวาระ  
คณะกรรมการจะแจง้ใหท่ี้ประชุมสามญัทราบ เพื่อใหท่ี้ประชุมสามญัเลือกตั้งกรรมการแทน 
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ผูพ้น้ต าแหน่งตามวาระ ในการน้ี เพ่ือความโปร่งใส บริษทัฯ จะเสนอช่ือและประวติัท่ีมี 
รายละเอียดอยา่งเพียงพอของผูท่ี้คณะกรรมการเห็นวา่ควรไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการ  
ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดท้ราบ เพื่อพจิารณาในท่ีประชุมสามญัดว้ย      

  (ข) การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 เพ่ือแบ่งแยกอ านาจและหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย การก ากบัดูแล และการบริหารงาน 
 ประจ าออกจากกนัอยา่งชดัเจน ประธานกรรมการจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานกรรมการ 
 บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ และไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ย  

(ค) คุณสมบติัของผูท่ี้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ 
                     ผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้น 
  ตามกฎหมาย และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของส านกังาน กลต. อีกทั้งตอ้งมีความรู้ 

 ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการจะท าประโยชนใ์หแ้ก่บริษทัฯ 
(3) คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนในการควบคุมดูแล และป้องกนัมิใหเ้กิด  

                ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี : 
 (ก) จดัโครงสร้างและองคป์ระกอบของบริษทัฯ และของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
  ชุดต่างๆ พร้อมทั้งก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน ตามหลกัการ        

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(ข) ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ยดึมัน่ใน 
 จรรยาบรรณวชิาชีพ และไม่ใหค้วามส าคญัต่อผลประโยชน์ส่วนตวัเหนือความรับผิดชอบ 
 ท่ีมีต่อบริษทัฯ รวมถึงการรักษาความลบัของลูกคา้ และการไม่น าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ  
 และลูกคา้ไปเปิดเผย หรือน าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น 

 (ค) การตดัสินใจใดๆ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือกรณีท่ีมีการกระท าบางอยา่ง 
  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลประโยชนท่ี์แตกต่างกนัของผูมี้ส่วน 
  ไดเ้สียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดงักล่าวอยา่ง 
  รอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต มีเหตผุลและเป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรม 
  ท่ีดีเพื่อผลประโยชนข์องบริษทัฯ เป็นส าคญั   

(ง) ในกรณีท่ีมีประเดน็ซ่ึงอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือเป็นการท ารายการท่ี 
 เก่ียวโยงกนั หรือเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง หรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา กรรมการผูท่ี้มี 
 ส่วนไดเ้สียตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหท่ี้ประชุมทราบ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น 
(จ) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใดท่ีเป็นการขดัต่อผลประโยชน ์

ของบริษทัฯ หรือการใชโ้อกาส หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานในการ 
หาประโยชน์ส่วนตน หรือการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หรือการท างานอ่ืนนอกเหนือ 

 จากงานของบริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
(4) ในการจะด าเนินธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดอยา่งย ัง่ยนื รวมถึงการมีระบบ 

 การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจอยูด่ว้ยเสมอ 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าว จึงไดจ้ดัท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจไวเ้ป็น     
ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยดึถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อลูกคา้          
ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

    (5) คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดบับริหาร  
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 และระดบัปฏิบติัการ เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแก่บริษทัฯ ทั้งดา้นการเงิน               
การด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง และการก ากบัดูแลการปฏิบติังาน จึงไดก้ าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในไว ้ดงัน้ี : 
(ก) ใหผู้บ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินใหมี้ความถูกตอ้ง  
 ครบถว้น และทนัเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และรายปี 
(ข) ใหมี้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ  
 มีการปฏิบติัตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารตรวจสอบของ 
 ผูต้รวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(ค) ก าหนดอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินการของผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
(ง) ใหมี้การควบคุมและตรวจสอบการใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือมิใหเ้กิด           

ความเสียหายหรือมีการน าไปใชห้รือหาประโยชน์โดยมิชอบ 
(จ) มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุล และ

ตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
(ฉ) คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อค าแนะน า หรือขอ้เสนอแนะของผูส้อบบญัชีอิสระ  
 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานใหถู้กตอ้ง เหมาะสม 

   (6)  คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การประชุม โดยยดึหลกัการปฏิบติั ดงัน้ี 
    (ก) ไดก้ าหนดการประชุมวาระปกติไวล่้วงหนา้วา่จะมีเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อกรรมการจะได้

จดัสรรเวลาของตนส าหรับการประชุมทุกคร้ังไดโ้ดยสะดวก นอกจากนั้น ยงัอาจมีการประชุม
วาระพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นไดอี้กดว้ย โดยในการประชุมวาระปกติทุกคร้ังจะมี         
การติดตามเร่ืองท่ีสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา และผลการด าเนินงานประจ าเดือน         
และ/หรือ ประจ างวดของบริษทัฯ  

       (ข) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการเขา้ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 
        กรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
       (ค) ประธานกรรมการเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบในเร่ืองวาระของการประชุมโดยการเตรียมการ 

 ร่วมกนัของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั โดยจะพิจารณา 
 ค าขอของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีจะบรรจุเร่ืองท่ีส าคญัเป็นวาระในการประชุมดว้ย  

       (ง) ประธานกรรมการจะจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเร่ืองเพื่อการอภิปราย  
        และมีเวลามากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปัญหาไดอ้ยา่งรอบคอบ 
       (จ) คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนใหมี้การเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมกบั 
        คณะกรรมการ เพ่ือใหข้อ้มูล หรือรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง  
       (ฉ) กรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงและขอขอ้มูล ค าปรึกษา และบริการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้าก 

 ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาภายนอกดว้ยก็ได ้
       (ช) ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีใหข้อ้มูลและความเห็นท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษทั  
       (ซ) เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมดว้ยระเบียบวาระการประชุม  
        และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระใหแ้ก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหนา้ 
        ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการทุกท่านมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษาขอ้มูลต่างๆ ก่อนการเขา้ร่วม 
        ประชุมในแต่ละคร้ัง 
      (ฌ) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง มีการบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ในทุกวาระ อยา่งครบถว้น และจดัเก็บรายงานดงักล่าวท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการ 
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 บริษทัแลว้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
   (7)  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้แก่กรรมการ ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการก ากบั 
    ดูแลเร่ืองส าคญัท่ีมีการประกาศใช ้รวมทั้งส่งเสริมใหก้รรมการเขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีเป็น 
    ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 

 
9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซ่ึงมีขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ดงัน้ี :  

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั 
    คณะกรรมการในการประชุมคร้ังท่ี 5/2543 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2543ไดมี้มติก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั  

มีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ดงัน้ี : 
(1)   อ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ี 
         ของคณะกรรมการในบริษทัมหาชนจ ากดั  
(2)  อ านาจหนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
(3)   ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของบริษทัฯ  
(4)   อนุมติัแผนการด าเนินงาน เป้าหมาย และงบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ  
(5)   อนุมติัการซ้ือ การขาย และการเช่าหรือใหเ้ช่าท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  
(6)   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพ่ือใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีจะกล่าวถึงในขอ้ 9.2.2 
(7)   อนุมติัการบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอน ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

 กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และ
เลขานุการบริษทั  รวมทั้งการอนุมติัอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนแก่บุคคลดงักล่าว  

(8)   อนุมติัเร่ืองเก่ียวกบัการเงินและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ท่ีเกินอ านาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริหาร    
(9)   มอบหมายหรือแนะน าใหค้ณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการพิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด 
        ท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพือ่วตัถุประสงค ์   
        ดงักล่าว  
(10) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรืออนุมติัเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการน าเสนอ 
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                 รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

 1. นายมงคล สิมะโรจน ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายณรงค ์จุลชาต  รองประธานกรรมการ 
 3. นายภิมุข สิมะโรจน ์ ประธานกรรมการบริหาร 
 4. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายโยธิน อารี  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 6. นายประกิต ประทีปะเสน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 7. นางพวงเพช็ร์ ทวชียัวฒัน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    
 8. นายสิทธิพนัธ ศรีเพญ็   กรรมการอิสระ 
                                  9. นายนพดล อตัวาวฒิุชยั  กรรมการ 
        10. พล.ต.ต.นพ.ทรงชยั สิมะโรจน ์  กรรมการ 

 11. นายชยัฤทธ์ิ สิมะโรจน์   กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และรักษาการรองกรรมการ      
     ผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการ 

        12. นายมาวร์ี สิมะโรจน์   กรรมการบริหารและกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันา
ธุรกิจ 

        13. นายพงศธร ฉตัรนะรัชต ์   กรรมการบริหารและกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
        14. นายพิสุทธ์ิ สนัติโชค  กรรมการบริหาร 
 

                    9.2.2   คณะกรรมการบริหาร  
              คณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังท่ี 5/2543 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2543ไดมี้มติก าหนดใหค้ณะกรรมการ 
 บริหารมีอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ดงัน้ี : 

(1) ดูแลและติดตามผลการจดัการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
 ประจ าปี ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดและอนุมติั แลว้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะๆ 
(2) พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีกรรมการผูจ้ดัการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
 หรืออนุมติั 
(3) อนุมติัการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยพนกังานอาวโุสระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายหรือต าแหน่งอ่ืน 
 ท่ีเทียบเท่า รวมทั้งการอนุมติัอตัราเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนแก่บุคคลดงักล่าวดว้ย  
(4) อนุมติัเร่ืองเก่ียวกบัการเงินและสินทรัพยข์องบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี : 

ก) การจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์หรือการจดัจา้ง ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณประจ าปีท่ีคณะกรรมการบริษทั 
   ไดอ้นุมติัแลว้ และมีมูลค่าไม่เกินรายการละ  10,000,000 บาท   
ข) การจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์หรือการจดัจา้ง ท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นแผนการด าเนินงานหรืองบประมาณประจ าปี  
   ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินรายการละ 5,000,000 บาท  

ค) การจดัซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ ามนัท่ีเป็นสินคา้หลกัและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เพือ่จ าหน่าย รวมถึง 
   การช าระภาษีท่ีเก่ียวขอ้งโดยการจดัซ้ือดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 
   จดัหาน ้ ามนัแลว้ และมีราคาหรือมูลค่าคร้ังละไม่เกิน 200,000,000 บาท     

ง) การค ้าประกนับุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ ในวงเงิน 
    ค  ้าประกนัไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท  
จ) การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท และมียอดรวม    

ทั้งปี ไม่เกิน 300,000 บาท  
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ฉ) การกูย้มืเงินในวงเงินไม่เกินคร้ังละ 30,000,000 บาท  
ช) การขายสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมิไดใ้ชง้านหรือเส่ือมสภาพแลว้ และมีมูลค่าในบญัชี 

   ไม่เกินรายการละ 2,000,000 บาท 
เม่ือไดด้ าเนินการตามขอ้ ข) ขอ้ ง) และขอ้ ช)  แลว้ ใหร้ายงานคณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุม 

 คณะกรรมการคร้ังต่อไป 
(5) มอบหมายหรือแนะน าใหก้รรมการผูจ้ดัการพิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการ 
 บริหารเห็นสมควร  
(6) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  
(7) พิจารณาและน าเสนอเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ  
 หรือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ หรืออนุมติั  
 

                             รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   
 

  1. นายภิมุข สิมะโรจน ์  ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายชยัฤทธ์ิ สิมะโรจน ์  กรรมการบริหาร 
  3. นายพงศธร ฉตัรนะรัชต ์  กรรมการบริหาร 
  4. นายมาวร์ี สิมะโรจน์   กรรมการบริหาร  
  5. นายพิสุทธ์ิ สนัติโชค   กรรมการบริหาร 
 

