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หนังสือชีช้ วนและแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (69-1)

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
V.L. Enterprise Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชนทั่วไปครัง้ แรก
โดย บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
จานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
โดย นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ
จานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.75 บาท
(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย / บริ ษัท)
โดยนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ระยะเวลาเสนอขายระหว่ างวันที่ : 7 พฤษภาคม 2562- 9 พฤษภาคม 2562
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช้ วน 5 ตุลาคม 2561
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บังคับ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
คาเตือน
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั ้งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ี มิได้เป็ นการ
แสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ีแต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้เี ป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มขี อ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ท่ี
ได้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มผี ลใช้บงั คับ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียห ายจากบริษทั หรือ
เจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะได้
รูว้ ่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกิน สองปี นับจากวันทีแ่ บบแสดง
รายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ”
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน ได้ทศ่ี ูนย์สารสนเทศ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-22636499 ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
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ส่ วนที่ 1
สรุ ปข้ อมูลสาคัญ (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุ ปนี เ้ ป็ นส่ วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ น
เพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรั พย์
(“บริษัท”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และบริษัท หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วนที่
บริษัท ยื่นต่ อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ท่ ี website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อมูลสรุ ปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย: 7 พฤษภาคม – 9 พฤษภาคม 2562
ผู้เสนอขาย

: บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

ประเภทธุรกิจ

: ธุรกิจเรื อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ทางทะเล

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

: 280,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 35 ของจ านวนหุ้น สามัญ ที่ ออกและเรี ย ก
ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
โดยแบ่งเป็ น
1) หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เสนอขายโดยบริ ษั ท วี . แอล.เอ็ น เตอร์ ไพรส์ จ ากัด
(มหาชน) จ านวนหุ้นที่เ สนอขาย : 200,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25.00
ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ภายหลังการ
เสนอขายครัง้ นี ้
2) หุ้นสามัญ เดิม เสนอขายโดยผู้ถือ หุ้นเดิ ม คื อ นางชุติ ภา กลิ่น สุว รรณ
จานวนหุ้นที่เสนอขาย : 80,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.00 ของจานวนหุ้น
สามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายครัง้ นี ้

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น

: เสนอขายบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ 210,000,000 หุ้น
เสนอขายผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท

42,000,000 หุ้น

เสนอขายกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท 28,000,000 หุ้น
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ าย

:  รับประกันการจัดจาหน่ายอย่างแน่นอนทังจ
้ านวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจัดจาหน่าย (Best Effort)
ทังนี
้ ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิ ยกเลิกการ
จาหน่ายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ใสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (รายละเอียดเพิ่มเติม “ส่วนที่
3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์”)

ราคาเสนอขายต่ อประชาชน

: 1.75 บาทต่อหุ้น
ส่วนที่ 1 หน้ า 1

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

มูลค่ าการเสนอขาย

: 490,000,000 บาท

การเสนอขายหุ้นหรือ
:  ไม่มี
หลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง
6 เดือนก่ อนหน้ า

 มี

มูลค่ าที่ตราไว้

: 0.50 บาทต่อหุ้น

มูลค่ าตามบัญชี (book value)

: 0.69 บาทต่อหุ้น คานวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 413.02 ล้ านบาท และหารด้ วยจานวนหุ้นสามัญ
ชาระแล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท จานวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งเป็ นจานวนหุ้น
สามัญชาระแล้ ว โดยไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนใน
ครัง้ นี ้

ที่มาของการกาหนดราคา
เสนอขายและข้ อมูลทาง
การเงินเพื่อประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

: การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ที่เสนอขายในครัง้ นี ้
พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้น ต่อกาไรสุทธิ ต่อหุ้นของบริ ษัท (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทังนี
้ ้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี ้
เท่ากับหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price
to Earnings ratio: P/E ratio) ประมาณ 21.88 เท่า โดยคานวณจากกาไร
สุท ธิ ข องบริ ษั ท ในช่ ว ง 4 ไตรมาสล่า สุด (ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2561 ถึ ง 31
ธันวาคม 2561 หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทัง้ หมด 800,000,000 หุ้น (Fully
diluted) ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิ
ดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต 4 ไตรมาสย้ อนหลัง โดยที่ยงั มิได้
พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต

สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วม
ในการบริหาร” ที่ไม่ ติด Silent
Period

: จานวน 6,230,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.78 ของจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยก
ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้

ตลาดรอง

:

หมวดธุรกิจ (sector)

: ขนส่งและโลจิสติกส์

เกณฑ์ เข้ าจดทะเบียน

:  Profit Test  Market Capitalization Test

SET  MAI

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน : บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้ จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครัง้ นี ้หลังหักค่าใช้ จา่ ย
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเงินสุทธิประมาณ 330.93 ล้ านบาท ไปใช้ ดงั ต่อไปนี ้
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จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้ โดยประมาณ

1. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

165.46

ปี 2562-2564

2. เพื่อลงทุนในเรื อลาใหม่และขยายกองเรื อของธุรกิจเรื อขนส่ง

99.28

ปี 2562-2564

3. เพื่อชาระคืนเงินกู้

49.64

ปี 2562

4. เพื่อการซ่อมบารุงตามแผน

16.55

ปี 2562-2564

รวม

330.93

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมายและทุนสารองอื่น (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิ จ
ความจาเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด
ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า
บริ ษัทจะต้ องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้
ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจะต้ องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วรายงาน
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ โดยเป็ นการขนส่งทางทะเล ซึ่งสินค้ าหลักแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ น ้ามันดิบ น ้ามันเตา
น ้ามันใส น ้ามันหล่อลืน่ และน ้ามันปาล์ม (“สินค้ า”) ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทังในและนอกประเทศให้
้
กบั
บริ ษัทคูค่ ้ าที่ทาธุรกิจผู้ค้าน ้ามันเป็ นหลัก โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีเรื อเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจทังหมด
้
12 ลา ซึ่งกอง
เรื อมีอายุเฉลีย่ ประมาณ 16 ปี มีน ้าหนักบรรทุกเรื อรวม 35,081 Deadweight Tonnage (D.W.T) และมีความสามารถ
ในการบรรจุน ้ามันเพื่อขนส่งรวมเท่ากับ 36,036 ลูกบาศก์เมตร
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โดยตารางต่อไปนี ้แสดงโครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริ การรวมของบริ ษัทที่แยกตามจุดหมายปลายทางในปี 2559 –ปี
2561
รายได้ จากการให้ บริการ
ขนส่ ง
-ให้ บริ การในประเทศ
-ให้ บริ การต่างประเทศ
1

รายได้ จากการให้ บริ การอื่น
รายได้ จากการให้ บริการรวม

รอบปี 2559
(ลบ.)
ร้ อยละ
390.37
63.16
224.85
36.38
2.82
0.46

รอบปี 2560
(ลบ.)
ร้ อยละ
488.04
71.52
191.23
28.02
3.14
0.46

รอบปี 2561
(ลบ.)
ร้ อยละ
511.87
72.98
178.86
25.50
3.94
0.56

618.04

682.41

694.68

100.00

100.00

100.00

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
พลเรื อเอกไกรสร จันทร์ สวุ านิชย์
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
2.
นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3.
นายยุทธนา แต่ปางทอง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.
นายวิทยา ภัทรเมธากุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5.
นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
6.
นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์
กรรมการ
7.
นางสาวรักชนก สาเนียงล ้า
กรรมการ
8.
นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์
กรรมการ
หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทแสดงอยูใ่ นส่วนที่ 2 ข้ อที่ 10.2

สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของบริษัท
1. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงคูค่ ้ ารายใหญ่
2. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากร
3. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่
4. ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาน ้ามัน
5. ความเสีย่ งจากผลกระทบจากแผนการนาเรื อขึ ้นอูแ่ ห้ ง
6. ความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
7. ความเสีย่ งจากการลงทุนซื ้อเรื อ
8. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของความต้ องการใช้ พลังงานในอนาคต
9. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
10. ความเสีย่ งจากการแข่งขันทางธุรกิจ
1