                    9.2.3  คณะกรรมการตรวจสอบ  
   คณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังท่ี 1/2542  เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2542  ไดมี้มติใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการ 

 ตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระใหมี้ฐานะเป็นหน่วยงานอิสระในการปฏิบติังานท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนและ
ปฏิบติัการในนามของคณะกรรมการบริษทั เพื่อสอบทานรายงานทางการเงินท่ีเสนอแก่ผูถื้อหุน้ และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน         
สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานกระบวนการตรวจสอบภายใน และการติดต่อกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญั ดงัน้ี : 
(1) พิจารณาและดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และเช่ือถือได ้ 
 โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส านกัตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ 
 ในการจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี  
(2) ดูแลใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชี 

  ของบริษทัฯ และส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ   
(3) พิจารณาและใหค้วามเห็นในการคดัเลือกผูส้อบบญัชี และเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อ 

 คณะกรรมการบริษทั   
(4) ดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
(5) ดูแลมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการสอบทานการท ารายการระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย 

 บริษทัร่วม และกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผูถื้อหุน้ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
  และเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  
(7) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามท่ีตลาด- 
  หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร 
  ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ายจดัการ และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมและ 
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  ใหข้อ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้ทุกคร้ังท่ีไดป้ระชุมกนัจะตอ้งส่งส าเนารายงานการประชุมใหค้ณะกรรมการ 
  บริษทัทราบดว้ย      
        

   รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
                            1. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                            2. นายโยธิน อารี                                        กรรมการตรวจสอบ 
                            3. นายประกิต ประทีปะเสน                       กรรมการตรวจสอบ 

    4. นางพวงเพช็ร์ ทวชียัวฒัน์   กรรมการตรวจสอบ  
    และมีนางปิยะลกัษณ์ สิมะแสงยาภรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายโยธิน อารี นายประกิต ประทีปะเสน และนางพวงเพช็ร์ ทวชียัวฒัน์ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ 
ทางดา้นบญัชีและการเงินเพียงพอส าหรับการสอบทานรายงานทางการเงิน  

 

 9.2.4 คณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
            เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2546 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ตง่ตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นอิสระ  

 ท าหนา้ท่ีพจิารณาเสนอแนะการก าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ของผู้บริหารและพนักงาน ใหแ้ก่
คณะกรรมการพิจารณา โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัเป็นเกณฑ ์ 
โดยค านึงถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของต าแหน่งนั้นๆ ส าหรับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการซ่ึงอยูใ่นรูปค่าเบ้ีย
ประชุมเหมาจ่ายเป็นรายเดือนนั้น คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน จะเสนอขอ้มูลใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเพื่อน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติั 

   เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2552 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
  ท าหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการสรรหา เพ่ือสรรหาบุคคลเพ่ือท่ีจะเสนอใหรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร 
  สูงสุด เม่ือครบวาระหรือมีต าแหน่งวา่งลง หรือต าแหน่งผูบ้ริหารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

 รายช่ือคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
    1. นายประกิต ประทีปะเสน   ประธานอนุกรรมการ 
    2. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค   อนุกรรมการ 
    3. นายโยธิน อารี    อนุกรรมการ 
     และมีนางปิยะลกัษณ์ สิมะแสงยาภรณ์  เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 

 นอกจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีคณะกรรมการอีกสองคณะ 
 ท่ีควรกล่าวถึง คือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
 ในการท างาน เพื่อติดตามผลกระทบอนัอาจเกิดจากความเส่ียง และความปลอดภยั ทั้งของพนกังาน และสงัคม 
 

9.3    การสรรหาและเลอืกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งผู้บริหารระดบัสูง 
 9.3.1  การสรรหาและการเลือกตั้งกรรมการ 
       ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ าหนดวธีิการเลือกตั้งกรรมการบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการบริษทัไวใ้น 
 หมวดท่ี 3 ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี : 
     “ ขอ้ 14. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 
                ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีสญัชาติไทยและมีถ่ินฐานอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย 

ขอ้ 15.  กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา โดยจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็ได ้และตอ้งมีคุณสมบติัตาม 
        มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
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   ขอ้ 16.  ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี : 
  1.  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
  2.  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใหค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม ขอ้ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ 
  หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงบางส่วนใหแ้ก่ผูใ้ดไม่ได ้

              3.  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
              เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้ง 
             ในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
             ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

  ขอ้ 17.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  
         ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน  
         1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจากจดทะเบียนบริษทันั้น  
                            ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น  
         เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้ต าแหน่งตามวรรคหน่ึง อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
  ขอ้ 20.  ในกรณีท่ีกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคล 
       ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีขอ้หา้ม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
                    เป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 
            สองเดือน บุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า 
        วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของกรรมการตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวน 
                   กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่” 

คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้ าหนดวธีิการสรรหากรรมการท่ีเป็นทางการและโปร่งใส โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี : 
 1. บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการมายงับริษทัฯ 
 2. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ด าเนินการสรรหาและเสนอผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม 
  ในการด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ ทั้งคุณวฒิุ การศึกษา  
  และประสบการณ์ ตลอดจนการอุทิศเวลาในการท าหนา้ท่ีกรรมการใหค้ณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ 
 3. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบรายช่ือกรรมการท่ีจะน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญั 
  ผูถื้อหุน้ประจ าปี 
        

 ในการเลือกตั้งกรรมการประจ าปี 2557 คณะอนุกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหาไดพิ้จารณาแลว้  
 เห็นวา่ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ มีความต่อเน่ือง กรรมการผูท่ี้ตอ้งพน้ต าแหน่งตามวาระ  
 มีคุณสมบติัเหมาะสม ควรไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง จึงไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัใหเ้สนอ 
 ท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2557 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบวาระทุกท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 อีกวาระหน่ึง และใหด้ าเนินการเลือกตั้งตามขอ้ 9.3.1 

    ท่ีประชุมสามญัประจ าปี 2557 ไดล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผูถื้อหุน้สามารถ 
 แบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการได ้ซ่ึงในการเลือกตั้งกรรมการประจ าปี 2557 กรรมการแต่ละราย 
 ไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 9.3.2 การแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง 
   คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการบรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนผูบ้ริหารระดบั        

ผูช่้วย กรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ       
สรรหาเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป ก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง 

 
9.4    การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมใหเ้ป็น
กรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วมนั้น โดยใหจ้ านวนของกรรมการ เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของ
บริษทัฯ 

 เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบับริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม บริหารงานโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบับริษทัฯ ทั้งในเร่ืองแผนการด าเนินงาน การเปิดเผยขอ้มูล 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ระบบการ
ควบคุมภายใน ตลอดจนการจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีท่ีบริษทัฯ สามารถตรวจสอบได ้

 บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม จะรายงานผลการด าเนินงานของ 

บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้น ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกเดือน 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯ ถือวา่เป็นความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลและความลบั 
 ของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลภายในท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้งขอ้มูลท่ีจะมีผลกระทบ 
 ต่อการด าเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัมิใหมี้การใชข้อ้มูลภายในในการหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 
 ในทางมิชอบ คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดวธีิการดูแลมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ  
 ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน ดงัน้ี : 

(1)  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก 
       หรือบุคคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรือผูอ่ื้น จากขอ้มูลอนัเป็น 
       ความลบัของบริษทัฯ  
(2)  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน น าขอ้มูลเหล่านั้นไปใชเ้พื่อประโยชน ์
       ส่วนตน หรือของผูอ่ื้นในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  
(3)  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในดงักล่าว จะถูกพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี  
      โทษสูงสุดคือ การใหอ้อก 

 นอกจากนั้นแลว้ กรรมการและผูบ้ริหารยงัตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อส านกังาน 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 พ.ศ. 2535 อีกดว้ย 
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9.6     ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ในรอบปีบญัชี 2557 ซ่ึงเร่ิมตน้วนัท่ี 1 มกราคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม  โดยแยกเป็น   

                       หน่วย:บาท 
        บริษทัฯ          บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม         รวม 
 9.6.1. ค่าสอบบญัชี (Audit fee)                     1,480,000                     2,070,000               3,550,000 
 9.6.2. ค่าบริการอ่ืนๆ (Non – Audit Fee)                           51,074                          36,400                              87,474 
                               รวม            3,637,474 
 
 9.7 การปฏบิัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการในเร่ืองอืน่ๆ 
  คณะกรรมการบริษทัไดดู้แลบริหารจดัการกิจการของบริษทัฯ โดยปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาด- 
 หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดอยา่งต่อเน่ือง และครอบคลุมทั้ง 5 หมวด คือ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
 อยา่งเท่าเทียมกนั การค านึงถึงบทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ 
 คณะกรรมการบริษทั นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทัยงัมีนโยบายท่ีจะด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ในเร่ืองอ่ืนๆ ดว้ย อาทิเช่น นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและการด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ  
 อยูร่ะหวา่งการก าหนดหลกัเกณฑก์ารปฏิบติั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว 
 

          10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
  นบัตั้งแต่ปี 2551 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ลุกและปลูกจิตส านึกใหพ้นกังานมีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม   

  เพ่ือช่วยพฒันาจิตใจของพนกังานใหต้ระหนกัถึงการท่ีจะตอ้งร่วมกนัสร้างวฒันธรรมของกลุ่มบริษทั ในการด าเนินธุรกิจ  
  วา่จะไม่มุ่งเนน้เฉพาะประโยชนท่ี์พนกังานและกลุ่มบริษทัจะไดรั้บแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่จะตอ้งค านึงถึงการสร้างประโยชน ์
  สุขต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มพร้อมกนัไปดว้ย 

 กิจกรรมทางดา้นบรรษทับริบาลท่ีส าคญัซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้ข้ึนในปี 2557  มีดงัน้ี : 
  (1)  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดในการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งหวงัจะใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เติบโตไปพร้อมๆ  

 กบัชุมชน ตามค าท่ีวา่ “ซสัโก ้ส่ิงดีดี ท่ีอยูใ่กลชิ้ดชุมชน” จึงไดมี้การจดัโครงการ “เทวดาตวันอ้ย” อยา่งต่อเน่ือง  
      ตั้งแต่ปี 2551 เพ่ือช่วยเหลือเด็กผูด้อ้ยโอกาส ดว้ยการมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนท่ีเรียนดี มีความกตญัญู  

 มีความประพฤติดีแตข่าดแคลนทุนทรัพย ์ โดยไดม้อบหมายให ้ผูจ้ดัการเขต และผูจ้ดัการสถานีบริการในแต่ละ 
 พ้ืนท่ี เป็นผูติ้ดต่อไปยงัโรงเรียนตา่งๆ ในบริเวณใกลก้บัสถานีบริการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใหค้ดัสรร  
 เยาวชนท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดขา้งตน้ เพ่ือการพิจารณาใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียนทุนละ  
 5,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬามูลค่า 5,000 บาท แก่โรงเรียนท่ีเยาวชนผูไ้ดรั้บทุนเรียนอยู ่

 ในปี 2557 บริษทัฯ ไดป้ระชาสมัพนัธ์โครงการ “เทวดาตวันอ้ย” ผา่นรายการ “มดด าออนทีว ีและบนัเทิง   
ทูเดย”์  ทางเคเบิลทีว ีช่อง MEDIA CHANNEL 

“ เทวดาตวันอ้ย ” ผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาจะส่งจดหมายเล่าเร่ืองราวตา่งๆ เก่ียวกบัชีวติและความเป็นอยู ่
ของตนใหบ้ริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ผูใ้หทุ้นทราบเป็นระยะๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังาน 
มีความยนิดี และภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ ท่ีไดรั้บทราบถึงผลดีของโครงการท่ีมีต่อเด็กผูไ้ดรั้บความช่วยเหลือเหล่านั้น  

ตลอดระยะเวลา 5  ปีท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าโครงการน้ี ไดม้อบทุนการศึกษาใหก้บัเด็กนกัเรียน 
จ านวน 96 คน จากโรงเรียนในภาคต่างๆ ของประเทศ 
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(2) การร่วมบริจาคโลหิตเป็นโครงการท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี ปีละ 2 คร้ัง  
     ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การบริจาคโลหิต เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 และวนัท่ี 15 

กนัยายน 2557 โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีของโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้  
 
 

                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) ตั้งแต่ปี 2547 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้โครงการรณรงคอ์นุรักษพ์ลงังาน โดยใหพ้นกังานมี 

 ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการการประหยดัพลงังานดว้ยวธีิต่างๆ เช่น การปิดไฟและเคร่ืองปรับอากาศ  
 ในช่วงเวลาพกักลางวนั และก่อนเวลาเลิกงานคร่ึงชัว่โมงของทุกวนัท าการ การประหยดัการใชก้ระดาษ 
 ในทุกรูปแบบ ผลของโครงการน้ี ไดช่้วยท าใหพ้นกังานเขา้ใจบทบาท และมีส่วนร่วมอยา่งภาคภูมิใจ 
 ในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั เพ่ือช่วยลดสภาวะโลกร้อน ทั้งยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในส่วนของการใช ้

 พลงังานและทรัพยากรไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมอีกดว้ย      
 

  มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนวดัสน กรุงเทพฯ   มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่วดัเกาะ (กร่ิมก าพล) ระยอง 
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                        ป้ายรณรงคก์ารใชเ้คร่ืองปรับอากาศ           ป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้ า (ติดอยูภ่ายในหอ้งน ้ าของบริษทัฯ) 

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง  
11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมิน 
   ความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จากรายงานของคณะกรรมการ 
   ตรวจสอบแลว้ เห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ซ่ึงสรุปผลการประเมินไดด้งัต่อไปน้ี : 

11.1.1 การควบคุมภายในดา้นองคก์ร  
           การมีโครงสร้างองคก์รและสภาพแวดลอ้มท่ีดีเป็นรากฐานท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีมี 
 ประสิทธิภาพ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดส้ร้างองคก์ร ระบบ และสภาวะท่ีเอ้ือใหร้ะบบการควบคุมภายในมี 

 ประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล การควบคุมภายในมีหลกัการในการด าเนินการดงัน้ี :  
 (1) การจดัโครงสร้างองคก์ร บริษทัฯ มีโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจน และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ 

   โดยแบ่งออกเป็น 3 สายงานหลกั คือ ก) สายงานปฏิบติัการ ซ่ึงดูแลควบคุมงานทางดา้นการขาย การตลาด 
       วศิวกรรม และคลงัน ้ ามนั ข) สายงานบริหาร ซ่ึงดูแลงานทางดา้นการเงิน การบญัชี การจดัซ้ือ กฎหมาย  

      และทรัพยากรบุคคล และ ค) สายงานพฒันาธุรกิจ ซ่ึงดูแลงานทางดา้นการก าหนดแนวทาง เป้าหมาย 
          และแผนงาน ตลอดจนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของแผนงาน หรือโครงการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั 
          การพฒันาธุรกิจใหม่ หรือการขยายธุรกิจเดิมอยา่งมีนยัส าคญั เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตใหแ้ก่บริษทัฯ  
          อยา่งย ัง่ยนื 
(2) การก าหนดเป้าหมายธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและดูแลวา่เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
        ท่ีฝ่ายบริหารก าหนด และใชใ้นการจดัเตรียมงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจ าปีนั้น มีความชดัเจน  
        สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงและวดัผลได ้และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถจะใชง้บประมาณนั้น เป็น     
          แผนงานท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารและควบคุมงาน โดยจะมีการปรับปรุง   
          แกไ้ขเป็นระยะๆ เม่ือมีเหตกุารณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

       (3)  การก าหนดจริยธรรม คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกคน  
        ปฏิบติัตนตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และเพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารจดัการท่ีดี  
          ไดห้า้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผล 
         ประโยชน์กบับริษทัฯ ไวด้ว้ย     
(4)      การปฏิบติังานในดา้นธุรกรรมการเงิน บริษทัฯ ไดก้ าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานไวอ้ยา่งรัดกมุ เพื่อให ้

        ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั และควบคุมการด าเนินการแต่ละ 
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                เร่ืองโดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ตลอดจนอ านาจการอนุมติัไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อ 
               ป้องกนัการกระท าหรือใชอ้ านาจโดยมิชอบ 

 
11.1.2 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

 การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร มีความส าคญัท่ีจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่แนวทางท่ีฝ่ายบริหาร 
ก าหนดจะไดรั้บการตอบสนองและปฏิบติัตามจากพนกังานทุกคน แนวทางดงักล่าว ไดแ้ก่ : 

(1)     คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และอ านาจอนุมติัของฝ่าย   
บริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไดจ้ดัท าเป็นค าสัง่ก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน 

(2)    การแบ่งแยกต าแหน่งและหนา้ท่ีซ่ึงอาจเอ้ือใหเ้กิดการปฏิบติังานโดยมิชอบออกจากกนั นอกจากนั้นแลว้  
    ยงัไดก้ าหนดขั้นตอนการบริหารและการปฏิบติังาน ซ่ึงมีการแบ่งแยกอ านาจ และหนา้ท่ีของการอนุมติั  

     การบนัทึกบญัชี และการจดัเก็บสินทรัพยไ์วอ้ยา่งชดัเจนอีกดว้ย 
(3)    การก าหนดขั้นตอน และวธีิการท ารายการท่ีเก่ียวโยง และการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้ง 

กระท าเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์  
โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารท่ีตอ้งดูแล วา่การท าธุรกรรม 
ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัเป็นขั้นตอนตามล าดบั ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมใน      
การพิจารณาอนุมติัการท าธุรกรรมนั้น รวมทั้งไดก้ าหนดมาตรการการดูแลมิใหมี้การน าโอกาสหรือ
ประโยชนข์องบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวัดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการอนุมติัการท าธุรกรรมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทัฯ เป็นระยะเวลา
นาน บริษทัฯ มีหน่วยงานทางดา้นบญัชีและการเงิน กฎหมาย ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารท่ีจะ
ติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไว ้

  ส าหรับบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ท่ีเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทันั้น  
จะติดตามและดูแลการด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ดและสม ่าเสมอ มีการรายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการ
บริษทัเป็นระยะๆ ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัจะมอบนโยบายใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารนั้นน าไปปฏิบติัดว้ย 

  ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” “ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ” และ “ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทัฯ ”  
 ไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของกลุ่มบริษทัมีหนา้ท่ีดูแลและติดตามใหก้ารด าเนินงาน

ของกลุ่มบริษทัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตลอดเวลา 
 

11.1.3 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล   
ในการเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการใหมี้ 

ขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ มีความถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัใชป้ระกอบ 
การตดัสินใจ โดยบริษทัฯ จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม เอกสารและรายละเอียดต่างๆ  
เพื่อประกอบการพจิารณาของกรรมการบริษทั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบการบนัทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทั โดยมี 
รายละเอียด ความเห็น และขอ้สงัเกตของกรรมการ (ถา้มี) ไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย  

บริษทัฯ จดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่างๆ ไวอ้ยา่งครบถว้น โดยแยกเป็นหมวดหมู่ 
ตามระยะเวลาอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งมีสถานท่ีและหอ้งจดัเก็บเอกสารทางบญัชีเป็นการเฉพาะ และไม่เคย 
ไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองการเก็บเอกสาร 

บริษทัฯ ใชน้โยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพือ่มิใหผ้ลประกอบการคลาดเคล่ือน 
 จากความเป็นจริง 
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คณะกรรมการบริษทัตระหนกัดีวา่ขอ้มูลของบริษทัฯ  มีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วน 
  ไดเ้สีย จึงไดใ้หฝ่้ายบริหารด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง  
  เช่ือถือได ้อยา่งสม ่าเสมอ และทนัเวลาตามท่ีทางการก าหนด ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญั 
  ในเร่ืองดงักล่าว และไดย้ดึถือปฏิบติัมาโดยตลอด  
   

11.1.4 ระบบการติดตาม 
ฝ่ายบริหารจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย และงบประมาณท่ีคณะกรรมการ- 

บริษทัไดอ้นุมติัไว ้พร้อมทั้งวเิคราะห์ความแตกต่างเสนอคณะกรรมการบริษทัในการประชุมประจ าเดือน  
เพื่อคณะกรรมการบริษทัจะไดท้ราบ และสามารถติดตามผลการด าเนินงาน และการพฒันาประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินงานไดท้นัต่อเหตุการณ์ 

ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนมีความแตกต่างต ่ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะวเิคราะห์ปัญหาและเสนอมาตรการแกไ้ข ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อใหฝ่้ายบริหาร 
พิจารณาสัง่การ 

พนกังานและหวัหนา้หน่วยงานทุกคนและทุกระดบัมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม 
ระบบการควบคุมภายในท่ีบริษทัฯ ก าหนด ส าหรับการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบติัตามระบบดงักล่าวนั้น  
นอกจากหวัหนา้หน่วยงานทุกระดบัแลว้ บริษทัฯ ยงัมีส านกัตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั และผูส้อบบญัชีภายนอกเป็นผูดู้แลอีกดว้ย 

เพ่ือใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ คณะกรรมการไดก้ าหนดใหส้ านกัตรวจสอบ 
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในจะรายงานผล             
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า หากมีการตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีส าคญั คณะกรรมการ- 
ตรวจสอบจะแจง้ใหฝ่้ายบริหารทราบ เพื่อสัง่การแกไ้ขหรือปรับปรุงทนัที พร้อมทั้งรายงานใหค้ณะกรรมการ- 
บริษทัทราบดว้ย 
 หวัหนา้หน่วยงานและผูต้รวจสอบภายในจะรายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อ 

 ผูบ้งัคบับญัชาของตน และต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามล าดบั หลงัจากนั้น หากเห็นสมควร  
 คณะกรรมการตรวจสอบจะจดัใหมี้การประชุมกบัฝ่ายบริหารและจะท ารายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบ 

ทางดา้นหน่วยงานท่ีมีปัญหาขอ้บกพร่อง หวัหนา้หน่วยงานจะตอ้งรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมทั้ง 
รายละเอียดต่าง ๆ ใหผู้บ้งัคบับญัชาของตนทราบ และ/หรือพิจารณาตามล าดบัชั้นในโอกาสแรกท่ีจะกระท าได ้          
และหากเหตุการณ์นั้นเป็นเร่ืองของการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบั ซ่ึงอาจกระทบต่อ 
ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั ฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

 
 เร่ืองทีเ่กีย่วกบัการบริหารความเส่ียง 

 ดว้ยการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ มีความเส่ียงนานาประการ โดยสาเหตุของความเส่ียงนั้นอาจมาจาก 
 ปัจจยัภายในและภายนอก เพ่ือป้องกนัและจ ากดัใหค้วามเส่ียงเหล่านั้น (ถา้มี) มีผลกระทบต่อบริษทัฯ นอ้ยท่ีสุด

หรือไม่มีเลย คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการด าเนินการเร่ืองบริหารความเส่ียงไว ้
ดงัน้ี : 

 (1)   ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการวเิคราะห์ ประเมิน และป้องกนัความเส่ียง ทั้งท่ีมาจาก 
                                                         ภายในและภายนอก ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
 
 
 

45 



 
 