รายได้ จากการให้ บริการอื่น คือ รายได้ คา่ Demurrage ซึ่งเป็ นค่าเสียเวลาที่บริษัทจะได้ รับเพื่อชดเชยความล่าช้ าของผู้เช่าเรือบางรายที่อาจต้ องจอดเรื อรอนาน

กว่าเวลาตามที่กาหนดไว้
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11. ความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการดาเนินงาน
12. ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ติ ามธรรมชาติ
13. ความเสีย่ งจากเหตุการณ์โจรกรรม
14. ความเสีย่ งจากการที่ประกันภัยไม่เพียงพอในการคุ้มครอง
15. ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจากสถาบันการเงิน
ความเสี่ยงอื่นๆ
16. ความเสีย่ งจากการที่บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้ อยละ 50 ภายหลังการกระจายหุ้นของบริ ษัท
17. ความเสีย่ งในเรื่ องตลาดรองสาหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์
18. ความเสีย่ งกรณีราคาหุ้นของบริ ษัท อาจมีความผันผวนซึง่ ก่อให้ เกิดผลขาดทุนอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ลงทุนที่ซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัท ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้
หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับปั จจัยความเสี่ยงอยูใ่ นส่วนที่ 2 ข้ อที่ 3

สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน :
งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่ วย: (ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม

สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561
1,118.56

1,369.58

1,424.00

หนี ้สินรวม

562.25

837.92

1,010.98

ส่วนของเจ้ าของ

556.31

531.66

413.02

งบแสดงกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่
หน่ วย: (ล้ านบาท)

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ข้ อมูลทางการเงิน
เสมือน

งบการเงิน

งบการเงิน

รายได้ จากการขนส่ง

618.04

682.41

694.68

กาไรขันต้
้ น

127.42

126.80

149.69

ค่าใช้ จ่ายรวม

527.33

593.80

589.16

กาไรสาหรับปี

79.38

73.61

61.01

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

79.38

73.61

0.13

กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
(Fully Diluted) : (บาทต่อหุ้น)

0.10

0.09

0.08
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อัตราส่ วนทางการเงินจากงบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
รายการ

รอบปี บัญชี
2559

รอบปี บัญชี
2560

รอบปี บัญชี
2561

20.62

18.58

21.55

12.60

10.39

8.70

11.40

5.23

4.59

รอบปี บัญชี
2559

รอบปี บัญชี
2560

รอบปี บัญชี
2561

1.01

1.58

2.45

8.39

5.92

4.37

18.92

16.01

13.35

อัตรากาไรขันต้
้ น : ร้ อยละ
อัตรากาไรสุทธิ : ร้ อยละ
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย : เท่า

อัตราส่ วนทางการเงินจากงบดุล
รายการ
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : เท่า
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์: ร้ อยละ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร: ร้ อยละ

คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน :
ในปี 2559 ข้ อมูลทางการเงินที่นาเสนอนัน้ จะเป็ นการใช้ ตวั เลขจากข้ อมูลทางการเงินเสมือนของบริ ษัท และถือ
เสมือนว่าบริ ษัทได้ รวมผลการดาเนินงานของเรื อชุติภา 5 ที่ซื ้อมาจากบริษัท ชุติภา มารี น ออยล์ จากัดที่มกี ารจัด
โครงสร้ างธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน และได้ ดาเนินธุรกิจเป็ นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกันเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึง่
เป็ นปี ที่เรื อชุติภา 5 มีผลการดาเนินงานเกิดขึ ้นเป็ นปี แรก โดยข้ อมูลทางการเงินเสมือนรวมนี ้ถูกจัดทาขึ ้นเพื่อสะท้ อนให้
เห็นถึงผลจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันที่บริ ษัทได้ ทาการปรับโครงสร้ างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดย
การซื ้อสินทรัพย์ทใี่ ช้ ในการดาเนินงาน ซึง่ คือ ลาเรื อขนส่งน ้ามันชุติภา 5 (CTP 5) และวัสดุสิ ้นเปลืองคงเหลือพร้ อมทัง้
โอนย้ ายบุคลากรบนเรื อ โดยข้ อมูลทางการเงินเสมือนรวมนี ้ประกอบไปด้ วย งบแสดงฐานะการเงินเสมือนรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเสมือนรวม และงบกระแสเงินสดเสมือนรวม โดยมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทซึง่ คือ
นางสาวธัญพร ตังธโนปจั
้
ย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 จากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด กล่าวไว้ ในหน้ า
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า
ข้ อมูลทางการเงินเสมือนรวมจัดทาขึ ้นเป็ นกรณีพิเศษเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นและ
คณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณาฐานะการเงินรวมและผลการดาเนินงานรวมของบริ ษัทและการรวมกิจกรรมการ
ดาเนินงานระหว่างบริ ษัทซึง่ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกัน ทังนี
้ ้ การพิจารณาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพียงเพื่อใช้
เป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อมูลในการนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุญาต
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
ผลการดาเนินงาน
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ผา่ นช่องทางการขนส่งทางทะเล
ทังเส้
้ นทางทังในประเทศและต่
้
างประเทศบริ เวณแถบประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสินค้ าที่ขนส่งหลักแบ่งออก
ได้ 5 ประเภท ได้ แก่ น ้ามันใส (น ้ามันใสประกอบไปด้ วย น ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซิน และน ้ามันเครื่ องบิน) น ้ามันปาล์ม
น ้ามันดิบ น ้ามันเตาและน ้ามันหล่อลืน่ โดยสัดส่วนรายได้ เรี ยงตามผลิตภัณฑ์จากมากสุดได้ แก่ น ้ามันใส น ้ามันปาล์ม
น ้ามันดิบ น ้ามันเตา และน ้ามันหล่อลืน่ ตามลาดับ
รายได้ จากการให้ บริ การของบริ ษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา โดยสาหรับปี 2559 - 2561
รายได้ จากการให้ บริ การของบริษัท เท่ากับ 618.04 ล้ านบาท 682.41 ล้ านบาท และ 694.68 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
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รายได้ จากการให้ บริ การในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาเติบโตตามรายได้ การให้ บริ การในประเทศ ทังนี
้ ้สัดส่วนรายได้ ในประเทศ
สาหรับปี 2559 - 2561 เท่ากับร้ อยละ 63.16 ร้ อยละ 71.52 ร้ อยละ 73.69 ของรายได้ จากการให้ บริ การรวม ขณะที่
สัดส่วนรายได้ ตา่ งประเทศสาหรับปี 2559 - 2561 เท่ากับร้ อยละ 36.38 ร้ อยละ 28.02 ร้ อยละ 25.75 ของรายได้ จาก
การให้ บริ การรวม ทังนี
้ ้ หากแบ่งตามผลิตภัณฑ์รายได้ จากการให้ บริ การส่วนใหญ่ของบริ ษัทมาจากรายได้ การขนส่ง
ผลิตภัณฑ์น ้ามันใสซึง่ การให้ บริ การขนส่งน ้ามันชนิดดังกล่าวส่งผลให้ รายได้ จากการให้ บริ การเติบโตขึ ้น โดยในปี 2559 2561 ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวคิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 49.32 ร้ อยละ 54.37 และร้ อยละ 55.07 ของรายได้ การให้ บริ การรวม
โดยในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5.48 จากปี 2558 จากรายได้ จากการให้ บริ การในประเทศ
จากความสามารถในการขนส่งทีเ่ พิ่มขึ ้นจากการลงทุนซื ้อเรื อลาใหม่ และจากรายได้ จากการให้ บริ การต่างประเทศจาก
จานวนวันที่สามารถให้ บริ การขนส่งเพิ่มขึ ้นจากจานวนวันทีเ่ รื อเข้ าอูล่ ดน้ อยลง ในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ เพิม่ ขึ ้น คิดเป็ น
อัตราร้ อยละ 10.42 จากปี 2559 จากรายได้ จากการให้ บริ การในประเทศจากความสามารถในการขนส่งที่เพิ่มขึ ้นจากการ
ลงทุนซื ้อเรื อลาใหม่มาทดแทนเรือลาเก่าที่มีความสามารถในการบรรจุมากกว่าประกอบกับจานวนวันที่บริ ษัทสามารถ
ให้ บริ การขนส่งเพิ่มมากขึ ้นจากการที่จานวนวันทีเ่ ข้ าอูข่ องเรื อขนส่งโดยรวมในประเทศลดน้ อยลง และในปี 2561 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน บริษัทมีรายได้ เพิม่ ขึ ้นคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 1.80 จากรายได้ จากการให้ บริ การในประเทศเพิม่ ขึ ้นจากอัตรา
ค่าบริ การเฉลีย่ เพิม่ ขึ ้น
ทังนี
้ ้ปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ จากการให้ บริ การในอดีตที่ผ่านมาได้ แก่ 1. ความสามารถใน
การขนส่งสินค้ าซึ่งขึ ้นอยู่กับ ขนาดของเรื อที่บริ ษัทลงทุนซื ้อใหม่เพื่อตอบสนองปริ มาณความต้ องการขนส่งผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ของคู่ค้า 2. จานวนวันที่เรื อสามารถให้ บริ การในแต่ละปี ซึ่งขึ ้นอยู่กับจานวนเรื อ
ทังหมดในปี
้
รวมถึงการเข้ าซ่อมบารุงตามแผนและนอกแผน
กาไรขันต้
้ นของบริ ษัทสาหรับปี 2559 - 2561 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 127.42 ล้ านบาท 126.80 ล้ านบาท และ
149.69 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับ ร้ อยละ 20.62 ร้ อยละ 18.58 และร้ อยละ 21.55 ตามลาดับ
กาไรสุทธิ สาหรับปี 2559 - 2561 กาไรสุทธิ เท่ากับ 79.38 ล้ านบาท 73.61 ล้ านบาท และ 61.01 ล้ านบาท
ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิที่เท่ากับ ร้ อยละ 12.60 ร้ อยละ 10.39 ร้ อยละ 8.70 ตามลาดับ
โดยปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรากาไรขันต้
้ นและกาไรสุทธิมาจาก ต้ นทุนคงที่เช่น ค่าเสื่อมราคา
สินทรั พย์ ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน ค่าซ่อมบารุ งรักษาทั่วไป ที่มีสดั ส่วนรวมมากกว่าร้ อยละ 30 ของต้ นทุนรวม
ประกอบกับต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ ้นตามเงินกู้ระยะยาวที่นาไปขยายกองเรื อที่เพิ่มมากขึ ้น
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมณ สิ ้นปี 2559 - 2561 เท่ากับ 1,118.56 ล้ านบาท 1,369.58 ล้ านบาท และ 1,424.00 ล้ านบาท
ตามลาดับ ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ นร้ อยละ 8.99 ร้ อยละ 13.91 และร้ อยละ 10.69 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ น ร้ อยละ 91.01 ร้ อยละ 86.09 และร้ อยละ 89.31 ของสินทรัพย์รวม
ตามลาดับ โดยส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ของบริ ษัทคือเรื อขนส่งและอุปกรณ์
ในส่วนของหนี ้สินรวมณ สิ ้นปี 2559 - 2561 เท่ากับ 562.25 ล้ านบาท 837.92 ล้ านบาท และ 1,010.98 ล้ าน
บาท ตามลาดับ ประกอบไปด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนคิดเป็ น ร้ อยละ 11.67 ร้ อยละ 12.56 และร้ อยละ 18.99 ของหนี ้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ และหนี ้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็ นร้ อยละ 38.59 ร้ อยละ 48.62 และร้ อยละ 52.01 ของ
หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยส่วนประกอบที่สาคัญหนี ้สินของบริ ษัทเงินกู้ยืมระยะยาวที่ใช้ ในการขยาย
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กองเรื อ
บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เท่ากับ 556.31 ล้ านบาท 531.66 ล้ านบาท และ 413.02 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2559 – 2560 บริ ษัทมีทนุ จด