 (2)   หากมีเหตุการณ์ใดท่ีไดก่้อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารในสายงาน 
                                                         ท่ีเก่ียวขอ้ง จะวเิคราะห์ความเส่ียงนั้นๆ และเสนอแนวทางป้องกนัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นล าดบั  
             หากความเส่ียงนั้นเป็นเร่ืองส าคญั ก็จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั ทราบหรือพิจารณา  
             แลว้แต่กรณี 
 เพ่ือใหน้โยบายและมาตรการในการด าเนินการเร่ืองดงักล่าวสมัฤทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ- 
 บริษทัจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธานกรรมการ รองกรรมการ- 
 ผูจ้ดัการ สายงานบริหารเป็นรองประธานกรรมการ และผูอ้  านวยการทุกฝ่ายเป็นกรรมการ เพ่ือก าหนดแนวทาง 
 ในเร่ืองการบริหารความเส่ียงในทุกดา้นของบริษทัฯ 
  ในปี 2557 บริษทัไม่มีปัญหาใดๆท่ีมีสาระหรือนยัส าคญัอนัเน่ืองมาจากการบริหารความเส่ียง 
 
 เร่ืองทีเ่กีย่วกบัความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  คณะกรรมการบริษทัไดด้ าเนินการตามท่ีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานไดก้ าหนดเก่ียวกบัมาตรฐาน 
 ในการบริหาร และการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพ่ือป้องกนั  
 และลดการเกิดอุบติัเหตุ และการประสบอนัตราย ตลอดจนการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยั 
 ในการท างานของบริษทัฯ 
 ในปี 2557 บริษทัฯ ไม่มีปัญหาใดๆ อนัเน่ืองมาจากความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน 
 

11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการควบคุมภายในไวใ้น “ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ต่อผูถื้อหุน้ ” (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3) ซ่ึงมีขอ้ความตอนหน่ึงวา่ “ การตรวจสอบในรอบปี 2557 
 ไดก้ าหนดขอบเขตการตรวจสอบใหค้รอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคญั และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
 ซ่ึงไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญั ” 
      

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
  บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง นายเกียรติพงษ ์แซ่ล้ิม ใหป้ฏิบติังานในต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน สงักดัส านกั 

  ตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของ 
  สถานีบริการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดว้ย (ประวติัของนายเกียรติพงษ ์แซ่ล้ิม ปรากฏในเอกสารแนบ 4) 

        
12.    รายการระหว่างกนั 

 บริษทัฯ มีรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในปี  2557   คิดเป็นมูลค่ารวม 51.03 ลา้นบาท  ดงัมีรายละเอียดปรากฎ 
 ในตารางขา้งล่างน้ี รายการเหล่าน้ีเกิดจากการขายน ้ ามนั การมีรายรับอ่ืนๆ ค่าขนส่ง และรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น การใชบ้ริการขนส่ง 
 ท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งบริษทัฯ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ไม่แตกต่างจากท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
 กระท ากบับุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณารายการเหล่าน้ีแลว้ เห็นวา่เหมาะสม เพราะไดก้ระท าอยา่งเป็น 
 ธรรมโดยมุ่งท่ีจะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 
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รายการระหว่างกนัในช่วง 4 ปีทีผ่่านมา 
 

 

ช่ือบริษทั 
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ์ 
สดัส่วน 
เงินลงทุน 

รายการ 2557 2556 2555 2554 

บริษทั  สยามมงคลเดินเรือ จ  ากดั 
 
 

 ถือหุ้นและมี 
   กรรมการร่วมกนั 

19.28 
 

รายรับจากการขายน ้ามนั 
รายรับอ่ืนๆ  
รายจ่ายค่าขนส่ง  

       - 
1.69 
6.21 

0.56 
1.62 

  5.01  

  0.35 
  1.54 
12.30 

0.47 
1.76 

11.86 

                    รวม 7.90   7.19 14.19 14.09 
บริษทั สยามธนนัยาเดินเรือ จ  ากดั  ถือหุ้นทางออ้มผ่าน 

 บจ.สยามมงคล-เดินเรือ  
 และมีกรรมการร่วมกนั 

19.28 
 

รายรับจากการขายน ้ามนั 
รายจ่ายค่าขนส่ง 

     - 
35.00 

 0.55 
 43.68 

- 
24.65 

0.54 
0.81 

   รวม 35.00 44.23 24.65 1.35 
บริษทั  สยามทรัคเซอร์วิส จ ากดั  มีกรรมการร่วมกนั - รายจ่ายค่าขนส่ง ค่าบริหารและค่าซ่อมรถ 

รายรับอ่ืนๆ 
6.72 
1.41 

 6.97 
1.26 

5.82 
0.99 

3.27 
0.87 

                     รวม 8.13 8.23 6.81 4.14 
                     รวมทั้งส้ิน 51.03   59.65 45.65 19.58 

 
 
 

หน่วย : 
ลา้น
บาท 
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         ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
         13.1  รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
  ในปี 2557  นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ทะเบียนเลขท่ี 3565 แห่งบริษทั  
 เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดบ้นัทึกความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตวา่: 

“ (1)  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการและ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัรวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

 
(2)  ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่
วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 
(3)  ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการ 

ตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตาม 
ขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล 
วา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

 การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการ 
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียง 
จากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดในการ 
ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย 
ถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการเพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ 
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม 
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ 
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น 
ของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ 

กิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ 
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” 
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           13.2  งบการเงนิรวมเปรียบเทยีบ 
 

บริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 , 2556  , 2555  และ  2554 

          
   หน่วย : พนับาท  

รายการ 
2557 2556 2555 2554 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

สินทรัพย์ 
 

  
 

  
 

  
 

  
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 
  

 
  

 
  

 
  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   334,026 6.16 331,433  5.68         455,031 7.33        95,022   4.14 

ลูกหน้ีการคา้ 
 

  705,648 13.02 698,153  11.97         701,279 11.30      239,299 10.42 

ลูกหน้ีอ่ืน 
  

  74,911 1.38 48,658  0.83           14,577 0.23        18,345 0.80 

สินคา้คงเหลือ  
 

  721,118 13.30 877,040  15.03         715,822 11.53      370,071 16.12 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
 

  131,283 2.42 111,997  1.92         386,709 6.23        58,583 2.55 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน   1,966,986 36.28 2,067,281  35.43      2,273,418 36.62      781,320 34.03 

  
    

  
 

  
 

  
 

    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 

  
 

  
 

  
 

    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

  2,271 0.04 2,297  0.04  46,209 0.74  34,694 1.51 

เงินลงทุนระยะยาว 
 

  357,322 6.59 538,941  9.24         430,237 6.93              117  0.01  

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน   1,024,737 18.90 1,127,181  19.32      1,173,788 18.91      551,802  24.03  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

  1,252,325 23.10 1,204,480  20.64      1,290,768 20.79      672,474  29.29  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

  103,762 1.91 112,031  1.92         116,914 1.88      118,486  5.16  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   20,793 0.38 16,502  0.28           12,876  0.21               -    -    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   693,263 12.79 765,680  13.12         864,485  13.92      137,338  5.98  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   3,454,473 63.72 3,767,112  64.57      3,935,277 63.38   1,514,911  65.97  

  
    

          

รวมสินทรัพย์ 5,421,459 100.00    5,834,393  100.00      6,208,695 100.00   2,296,231  100.00  
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บริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 , 2556  , 2555  และ  2554 

          
   หน่วย : พนับาท  

รายการ 
2557 2556 2555 2554 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น                 

หนี้สินหมุนเวียน                 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 
จากสถาบนัการเงิน 16,558 0.31 149,887  2.57  521,147  8.39                -    -    

เจา้หน้ีการคา้ 
 

  724,203 13.36 977,328  16.75  985,820  15.88       301,949  13.15 

เจา้หน้ีอ่ืน 
  

  113,294 2.09 92,727  1.59  264,990  4.27         56,388  2.46 

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 342,750 6.32 267,750  4.59  127,000  2.05       113,000  4.92 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,219 0.06 3,439  0.06  2,399  0.04       3,070  0.13 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
 

  547 0.01 6,227  0.11  13,530  0.22         26,237  1.14 

ประมาณการหน้ีสิน 
 

  - - 191,932  3.29  -    -                  -    - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 

  31,431 0.58 33,312  0.57  82,997  1.34           4,213  0.18 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 
 

  1,232,002 22.72 
    

1,722,602  
       

29.52  
    

1,997,883  
       

32.18       504,857  21.99 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 

            

เงินกูย้มืระยะยาว 
 

  1,046,165 19.30 1,280,915  21.95  1,460,570  23.52       370,500  16.14 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   5,669 0.10 6,365  0.11  3,477  0.06           3,495  0.15 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   98,306 1.81 53,516  0.92  34,092  0.55                -    -    

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   31,067 0.57 29,822  0.51  31,073  0.50         19,129  0.83 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว   - -                  -    -    276,932  4.46                -    -    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

  51,437 0.95 58,052  0.99  42,293  0.68                -    -    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน   1,232,644 22.74 1,428,670  24.49  1,848,437  29.77       393,124  17.12 

  
    

  
  

      

รวมหนีสิ้น     2,464,646 45.46 3,151,272  54.01  3,846,320  61.95       897,981  39.11 
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บริษทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 , 2556  , 2555  และ  2554 

          
   หน่วย : พนับาท  

รายการ 
2557 2556 2555 2554 

 จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน   %   จ านวนเงิน   %  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

  
 

  
 

  
 

  

ทุนเรือนหุน้-มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท   
 

  
 

  
 

  
 

  

  ทุนจดทะเบียน 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  
 

หุน้สามญั 1,395,000,000 หุน้ ในปี 2556 , 2555 และ 2554 
 

  
 

  
 

  
 

  

  
 

หุน้สามญั 1,375,000,000 หุน้ ในปี 2557 1,375,000 25.36 1,395,000     23.91  1,395,000  22.47     1,395,000  60.75  

  ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้   
 

  
 

  
 

  
 

  

  
 

หุน้สามญั 1,100,000,000 หุน้      1,100,000 20.29 1,100,000 18.85  1,100,000      17.72    1,100,000    47.90  

  หุน้ทุนซ้ือคืน 
 

                   -           -    -                         -             (22,892)  (0.37)          (22,892)          (1.00) 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 

           45,000   0.83 45,000            0.77  45,000    0.72         45,000      1.96  

  ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน          204,339   3.77 204,339          3.50                -             -                -            -    

ส่วนเกินทุนจากการลดทุนโดยตดัหุน้ทุนซ้ือคืน          40,122   0.74          40,122   0.69           40,122     0.65         40,122      1.75  

ก าไรสะสม 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  จดัสรรแลว้ 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  
 

ทุนส ารองตามกฎหมาย            46,784   0.86          44,723    0.77           40,074     0.65         32,367  1.41 

  
 

ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 
 

                   -           -                     -           -             22,892     0.37         22,892  1.00 

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 

      1,446,099  26.67     1,204,922  20.65      1,149,589   18.52       179,661  7.82 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้           74,469   1.37          44,015    0.75       (12,410)  (0.20)          1,100  0.05 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 
 

      2,956,813 54.54     2,683,121  45.99      2,362,375   38.05     1,398,250    60.89  

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม                    -           -                     -            -                    -             -                   -            -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

      2,956,813 54.54     2,683,121  45.99      2,362,375   38.05     1,398,250    60.89  

  
    

                  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น       5,421,459 100.00     5,834,393  100.00      6,208,695  100.00    2,296,231  100.00  
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บริษทั ซสัโก ้จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 , 2556 , 2555   และ  2554 

         
   หน่วย : พนับาท 

รายการ 
2557 2556 2555 2554 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว         
  ยอดตน้ปี 

  
  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,155,000 

  เพิ่มระหวา่งปี 
  

  -    -    -    -    
  ลดลงระหวา่งปี 

  
  -    -    -    (55,000)   

  ยอดปลายปี 
  

  1,100,000  1,100,000  1,100,000  1,100,000 

หุ้นทุนซ้ือคนื 
 

 
    ยอดตน้ปี 

  
  -  (22,892)  (22,892)  (46,834) 

  (เพิ่ม) ลด ระหวา่งปี 
 

  - 22,892 -  23,942    
  ยอดปลายปี 

  
  -    -     (22,892)  (22,892) 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น        
  ยอดตน้ปี 

  
  45,000  45,000  45,000  45,000  

  เพิ่มระหวา่งปี 
  

  -    -    -    -    
  ยอดปลายปี 

  
  45,000  45,000  45,000  45,000  

ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคนื 204,339  204,339  -    -    
ส่วนเกนิทุนจากการลดทุนโดยตดัหุ้นทุนซ้ือคนื 40,122  40,122  40,122 40,122  
ก าไรสะสม        
  จดัสรรแลว้        
  

 
ทุนส ารองตามกฎหมาย        

  
 

     ยอดตน้ปี 44,723  40,074  32,367  25,535  
  

 
     เพิ่มระหวา่งปี 2,061  4,649  7,707  6,832  

  
 

     ยอดปลายปี 46,784 44,723  40,074  32,367  

  ส ารองเพื่อหุน้ทุนซ้ือคืน -    - 22,892 22,892 
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร       
  

 
ยอดตน้ปี 1,204,922  1,086,982  179,661  98,593  

  
 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -  (1,586) 8,211   (16,353) 
  

 
ผลกระทบจากการรวมธุรกิจ   - 64,193 - -    

  
 

ส ารองส าหรับหุน้ทุนซ้ือคืน - 22,892  -     (7,528) 
  

 
กลบัรายการส ารองเพื่อการซ้ือหุน้สามญัคืนเน่ืองจากการลดทุน -    -    -    31,471  

  
 

ส ารองตามกฎหมาย  (2,061)  (4,649)  (7,707)  (6,832) 
  

 
เงินปันผลจ่าย  (98,970)  (140,790)  (105,994)  (63,591) 

  
 

เพิ่ม (ลด) ระหวา่งปี 342,208  177,880  1,075,418  143,901  
  

 
ยอดปลายปี 1,446,099  1,204,922  1,149,589  179,661 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น       
  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 1,100  1,100  1,100  1,100  
  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  (220)  (220)  (220) -    
  ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 73,614  43,014   (13,290) -    
  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -    -    -    -    
  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินหน่วยงานต่างประเทศ  (25) 121  -    -    
  

  
รวม 

 
  74,469  44,015 (12,410) 1,100  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,956,813 2,683,121 2,362,375 1,398,250 
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บริษทั ซสัโก ้จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 , 2556 , 2555  และ  2554 

          
             หน่วย : พนับาท  

รายการ 
2557 2556 2555 2554 

 จ านวนเงิน  %  จ านวนเงิน  %  จ านวนเงิน  %  จ านวนเงิน  % 
รายได้ 

 
  

 
  

 
  

 
  

รายไดจ้าการขาย - สุทธิ     24,508,053  97.13    23,122,812  97.97    15,836,514  92.90    14,133,317  98.48  
ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ                    -    -    - -        935,607  5.49                   -    -    
รายไดอ่ื้น 

 
         724,524 2.87         478,101  2.03         275,356  1.62         218,228  1.52  

รวมรายได้ 
 

    25,232,577 100.00    23,600,913 100.00    17,047,477  100.00    14,351,545  100.00  

         ค่าใช้จ่าย 
 

  
 

  
 

  
 

  
ตน้ทุนขาย 

 
   23,621,504 93.62    22,233,990  94.21    15,292,506  89.71    13,620,732  94.91  

ค่าใชจ่้ายการขายและบริหาร       1,132,093  4.49      1,017,966 4.31         640,495  3.76         492,177  3.43  
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
         90,689  0.36         117,494  0.50           47,266  0.28           28,125  0.20  

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม                  -    -                     -    -                     -    -               3,260  0.02  
รวมค่าใช้จ่าย 

 
  24,844,286  98.46    23,369,450 99.02    15,980,267  93.74    14,144,294  98.56  

  
    

  
 

  
 

  
 

      
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (26) -    (203) -               7,810  0.05            (4,723) (0.03) 

  
    

  
 

  
 

  
 

  
 

  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้        388,265  1.54         231,260  0.98      1,075,020  6.31         202,528  1.41  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          46,070 0.18           53,380  0.23           17,788  0.10          (58,627) (0.41) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี       342,195 1.36         177,880  0.75      1,057,232  6.20         143,901  1.00  

  
    

  
 

  
 

  
 

      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

 
  

 
  

 
      

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย          30,600 012           56,304  0.24             4,896  0.03                   -    -    
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 

 
  

 
  

 
  

 
  

  จากหน่วยงานในต่างประเทศ                 (146)  -                  121  -                     -    -                     -    -    
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์         
 ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 13 -                     -    -                     -    -                     -    -    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี          30,467  0.12           56,425  0.24             4,896  0.03                   -    -    

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี       372,662  1.48         234,305  0.99      1,062,128  6.23         143,901  1.00  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
 

  
 

  
 

  
 

  
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่         342,195 1.36        177,880  0.75      1,057,232  6.20         143,901  1.00  
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                  -    -                     -    -                     -    -                     -    -    
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี       342,195 1.36        177,880  0.75      1,057,232  6.20         143,901  1.00  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
 

  
 

  
 

  
 

  
  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่       372,662 1.48        234,305  0.99      1,062,128  6.23         143,901  1.00  
  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม                  -    -                     -    -                     -    -                     -    -    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี       372,662 1.48        234,305  0.99      1,062,128  6.23         143,901  1.00  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)   
 

  
 

  
 

  
 

  
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                0.31  -                 0.16  -                 1.00  -                 0.13  -    
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บริษทั ซสัโก ้จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 , 2556 , 2555  และ 2554 

          
   หน่วย : พนับาท 

รายการ 
2557 2556 2555 2554 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

 
  342,195 177,880    1,057,232      143,901 

รายการปรับปรุง 
  

         
ค่าเส่ือมราคา 

  
  186,375 188,671         76,526        71,827  

ค่าใชจ่้ายตดับญัชี 
  

  71,828 75,908         24,493        19,750  
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 

   
  1,295 6,254          (4,462)          (1,086) 

ส ารองผลประโยชน์พนกังาน 
 

  1,615  5,068           4,717          2,817    
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
  33,971 26,242                 -                  -    

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์   41,574  15,714           6,479                 9  
ตน้ทุนทางการเงิน 

  
  90,689 117,494      47,266 23,769 

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,062 (2,970)          (1,287)          (724) 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    (40,325) (62,600)        (37,591)      (34,252) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว  (233,883) - - - 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   (10,252) - - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้   - (254)                 -    -    
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  26 203           (7,810)          4,723  
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  (90)             (480)          3,260  
กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -    -          (12,428)        (3,755) 
รายไดเ้งินชดเชยจากการปรับลดราคาน ้ามนั   -    -                   -           (7,756)    
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้ลดลง  64,135 -                   -    - 
กลบัรายการประมาณการหน้ีสิน   (122,125) (84,994)                 -    -    
(ก าไร) จากการต่อรองราคาซ้ือเงินลงทุนของบริษทัยอ่ยจากการรวมธุรกิจ -    -      (935,607) -    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

  
  46,070  53,380         17,788 58,627 

ภาษีเงินไดต้ดัจ่าย 
  

  -    -                 -              (196)   
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 475,250  515,906       234,836      280,914 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน      

 ลูกหน้ีการคา้  
  

  (7,787) 5,735      (235,215)      (22,842) 
ลูกหน้ีอ่ืน 

   
   (29,777) (37,510)         39,143          4,230 

สินคา้คงเหลือ  
  

   91,785 (161,218)       166,022          4,175 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  

 
  (11,684) 274,662        (39,288)       (18,140) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

  37,866  36,581         87,956        (6,043) 
เจา้หน้ีการคา้  

  
   (253,125) (8,492)       262,631        93,212  

เจา้หน้ีอ่ืน 
  

  35,049 (65,754)      (118,593)      (20,129) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

  
   (1,946) (49,686)         67,049        (2,350) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  
 

  (6,614) 17,176            5,996 -    
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 
  329,017  527,400       470,537      313,027 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายแลว้ 
 

   (354) (6,319)             (331) -    
จ่ายภาษีเงินได ้

  
   (31,385) (39,834)        (65,325)      (33,509) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 297,278  481,247       404,881      279,518 
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บริษทั ซสัโก ้จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 , 2556 , 2555  และ  2554 

          
หน่วย : พนับาท 

รายการ 
2557 2556 2555 2554 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน         
รับดอกเบ้ีย 

  
                              -                                -    4 -    

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

  (296,646) (51,610) (145,850) (336,806) 
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 
  49,169  85,825  62,394  53,176  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               -                                -    -    (20,000) 
ช าระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                               -                                -    -    20,000  
ซ้ือเงินลงทุนระยะสั้น 

  
  -            (960,000)                       -   - 

ขายเงินลงทุนระยะสั้น 
 

  -  960,254 -   -    
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว  453,752 - - - 
สิทธิตามสญัญาบริหารสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ                                -                                -    -    (120,000) 
เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 

 
  - (197,586) (1,415,464) - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   12,727 - - - 
เงินมดัจ าค่าท่ีดิน  

  
                              -                                -    - (40,000) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

  - (2,500) - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม   - 7,975 6,245  6,245  
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน    219,002 (157,642)  (1,492,671)  (437,385) 

  
     

  
    กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน         

จ่ายดอกเบ้ีย 
  

   (118,232) (120,673) (68,548) (23,362) 
จ่ายเงินปันผล    (98,778) (140,723) (105,540) (63,195) 
ช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

 
   (3,598) (2,873) (3,330) (3,760) 

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,901,686  1,071,696 1,179,747 -    
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน    (2,035,015) (1,442,955) (658,600) (173,555) 
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 250,000 141,032 1,228,570 570,000    
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวใหแ้ก่สถาบนัการเงิน    (409,750) (179,938) (124,500)   (100,723) 
เงินสดจ่ายค่าหุน้ทุนซ้ือคืน 

 
  -    - -   (7,528) 

ขายหุน้ทุนซ้ือคืน 
  

  -  227,231 - -    
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ  (513,687) (447,203) 1,447,799 197,877 
  

     
         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,593  (123,598) 360,009  40,010  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 331,433 455,031  95,022  55,012  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 334,026  331,433  455,031  95,022  
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                              13.3   อตัราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญัเปรียบเทยีบ 
 

 

                           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 , 2556 , 2555  และ  2554 
 

          รายการ 2557 2556 2555 2554 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
   

        

  อตัราส่วนสภาพคล่อง 
  

(เท่า) 1.60 1.20 1.14 1.55 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
 

(เท่า) 0.84 0.60  0.58 0.66  

  อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 
 

(เท่า) 0.20 0.26  0.32 0.55  

  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ 
 

(เท่า) 34.92 33.05 33.67 62.27  

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 
  

(วนั) 10 11 11 6  

  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 
 

(เท่า) 29.56 27.92 28.17  36.60 

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 
 

(วนั) 12 13 13  10   

  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี 
 

(เท่า) 27.76 22.65 23.75 53.34   

  ระยะเวลาช าระหน้ี 
  

(วนั) 13 16 15 7  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
 

      
   อตัราก าไร (ขาดทุน) ขั้นตน้ 

 
(%) 3.62 3.84  3.44 3.63  

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 
 

(%) 1.58 1.00  6.79 1.43  

  อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายไดร้วม (%) 1.36 0.75 6.20 1.00 

  อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (ขาดทุน) (%) 76.57 208.10 37.66 135.57 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 
 

(%) 12.13 7.05  56.23  10.50  

  อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 

(%) 1.40 0.77  6.68  1.02  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

       

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
 

(%) 6.08 2.95  24.86  6.96  

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 
 

(%) 22.94 15.29  61.47  20.58  

  อตัราการหมุนของสินทรัพย ์
 

(เท่า) 4.48 3.92  4.01  6.94  

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
  

        