ทะเบียนชาระแล้ ว เท่ากับ 100 ล้ านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีมติเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจากจานวน 100 ล้ านบาท เป็ น 300 ล้ านบาท เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการนาหุ้นสามัญของบริ ษัทเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ ในปี 2560 และปี 2561 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 95.00 ล้ านบาท
และ 380.00 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยหากพิจารณาจากอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิของบริ ษัทจะเท่ากับ ร้ อยละ
129.06 และร้ อยละ 622.82 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ความผันผวนของการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวมาจากการจ่ายจากกาไรสะสม
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในอนาคตการจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทซึง่ อนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินรวมต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ น 1.01 เท่า 1.58 เท่า และ 2.45 เท่าตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561อัตราส่วนหนี ้สินรวม
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นจากบริ ษัทมีการใช้ เงินกู้ยืมระยะยาวในการลงทุนซื ้อเรื อเพื่อให้ บริ การขนส่ง และใน
ปี 2561 บริ ษัทได้ มีการปรับโครงสร้ างทุนเพื่อนาบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจานวน 380 ล้ านบาท ซึง่ เงินปั นผลดังกล่าวผู้ถือหุ้นนามาเพิ่มทุนให้ กบั บริ ษัทจานวน 200 ล้ านบาท
สืบเนื่องจากกาหนดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนของ บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
(มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นช่วงที่ระยะเวลาใกล้ เคียงกับช่วงที่งบการเงินของบริ ษัท สาหรับงวดบัญชีไตรมาส 1 สิ ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2562 จะได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท โดยบริ ษัทและที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาร่างงบ
การเงินประจางวดบัญชีไตรมาส 1 ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของบริ ษัทก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทโดยเบื ้องต้ นแล้ ว บริ ษัทและที่ปรึกษาทางการเงินขอให้ การรับรองว่า (1) ผลการดาเนินสาหรับงวดบัญชีไตรมาส 1
สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญที่จะส่งกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจลงทุนและ
เป็ นไปตามการประกอบธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องบริ ษั ท (2) บริ ษั ท ไม่ไ ด้ มี ก ารขยายขอบเขตการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ใด
นอกเหนือจากลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริ ษัท (3) ไม่มีการทารายการระหว่างกันในลักษณะอื่นใดกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพิ่มเติมในงวดบัญชีไตรมาส 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 นอกเหนือจาก
รายการที่มีลกั ษณะตามที่ได้ เคยเปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2.3-14 รายการระหว่างกันซึ่งเป็ นข้ อมูลสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 (4) ไม่มีข้อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญที่เกิดขึ ้นสาหรับงวดบัญชีไตรมาส 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของ
บริ ษัท ที่นกั ลงทุนควรทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้ อมู ล
การเสนอขายหลักทรัพย์ และ (5) เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานสาหรับงวดบัญชีไตรมาส 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2562 ของบริ ษัทแล้ วไม่ขดั ต่อคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ อง การรับหลักทรัพย์
จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560
และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้ อมูลผลประกอบการและงบการเงินสาหรับงวดบัญชีไตรมาส 1 สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2562 ของบริ ษัทผ่านทาง Website ของบริ ษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 หน้ า 8