  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(เท่า) 0.83 1.17 1.63 0.64  

  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย 
 

(เท่า) 3.78 5.32 7.86 14.51  

  อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 0.01 0.02 0.02 0.02 

  อตัราการจ่ายปันผล 
  

(%) 748.05 141.98 81.29 62.06 

ข้อมูลต่อหุ้น 
    

      

  มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 
  

(บาท) 2.71 2.46 2.23 1.30 

  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้   (บาท) 0.31 0.16 1.00 0.13 

หมายเหตุ  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
  ผลการด าเนินงาน 

เศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 เติบโตเพียงประมาณร้อยละ 1  ซ่ึงถือวา่ต ่ามาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการชะลอการลงทุน     
ทั้งภาครัฐและเอกชน ปริมาณการส่งออกไดล้ดลงอยา่งมีนยัส าคญั อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงท ารายไดห้ลกัใหแ้ก่ประเทศก็      
ซบเซา ซ่ึงมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก อีกทั้งหน้ีสินทางดา้นครัวเรือนของ
ประเทศก็อยูใ่นระดบัสูง ส าหรับธุรกิจน ้ ามนัของประเทศในปี 2557  มียอดการใชจ้ านวน 37,236 ลา้นลิตร เพ่ิมข้ึนเพียง 383     
ลา้นลิตร  เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2556 ท่ีมียอดการใชป้ระมาณ 36,853 ลา้นลิตร เน่ืองมาจากผลของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ี
เกือบจะชะงกังนัดงัท่ีกล่าวขา้งตน้  
  ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดขายเพ่ิมข้ึนมากกวา่ปีท่ีผา่นมา อาจจะเป็นเพราะวา่ราคาน ้ ามนัไดล้ดลงมาก     
ท าใหผู้บ้ริโภคใชน้ ้ ามนัเพ่ิมมากข้ึน และกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัท ากิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ  เช่น การโฆษณาผลิตภณัฑผ์า่น
ส่ือต่างๆ การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคมดว้ยการมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่โรงเรียนต่างๆ  ตลอดจนการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ            
ดว้ยการปรับปรุงสถานีบริการต่างๆใหดู้ทนัสมยั เพ่ือดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการมากข้ึน  อีกทั้งไดเ้นน้การขายส่งใหลู้กคา้      
ในประเทศเพื่อนบา้น การขายน ้ ามนัใหแ้ก่สายการบิน การคดัสรรพนัธมิตรในการท าธุรกิจร้านสะดวกซ้ือและร้านกาแฟ ตลอดจน
ธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยานยนตใ์หมี้มากข้ึนในสถานีบริการของกลุ่มบริษทั เพ่ือเป็นการกระจายและเพ่ิมแหล่งท่ีมาของรายได ้

 ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 1.67 มีปริมาณการขายน ้ ามนั 884 ลา้นลิตร เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 
ซ่ึงขายไดจ้ านวน 818 ลา้นลิตร เป็นจ านวน 66 ลา้นลิตร หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8   

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดสุ้ทธิ 25,232 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 23,600 ลา้นบาทในปี 2556  เป็นจ านวน 1,632       
ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7  เน่ืองจากรายการท่ีส าคญัคือ มีรายไดจ้ากการขายเพ่ิมข้ึน เพราะปริมาณการขายและก าไรเฉล่ียต่อ
ลิตรท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากการขายน ้ ามนัเคร่ืองบินและการขายส่งน ้ ามนัออกไปขายในประเทศเพ่ือนบา้น อีกทั้งมีรายได้
อ่ืนเพ่ิมข้ึนจากก าไรในการขายเงินลงทุนในบริษทัหน่ึงดว้ย  มีผลใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิจ านวน 342 ลา้นบาท หรือ
ก าไรสุทธิหุน้ละ 0.31 บาท เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีก าไรสุทธิจ านวน 177 ลา้นบาท หรือก าไรหุน้ละ 0.16 บาทแลว้ เพ่ิมข้ึนหุน้ละ 
0.15 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 94 มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ร้อยละ 12.13  เม่ือเทียบกบัปี 2556  ท่ีมีเพียงร้อยละ 7.05 
                ในปี 2558 เช่ือวา่เศรษฐกิจของประเทศจะดีข้ึน จากการท่ีรัฐบาลพยายามท่ีจะแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 ใหล้ดลง 
และไดต้ั้งเป้าหมายใหเ้ศรษฐกิจของประเทศเติบโตประมาณร้อยละ 4 ซ่ึงจะเป็นผลใหย้อดการใชน้ ้ ามนัสูงข้ึนจากธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีจะเพ่ิมข้ึน ยอดจ าหน่ายน ้ ามนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก็น่าจะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้น บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะ
มีรายไดแ้ละก าไรจากการจ าหน่ายน ้ ามนัสูงข้ึน 

  
ฐานะการเงนิ 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,967 ลา้นบาท มีหน้ีสินหมุนเวยีน 1,232    

ลา้นบาท ขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมีจ านวน 3,454 ลา้นบาท ซ่ึงในจ านวนน้ีมีรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ียงับนัทึกบญัชี
ในราคาตน้ทุนจ านวนประมาณ  2,200 ลา้นบาท แต่มีราคาตลาดท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระอยูท่ี่ประมาณ 3,800 ลา้นบาท                
มีหน้ิสินไม่หมุนเวยีนเพียง 1,233 ลา้นบาท  ดงันั้น บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัมีสภาพคล่องท่ีสูงมากส าหรับใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
ทั้งในปัจจุบนัและท่ีจะขยายต่อไปในอนาคต ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดช้ าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวไปแลว้เป็นจ านวน 
410 ลา้นบาท ส่งผลใหด้อกเบ้ียจ่ายลดลง ในระหวา่งปีไดมี้การซ้ือท่ีดิน ไดป้รับปรุงสถานีบริการและซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเป็นจ านวน 
297 ลา้นบาท และไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ านวนรวม 99 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนเก่ียวกบัสภาพคล่องท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อตัราส่วนสภาพคล่อง
ท่ี 1.60  อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ท่ี 34.92  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือท่ี 29.56  และมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้เพียง 0.83  
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คุณวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

จ านวนหุ้น
และสดัส่วน
การถือหุ้นใน
บริษทัฯ* 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร 

ประวติั/ประสบการณ์การท างาน 5 ปี
ยอ้นหลงั 

(ปี 2553 - ปี 2557) 

 1. นายมงคล  สิมะโรจน์  
     ประธานกรรมการ    
     และเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจ  
     ลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 

72  -  MASTER OF ENGINEERING, 
    MICHIGAN STATE UNIVERSITY, 
     U.S.A. 
 -  DOCTOR OF PHILOSOPHY   
    (CORPORATE MANAGEMENT &    
    LEADERSHIP) INTERCULTURAL 
    OPEN UNIVERSITY, NETHERLANDS  
 -  อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
    Program รุ่นท่ี 11/2547  
    เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2547  
    ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ-    
    บริษทัไทย          
   

130,570,000 
(11.870%) 

บิดาของนายภิมุข   
   และนายมาวีร์  
     และอาของ  
พล.ต.ต.นพ.ทรงชยั   
  และนายชยัฤทธ์ิ 

 ปี 2533 - ปัจจุบนั 
   - ประธานกรรมการ บมจ.ซสัโก ้
     บจ.น ้ามนัสยามมงคล 
      บจ. สยามมงคลเดินเรือ 
  ปี 2551 - ปัจจุบนั    
    - ประธานกรรมการ บจ.ซสัโกรี้เทล 
  ปี 2553 - ปัจจุบนั 
    - ท่ีปรึกษา สมาคมบริษทัจดทะเบียน 
  ปี 2554 - ปัจจุบนั 
    - ประธานกรรมการ บจ.สิริเจริญวฒันา 
 ปี 2555 - ปัจจุบนั 
   - ประธานกรรมการ บจ. ซสัโก ้ดีลเลอร์ส 

 2. นายณรงค ์ จุลชาต 
  รองประธานกรรมการ  
  และเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจ 
  ลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 
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-  MASTER  OF  PUBLIC  
   ADMINISTRATION, SYRACUSE           
   UNIVERSITY, USA. 
- อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
  Program รุ่นท่ี 11/2547 เม่ือวนัท่ี 29 
  มีนาคม 2547 ของสมาคมส่งเสริม   
  สถาบนักรรมการบริษทัไทย         
- อบรมหลกัสูตร Chairman 2000 รุ่นท่ี 
  6/2000 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2547  
  ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ  
  บริษทัไทย 
- อบรมหลกัสูตร Director Certification  
  Program รุ่นท่ี 71/2549  
  เม่ือวนัท่ี 1-30 มีนาคม 2549  
  ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ-  
  บริษทัไทย       

  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พ.ย. 2556 - ปัจจุบนั 
   - รองประธานกรรมการ บมจ.ซสัโก ้
 ปี 2536 - ต.ค. 2556 
   - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซสัโก ้
  ปี 2546 - ปัจจุบนั 
   - ประธานกรรมการ  
     บมจ. ซาฟารีเวิลด ์
 ปี 2550 - ปัจจุบนั 
   - รองประธานกรรมการ 
     และประธานกรรมการตรวจสอบ  
     บมจ.อลิอนัซ์อยธุยาประกนัชีวิต  
 ปี 2551 - ปัจจุบนั 
  - กรรมการ บจ.ซสัโกรี้เทล 
 ปี 2554 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการ บจ.สิริเจริญวฒันา 
 ปี 2555-ปัจจุบนั 
   - กรรมการ บจ. ซสัโก ้ดีลเลอร์ส 
 ปี 2556 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการตรวจสอบ 
     บมจ.อลิอนัซ์ ซี.พี.ประกนัภยั 
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ช่ือ-สกุล-ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

 
คุณวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

จ านวนหุ้นและ
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ* 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร 

ประวติั/ประสบการณ์การท างาน 5 ปี
ยอ้นหลงั 

(ปี 2553 - ปี 2557) 

  3. นายภิมุข  สิมะโรจน์ 
    ประธานกรรมการบริหาร 
 

45 -  MASTER OF BUSINESS 
   ADMINISTRATION, MICHIGAN 
   STATE UNIVERSITY, USA. 
-  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  ประกาศนียบตัร ศึกษาและฝึกงานกบั   
   บริษทัขา้มชาติต่างๆในทวีปยโุรป  
   เช่น SAS Airline, NOKIA เป็นตน้ 
-  ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการเมือง 
   การปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
   ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 9 
   วิทยาลยัการปกครอง  
   สถาบนัพระปกเกลา้ เม่ือปี 2548  
-  อบรมหลกัสูตร Director Certification 
   Program รุ่นท่ี 150/2554  
   เม่ือเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2554    
   ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ- 
   บริษทัไทย 
 

27,200,000 
(2.473%) 

บุตรของนายมงคล  ปี 2549 - ปัจจุบนั 
   - รองประธานกรรมการ 
     บจ.สยามมงคลเดินเรือ 
 ปี 2553 
   - ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ปี 2553 - 2554 
   - ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง 
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 ปี 2554 - 2555 
   - ผูอ้  านวยการองคก์ารสวนสัตว ์
     ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 ปี 2555 - ปัจจุบนั 

-    - ประธานกรรมการบริหาร 
     บจ. ซสัโก ้ดีลเลอร์ส 
 ก.ค. 2555 - ต.ค. 2556  
   - กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 
     สายงานพฒันาธุรกิจ 
 พ.ย. 2556 - ปัจจุบนั 
   - ประธานกรรมการบริหาร 
 

 4. คุณหญิงเสริมศรี  บุนนาค          
     กรรมการอิสระ  
     ประธานกรรมการตรวจสอบ   
     และอนุกรรมการก าหนด  
     ค่าตอบแทนและสรรหา 

79 -  การศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลยั 
   ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
-  อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
   Program รุ่นท่ี 10/2547  
   เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2547  
   ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ- 
   บริษทัไทย   
-  อบรมหลกัสูตร Audit Committee  
   Program รุ่นท่ี 3/2547  
   เม่ือวนัท่ี 15 - 16 พฤศจิกายน 2547  
   ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ- 
   บริษทัไทย 
 

    2,296,375 
(0.209%) 

           ไม่มี  ปี 2536 - ปัจจุบนั 
   -  กรรมการอิสระ บมจ.ซสัโก ้
   -  กรรมการ บจ.ตวนันาโฮเตล็ 
   -  ท่ีปรึกษามูลนิธิดุลยภาพบ าบดั   
      เพื่ออายแุละสุขภาพ  
      (ในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้ 
      ภคินีเธอเจา้ฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  
      สิริโสภาพณัณวดี) 
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ช่ือ-สกุล-ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

            
คุณวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

จ านวนหุ้นและ
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ* 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร 

ประวติั/ประสบการณ์การท างาน 5 ปี
ยอ้นหลงั 

(ปี 2553 - ปี 2557) 

 5. นายโยธิน  อารี 
          กรรมการอิสระ  
          กรรมการตรวจสอบ  
          และอนุกรรมการก าหนด  
          ค่าตอบแทนและสรรหา 
 

 78 -  พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์ 
   มหาวิทยาลยั 
-  อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
   Program รุ่นท่ี 9/2547 เม่ือวนัท่ี 24  
   กุมภาพนัธ์ 2547 ของสมาคมส่งเสริม 
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย         
-  อบรมหลกัสูตร Audit Committee  
   Program รุ่นท่ี 9/2548 เม่ือวนัท่ี 6-7 
   ตลุาคม 2548 ของสมาคมส่งเสริม 
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

        ไม่มี          ไม่มี  ปี 2542-ปัจจุบนั 
   - กรรมการอิสระ บมจ.ซสัโก ้

 

 6. นายประกิต  ประทีปะเสน 
     กรรมการอิสระ  
     กรรมการตรวจสอบ  
     และประธานคณะอนุกรรมการ  
     ก  าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 

71 -  MASTER OF BUSINESS   
   ADMINISTRATION , WAYNE    
   STATE UNIVERSITY, USA. 
- อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
  Program รุ่นท่ี 1/2546  
  เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2546  
  ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ- 
  บริษทัไทย         
 

        ไม่มี           ไม่มี  ปี 2544 - ปัจจุบนั 
           - กรรมการอิสระ บมจ. ซสัโก ้
   -       - ประธานกรรมการ  
              บมจ.ผลิตภณัฑต์ราเพชร 

      บมจ.เอเชียนมารีนเซอร์วิส 
      บมจ.กลุ่มเอราวณั 
   - ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บมจ.หาดทิพย ์
      บมจ.ลคัก้ีเทคซ ์(ประเทศไทย) 
      บมจ.รองเทา้บาจา (ประเทศไทย) 
      บมจ.ศุภาลยั       
   - กรรมการตรวจสอบ 
      บมจ.ไทยคาร์บอนแบล๊ค 

 
 7. นางพวงเพช็ร์  ทวีชยัวฒัน์ 

          กรรมการอิสระ  
          กรรมการตรวจสอบ  
           

55 -  บริหารธุรกิจบณัฑิต  
   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
-  อบรมหลกัสูตร Director Accreditation  
   Program รุ่นท่ี 28/2547 เม่ือวนัท่ี 5  
   พฤศจิกายน 2547 ของสมาคมส่งเสริม 
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย   
-  อบรมหลกัสูตร Audit Committee  
   Program รุ่นท่ี 3/2547 เม่ือวนัท่ี 15 - 16                          
   พฤศจิกายน 2547 ของสมาคมส่งเสริม 
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-  อบรมหลกัสูตร Director Certification  
   Program รุ่นท่ี 72/2549 เม่ือวนัท่ี 9 
   พฤษภาคม 2549 - วนัท่ี 6 มิถุนายน  
   2549 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
   กรรมการบริษทัไทย       

  114,760 
      (0.010%) 

          ไม่มี  ปี 2547 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการ บมจ.ซสัโก ้
 ปี 2548 - 2549 
   - รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
     พิจารณาสญัญาตามกฎหมายดา้น  
     การบริการในคณะกรรมาธิการ  
     คุม้ครองผูบ้ริโภค 
   - ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการ    
     พลงังานทดแทนจากพืช 
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ช่ือ-สกุล-ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

            
คุณวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

จ านวนหุ้นและ
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ* 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร 

ประวติั/ประสบการณ์การท างาน 5 
ปียอ้นหลงั 

(ปี 2553 – ปี 2557) 

 8. นายสิทธิพนัธ  ศรีเพญ็ 
     กรรมการอิสระ  
 

73 -  M.A. (ECONOMICS) WESTERN 
   MICHIGAN UNIVERSITY, USA. 
- อบรมหลกัสูตร International 
   Economics Development, ของ  
   The Economics Institute, University 
   of Colorado, USA. เม่ือปี 2514 
- อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
  Program รุ่นท่ี 10/2547 เม่ือวนัท่ี 22  
  มีนาคม 2547 ของสมาคมส่งเสริม 
  สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรการเมืองการ 
  ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
  ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 9 
  วิทยาลยัการปกครอง สถาบนั 
  พระปกเกลา้ เม่ือปี 2548 

    15,000 
   (0.001%) 

          ไม่มี ปี 2551-ปัจจุบนั 
   - กรรมการอิสระ บมจ.ซสัโก ้

 9. นายนพดล  อตัวาวฒิุชยั 
       กรรมการ 
       และเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจ 
       ลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 

72 -  MINI MBA รุ่นท่ี 27  
   คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
   Program รุ่นท่ี 1/2546  
   เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2546  
   ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ-  
   บริษทัไทย 

      200,000 
 (0.018%) 

 

 นา้ของนายชยัฤทธ์ิ  ปี 2542 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการ บมจ.ซสัโก ้
   - กรรมการ บจ.สยามทรัค เซอร์วิส 

        - ประธานกรรมการบริหาร  
      บจ.น ้ามนัสยามมงคล 

  10. พล.ต.ต. นพ.ทรงชยั               
     สิมะโรจน์ 
     กรรมการ 
 
 

59 -  แพทยศาสตร์บณัฑิต  
   มหาวิทยาลยัมหิดล 
-  อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
   Program รุ่นท่ี 11/2547  
   เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2547  
   ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ- 
   บริษทัไทย      

   746,330 
(0.068%) 

 หลานของนายมงคล 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2529 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการ บมจ.ซสัโก ้
 ปี 2522 - ปัจจุบนั 
   - รับราชการในต าแหน่งนายแพทย ์  
     สบ.6 โรงพยาบาลต ารวจ 

 11.นายพิสุทธ์ิ  สนัติโชค 
     กรรมการ 

43 - M.B.A. (Finance and Banking) 
   University of Reading, England 

   100,000 
   (0.009%) 

 มิ.ย. 2554  - ธ.ค. 2555 
 - รองผูอ้  านวยการ True 
Corporation PCL. 
ม.ค. 2556 – ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูจ้ดัการ PSC Holding 
Co., Ltd. 
ม.ค. 2556 – พ.ค. 2557 
 - กรรมการ บจก.ซสัโก ้ดีลเลอร์ส  
ม.ค. 2557 – ปัจจุบนั 
 - กรรมการบริหาร  บมจ.ซสัโก ้
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ช่ือ-สกุล-ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

            
คุณวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

จ านวนหุ้นและ
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ* 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร 

ประวติั/ประสบการณ์การท างาน 5 ปี
ยอ้นหลงั 

(ปี 2553 - ปี 2557) 

 12. นายชยัฤทธ์ิ  สิมะโรจน์ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจ 
ลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 

 

49 - MASTER OF BUSINESS   
   ADMINISTRATION,  
   UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS,    
   USA.  
- อบรมหลกัสูตร Director Certification 
  Program รุ่นท่ี 26/2546  
  เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2546  
  ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ- 
  บริษทัไทย         
- อบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 9 
  (วตท.9)   
 

10,300,000 
(0.936%) 

 

 หลานของนายมงคล  
     และหลานของ 
        นายนพดล 
 

 ปี 2545 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการผูจ้ดัการ  
     บมจ.ซสัโก ้ 
   - กรรมการ บจ.น ้ามนัสยามมงคล 
 ปี 2547 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการตรวจสอบ  
     บมจ.แอสคอน คอนสตรัคชัน่ 
 ปี 2551 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการผูจ้ดัการ บจ.ซสัโกรี้เทล 
 ปี 2554 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการผูจ้ดัการ  
     บจ.สิริเจริญวฒันา 
 ปี 2555 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการ บจ.ซสัโก ้ดีลเลอร์ส 
   - กรรมการ บจ. ซสัโก ้รีเทล  
      พร็อพเพอร์ต้ี 
   - กรรมการ บจ.ซสัโก ้ลูบริแคนทส์ 
   - กรรมการ บจ.ซสัโก ้มาร์เก็ตต้ิง 
   - กรรมการ บจ.ซสัโก ้พร็อพเพอร์ต้ี 
 ปี 2556 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการ SUSCO Intertrade Pte., Ltd. 
   - กรรมการ บจ.เอส เอน็จีวี 
 

13. นายพงศธร  ฉตัรนะรัชต ์
    รองกรรมการผูจ้ดัการ 
    สายงานบริหาร 

 

43 -  MASTER OF BUSINESS 
   ADMINISTRATION, 
   SOUTHERN ILLINOIS 
   UNIVERSITY, USA. 
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
  สาขาบญัชีสถิติ (บริหาร)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสูตร Director Certification 
   Program รุ่นท่ี 84/2550 เม่ือเดือน 
   มีนาคม 2550 ของสมาคมส่งเสริม 
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย        
- หลกัสูตร Chief Financial Officer  
   Certification รุ่นท่ี 4/2549  
  สภาวิชาชีพบญัชี  
- หลกัสูตร นกับริหารการยติุธรรมทาง 
  ปกครองระดบัสูง รุ่นท่ี 4 
 

ไม่มี 
 

 หลานของนายมงคล  เม.ย. 2545 - 2556 
   - รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหาร 
 ปี 2545 - ปัจจุบนั 
    - กรรมการ บจ. น ้ามนัสยามมงคล 
 ปี 2551 - ปัจจุบนั 
    - กรรมการ บจ. ซสัโกรี้เทล 
 ปี 2554 - ปัจจุบนั 
    - กรรมการ บจ. สิริเจริญวฒันา 
 ปี 2555 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการ บจ. ซสัโก ้ดีลเลอร์ส      
   - กรรมการ บจ. ซสัโก ้รีเทล  
     พร็อพเพอร์ต้ี 
   - กรรมการ บจ.ซสัโก ้ลูบริแคนทส์ 
   - กรรมการ บจ.ซสัโก ้มาร์เก็ตต้ิง 
   - กรรมการ บจ.ซสัโก ้พร็อพเพอร์ต้ี 
 ปัจจุบนั 
   - กรรมการรองกรรมผูจ้ดัการ 
   สายงานบริหาร 
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ช่ือ-สกุล-ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

            
คุณวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

จ านวนหุ้น
และสดัส่วน
การถือหุ้นใน
บริษทัฯ* 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร 

ประวติั/ประสบการณ์การท างาน 5 ปี
ยอ้นหลงั 

(ปี 2553 - ปี 2557) 

 14. นายมาวีร์   สิมะโรจน์ 
       กรรมการบริหาร 
       กรรมการรองกรรมการ- 
       ผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
       และเป็นกรรมการผูมี้อ  านาจ 
       ลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 

40 -  MASTER OF BUSINESS      
   ADMINISTRATION, MICHIGAN   
   STATE UNIVERSITY, USA.  
- อบรมหลกัสูตร Director Certification 
   Program รุ่นท่ี 27/2546 เม่ือวนัท่ี 6  
   มีนาคม 2546 ของสมาคมส่งเสริม 
   สถาบนักรรมการบริษทัไทย         

  27,000,000 
 (2.454%) 

 

บุตรของนายมงคล  ปี 2544 – ปัจจุบนั 
   - กรรมการ บมจ.ซสัโก ้
   - กรรมการ บจ.สยามมงคลเดินเรือ   
 ปี 2551 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการ บจ.ซสัโกรี้เทล 
   - กรรมการ บจ.น ้ามนัสยามมงคล  
 ปี 2554 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการ บจ.สิริเจริญวฒันา 
 ปี 2555 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการ บจ.ซสัโก ้ดีลเลอร์ส 
 ปี 2556 - ปัจจุบนั 
   - กรรมการ SUSCO Intertrade Pte., Ltd. 
    