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ชื่อบริ ษัท

:

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่งทางเรื อ โดยผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:

41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เลขทะเบียนบริ ษัท

:

0107561000391

โทรศัพท์

:

0 2254 6604-5

โทรสาร

:

0 2254 8749

เว็บไซต์

:

www.vltanker.com

ทุนจดทะเบียน

:

400,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

:

300,000,000 บาท

บริ ษัทมีวัตถุประสงค์ ในการนาเงิ นที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั ง้ นีป้ ระมาณ
330.93 ล้ านบาท หลังจากหักค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้ ดงั นี ้
จานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้
โดยประมาณ

1.เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

165.46

ปี 2562-2564

2.เพื่อลงทุนในเรื อลาใหม่และขยายกองเรื อของธุรกิจเรื อขนส่ง

99.28

ปี 2562-2564

3. เพื่อชาระคืนเงินกู้

49.64

ปี 2562

4. เพื่อการซ่อมบารุงตามแผน

16.55

ปี 2562-2564

รวม

330.93

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน

ส่วนที่ 2.1 หน้ า 1

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด มหาชน (“บริ ษัท”) ประกอบธุรกิ จให้ บริ การขนส่ง ผลิตภั ณฑ์
ปิ โตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ โดยเป็ นการขนส่งสินค้ าทางเรื อทังในประเทศและต่
้
างประเทศ บริ ษัทเริ่ มก่อตังเมื
้ ่อ
ปี 2534 โดยมีทนุ จดทะเบียนเริ่ มแรก 1,000,000 บาท และต่อมาในปี 2536 ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 6,000,000
บาท และเริ่ มดาเนินธุรกิจขนส่งน ้ามันโดยใช้ เรื อ 1 ลา ซึง่ คือเรื อ วี.แอล. 1 ให้ กบั บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ขนาดประมาณ 2,148 DWT1 และในเวลาต่อมาบริ ษัทได้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายกองเรื อ
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการให้ บริ การขนส่งแก่คคู่ ้ าที่เป็ นผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง เช่น บริ ษัท บางจาก
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) กลุม่ บริ ษัท เชฟรอน บริ ษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จากัด และบริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด
(มหาชน) เป็ นต้ น นอกจากนี ้ในปี 2539 บริ ษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและพร้ อมทังกระจายความเสี
้
ย่ งทาง
ธุรกิ จ โดยความต้ องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ ขณะนันค่
้ อยๆ เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงเริ่ ม
ประกอบกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ให้ กบั คูค่ ้ าในต่างประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
ตังแต่
้ นนมาบริ
ั้
ษัทขยายกองเรื ออย่างต่อเนื่องจน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีกองเรื อเพื่อใช้ ใน
การประกอบธุรกิจจานวน 12 ลา โดยมีน ้าหนักบรรทุกเรื อ รวมเท่ากับ 35,081 DWT และมีขนาดถังบรรจุน ้ามัน
เท่ากับ 36,036 ลบ.ม. ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ วจานวน 300 ล้ านบาท และเมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2561 ได้ มีมติอนุมตั ิการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด

1.2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
บริ ษัทเรื อที่เป็ นเลิศด้ าน ธุรกิจการขนส่งปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ ทังในประเทศและระดั
้
บภูมิภาค
เอเชีย
พันธกิจ
1. การดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต และยึดมัน่ ในหลักธรรมภิบาล

2.
3.
4.
5.

1

การให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ด้ วยมาตรฐานด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม
การพัฒนาบุคคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและประสบการณ์ ปฏิบตั ิการอย่างมืออาชีพ
การสร้ างมูลค่าการลงทุนเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
การบริ หารจัดการ ดูแลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความน่าเชื่อถือ และเป็ นที่พงึ พอใจ