 15. นางปิยะลกัษณ์  
       สิมะแสงยาภรณ์ 
       เลขานุการบริษทั 
 

57 -  MASTER OF SOCIAL 
   ADMINISTRATION 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  การอบรมหลกัสูตร บญัชีและการเงิน 
   ส าหรับผูบ้ริหารท่ีไม่มีพ้ืนฐาน  
   วนัท่ี 9-19 มีนาคม 2552 
   ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  อบรมหลกัสูตร Fundamental 
    Practice for Corporate Secretary 
    (FPCS 20)  
    เม่ือวนัท่ี 16-17, 23-24 กรกฎาคม 2552 
 

ไม่มี           ไม่มี ปี 2536 - 2556 
    - ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร 
ปี 2540 - ปัจจุบนั 
    - เลขานุการบริษทั 

 

 16. นายพรชยั วิระวงษนุ์สร 
       ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 

50 -  วิศวกรรมบณัฑิต (สาขาโยธา) 
    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ไม่มี            ไม่มี  ปี 2540 - ปัจจุบนั 
   -  ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 

 17. นายพรเลิศ  ฉายาลกัษณ์ 
       ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
       และการเงิน 
 

58 -  MASTER OF BUSINESS 
   ADMINISTRATION (การบญัชี) 
   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
-  อบรมหลกัสูตร Chief Financial 
    Officer Certification Program (CFO) 
   รุ่นท่ี 14 ระหวา่งวนัท่ี 5 มีนาคม - 
   วนัท่ี 21 มีนาคม 2554 
 

ไม่มี            ไม่มี  ปี 2543 - ปัจจุบนั 
   - ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

18. นายสุนทร ยรุศกัด์ิ 
       ผูอ้  านวยการฝ่ายคลงัน ้ ามนั 
 

52 -  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
   สาขาพาณิชยการการขาย 
 

         ไม่มี           ไม่มี  ปี 2552 - ปัจจุบนั 
   - ผูอ้  านวยการฝ่ายคลงัน ้ามนั 
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ช่ือ-สกุล-ต าแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

            
คุณวฒิุทางการศึกษา/ 
ประวติัการอบรม 

จ านวนหุ้นและ
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ* 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหวา่ง 
กรรมการหรือ
ผูบ้ริหาร 

ประวติั/ประสบการณ์การท างาน 5 ปี
ยอ้นหลงั 

(ปี 2553 - ปี 2557) 

 19. นายกนัพล นกจนัทร์ 
       ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
        
 

54 -  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์บณัฑิต 
   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
-  อบรมหลกัสูตร “การเป็นนกัวิเคราะห์ 
   ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ”  
   คณะเศรษฐศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รุ่นท่ี 33     
   ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤษภาคม - 
   วนัท่ี 14 มิถุนายน 2554 
 

 1,300,000 
 (0.118%) 

 

          ไม่มี   ปี 2554 - ปี 2556 
   - ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
 ปี 2557 - ปัจจุบนั 
   - ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 

  20. นายธวชัชยั บูรณะบญัญติั 
    ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
    และการฝึกอบรม 

 

56 -  นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั 
    มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 

  ไม่มี           ไม่มี  ปี 2553 - 10 ก.พ. 2556  
  - ผูจ้ดัการเขตอีสานล่าง  
11 ก.พ. 2556 - 31 ธ.ค. 2556  
  - รองผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
ปี 2557 - ปัจจุบนั 
  -  ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและ    
     ฝึกอบรม 
 

  21. นายศกัด์ิสิทธ์ิ เลิศหสัดีรัตน์ 
    ผูอ้  านวยการฝ่าย 
    ทรัพยากรบุคคล 

 

43 -  ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการ 
    จดัการองคก์าร   
    มหาวิทยาลยัศรีปทุม จ.ชลบุรี  

           ไม่มี           ไม่มี ปี 2551 - 2556  
  - ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 
     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 2 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 
  - ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
     
 

22.  นางสาวมุกดาวรรณ  
       รุทธพิชยัรักษ ์  
       ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัหา 
       และจดัซ้ือ 

 
 
 

 
   23.  นางสาวกานตสิ์นี  
          สนองจิตเจริญ   
          ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจเสริม 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา 
   การตลาด  
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 
    
 
 
 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหาร    
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

         ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ไม่มี 

          ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ไม่มี 

ปี 2547 - มิ.ย. 2557  
 - Manager, Supply Chain & Aviation 
    บริษทัปิโตรนสัรีเทล (ประเทศไทย) 
    จ  ากดั ต่อมาเปล่ียนเป็น  
    บริษทั ซสัโกดี้ลเลอร์ส จ ากดั 
1 ก.ค. 2557 - ปัจจุบนั 
 - ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัหาและจดัซ้ือ  
    
 
ปี 2553- 30 มิ.ย. 2557  
 -  Manager, Category & 
Complementary  
     บริษทัปิโตรนสัรีเทล (ประเทศไทย) 
     จ  ากดั ต่อมาเปล่ียนเป็น  
     บริษทั ซสัโกดี้ลเลอร์ส จ ากดั 
1 ก.ค. 2557- ปัจจุบนั 
 - ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจเสริม 
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   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 

  บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
 

รายช่ือ 
บมจ. 
ซัสโก ้

 บจ.ซัสโก ้
รีเทล 

บจ.น ้ ามนั
สยามมงคล 

 บจ.สิริเจริญ 
     วฒันา 

   บจ.ซัสโก ้
  ดีลเลอร์ส 

    บจ.ซัสโก ้ 
         รีเทล 
  พร็อพเพอร์ต้ี  

   บจ.ซัสโก ้
  มาร์เก็ตต้ิง 

   บจ.ซัสโก ้ 
 พร็อพเพอร์ต้ี 

     SUSCO 
    Intertrade  
     Pte., Ltd. 

     บจ.เอส 
     เอ็นจีว ี

 

  1. นายมงคล  สิมะโรจน์ 
 

   X 
 

         X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

- 
 

- 
 

- 
  

- 

  2. นายณรงค ์ จุลชาต / / - / / - - - / - 

  3. นายภิมุข  สิมะโรจน์ // - - - / / / / / / 

  4. คุณหญิงเสริมศรี  บุนนาค / - - - - - - - - - 

  5. นายโยธิน  อารี / - - - - - - - - - 

  6. นายประกิต  ประทีปะเสน / - - - - - - - - - 

  7. นางพวงเพช็ร์  ทวชียัวฒัน์ / - - - - - - - - - 

  8. นายสิทธิพนัธ  ศรีเพญ็ / - - - - - - - - - 

 9. นายนพดล  อตัวาวุฒิชยั / - // - - - - - - - 

10. พล.ต.ต. นพ.ทรงชยั  สิมะโรจน์ / - - - - - - - - - 

11. น ายพิสุทธ์ิ  สันติโชค // - - - - - - - - - 

12. นายชยัฤทธ์ิ  สิมะโรจน์ /// /// /// /// / x x x x x 

13. นายพงศธร  ฉัตรนะรัชต ์ // / / / /// /// /// /// - - 

14. นายมาวร์ี   สิมะโรจน์ // / / / / - - - / / 

15. นางปิยะลกัษณ์  สิมะแสงยาภรณ์ - - - - - - - - - - 

16. นายพรชัย  วริะวงษนุ์สร 

17. นายพรเลิศ  ฉายาลกัษณ์ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

18. นายสุนทร  ยรุศกัด์ิ - - - - - - - - - - 

19. นายกนัพล นกจนัทร์ - - - - - - - - - - 

20. นายธวชัชยั บูรณะบญัญติั - - - - - - - - - - 

21. นายศกัด์ิสิทธ์ิ เลิศหัสดีรัตน์ - - - - - - - - - - 

22. นางสาวมุกดาวรรณ รุทธพิชยัรักษ์ - - - - - - - - - - 

23. นางสาวกานตสิ์นี สนองจิตเจริญ - - - - - - - - - - 

 
หมายเหตุ      X=ประธานกรรมการ              / = กรรมการ      // = กรรมการบริหาร      /// = กรรมการผูจ้ดัการ        
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     เอกสารแนบ 3 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 

เรียน ผูถื้อหุน้ 
 
 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณางบการเงินและเร่ืองต่างๆ ท่ีก าหนดเป็นหนา้ท่ีส าคญั     
ของคณะกรรมการตรวจสอบและไดท้ ารายงานเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบดว้ยทุกคร้ัง 
 ในการประชุมเพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบั        
คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ทุกคร้ัง อีกทั้งไดเ้ชิญผูแ้ทนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใหร่้วมประชุมดว้ย 
 เร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบประสงคจ์ะเรียนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ มีดงัน้ี : 

1) งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 2) ในรอบปี 2557 ไดก้ าหนดขอบเขตการตรวจสอบท่ีครอบคลุมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
  ซ่ึงไม่พบขอ้บกพร่องท่ีส าคญั 

3) รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 เป็นการซ้ือขายสินคา้  
 และบริการท่ีมีราคาและเง่ือนไขตามธุรกิจปกติทัว่ไป มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ 
 4) ไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 และมีความเห็นวา่นายวนิิจ ศิลามงคล   

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3378 หรือนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3565  
   หรือนายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4068 หรือนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผูส้อบบญัชี      
   รับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6333 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีความเหมาะสมท่ีจะเป็นผูส้อบบญัชี                 
   ของบริษทัฯ ท่ีจะลงนามในงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 จึงไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา  
   เพื่อน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาแต่งตั้งบุคคลดงักล่าว เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเห็นควรก าหนดค่าตอบแทน 
   การสอบบญัชี เป็นเงิน 1,575,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เป็นจ านวน 95,000 บาท ทั้งน้ี ยงัไม่รวมคา่บริการอ่ืนๆ อาทิเช่น  
   ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร และค่าถ่ายเอกสาร ตามท่ีจ่ายจริง เป็นตน้ บุคคลทั้ง 4 จะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยและ 
   บริษทัร่วมรวม 8 บริษทัประจ าปี 2558 ดว้ย ซ่ึงบริษทัเหล่านั้นไดก้ าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี รวมเป็นเงิน 2,025,000 บาท  
   เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เป็นจ านวน 55,000 บาท ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นเน่ืองมาจากปริมาณธุรกิจและงานสอบบญัชีท่ีจะเพ่ิมข้ึน 
 ในการปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและไดรั้บความร่วมมือดว้ยดีจากทุกฝ่าย         
ท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่ปรากฏวา่มีธุรกรรมใดท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบของทางการ การบริหารงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องการจดัการท่ีดี 

 
 
 
 
            (คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค) 
          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
               วนัท่ี 18 มีนาคม 2558 
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       เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
   ช่ือ - นามสกลุ  : นายเกียรติพงษ ์แซ่ล้ิม     
   ต าแหน่ง    : ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
   วฒิุการศึกษา   : ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป (บญัชี)  
       สถาบนัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
   ประสบการณ์การท างาน : -  พ.ศ. 2547 - ปัจจุบนั 
           ปฏิบติังานต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน บมจ.ซสัโก ้ 
      -   พ.ศ. 2544 - 2547  
         ปฏิบติังานต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  
         บมจ.ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ 
   หนา้ท่ีความรับผิดชอบ : - ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ในทุกหน่วยงานขององคก์ร 

                   - ตรวจสอบสถานีบริการท่ีบริษทัฯ และบริษทัในเครือด าเนินงาน  
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