DWT = Deadweight tonnage น ้าหนักที่เรือสามารถบรรทุกได้

ส่วนที่ 2.2-1 หน้ า 1

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
 บริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์
จากประสบการณ์ ของผู้บริ หารซึ่ง ได้ แก่ นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ที่เป็ นผู้ร่วม
ก่อตังบริ
้ ษัทและอยูก่ บั บริ ษัทมายาวนานกว่า 20 ปี รวมถึงผู้บริ หารอื่นๆ ซึ่งได้ แก่นาย จรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ และ
นายขรรค์ชยั ชมภูนชุ รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ที่เป็ นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ธุรกิจขนส่งทางเรื อมาอย่างยาวนาน จึงทาให้ บริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบในการดาเนินการธุรกิจเพื่อเข้ าหาคู่ค้าหรื อติดต่อ
และเจรจากับหน่วยงานต่างๆ ได้ อย่างถูกวิธี
นอกจากนี ้ ด้ ว ยการประกอบธุ รกิ จที่ ใ ช้ บุค ลากรจ านวนมากและเป็ นธุร กิ จเฉพาะทางที่ มีก ฎเกณฑ์
ข้ อบังคับจากหลายๆ หน่วยงานมาเกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกับบุคลากรที่มีอยู่
ในปั จจุบันและการคัดสรรบุคลากรใหม่ที่จะเข้ ามาร่ วมดาเนินการเพื่อที่จะให้ บริ การขนส่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถูก
ขับเคลือ่ นไปอย่างที่มีประสิทธิภาพที่สดุ
 มาตรฐานการขนส่ งที่เน้ นความปลอดภัยเป็ นหลัก
บริ ษัทให้ บริ การขนส่งด้ วยเรื อเปลือกสองชันทั
้ งหมด
้
ซึง่ เรื อดังกล่าวนี ้เป็ นเรื อที่มีโครงสร้ างเพื่อป้องกันการ
เกิดน ้ามันรั่วไหลหากเรื อเกิดอุบตั ิเหตุ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิงานของ International Safety
Management Code (ISM Code) ซึ่งเป็ นระบบเกี่ยวกับการบริ หารความปลอดภัย ที่เป็ นส่วนหนึ่งของอนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศว่าด้ วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (International Convention for the Safety of Life at
Sea, “SOLAS”) ที่อยู่ภายใต้ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime organization, “IMO”)
อย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษัทได้ รับการรับรองการปฏิบตั ิตามระบบ ISM จากหน่วยงานที่มาตรวจสอบที่เรี ยกว่า
Lloyd’s Register อี ก ทัง้ บริ ษั ท ยัง ได้ รั บ การยอมรั บ จากกลุ่ม Oil Companies International Marine Forum
(OCIMF) ซึง่ บริ ษัทได้ รับการว่าจ้ างมาอย่างยาวนาน
นอกจากนี ้ ด้ วยตัวเลขสถิติในอดีตที่ผ่านมา บริ ษัทมีอตั ราการเกิดอุบตั ิเหตุต่ามาก โดยในปี 2559 –
2561 การเกิดอุบตั ิเหตุคิดเป็ นร้ อยละ 0.57 ร้ อยละ 0.36 และร้ อยละ 0.29 ของจานวนเที่ยวที่วิ่งทังหมดในปี
้
นันๆ
้
ตามลาดับ ทังนี
้ ้ มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้นเป็ นมูลค่าที่ไม่สงู มากนัก โดยมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยที่เคยเกิดขึ ้น
เท่ากับ 0.16 ล้ านบาทต่อครัง้ และมีมูลค่าความเสียหายสูงสุด ไม่เกิ น 0.46 ล้ านบาท แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทมี
มาตรการทาประกันภัยที่สามารถครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้น
 ให้ บริการอย่ างมีคุณภาพ
บริ ษัทมีกระบวนการดาเนินการเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ คณ
ุ ภาพของสินค้ าขณะขนส่ง มีการปนเปื ้อนหรื อ
เสื่อมสภาพลง และมีวิธีการเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ เกิดการสูญเสีย น ้ามันขณะขนส่งเกินกว่า เกณฑ์ที่ค่คู ้ ากาหนด
โดยในปี 2559 - 2561 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีอตั ราการเกิดการสูญเสียน ้ามันเกินกว่าที่ค่คู ้ ากาหนดขณะขนส่งคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.76 ร้ อยละ 0.73 ร้ อยละ 0.10 ของจ านวนเที่ย วที่วิ่ งทัง้ หมดในปี นัน้ ๆ ตามลาดับ ทัง้ นี ้ มูลค่าความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นเป็ นมูลค่าที่ต่า โดยมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยที่เคยเกิดขึ ้นเท่ากับ 0.1 ล้ านบาทต่อครัง้ และมี
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มูลค่ า ความเสีย หายสูง สุด ไม่เ กิ น 0.36 ล้ า นบาท แต่ อ ย่า งไรก็ ดี บริ ษั ท มี ม าตรการท าประกัน ภัย ที่ สามารถ
ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ ้น
 กองเรือมีอายุเฉลี่ยที่น้อย
บริ ษัทให้ บริ การโดยคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก ซึ่งอายุเรื อเป็ นส่วนสาคัญในการเดินเรื ออย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเรื อทีอ่ ายุน้อยมักจะมีการซ่อมบารุงที่น้อยกว่าเรื อที่มีอายุมากและส่งผลให้ บริ ษัทสามารถบริ หาร
กองเรื อเพื่อให้ บริ การแก่คคู่ ้ าให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีกองเรื ออายุเฉลี่ยที่น้อย ซึ่งเท่ากับ 16
ปี เมื่อเทียบกับอายุเรื อที่บางท่าเรื อกาหนดที่ 25 ปี
 เรือมีการควบคุมการปล่ อยมลภาวะ
นอกจากบริ ษัทจะให้ ความสาคัญกับการให้ บริ การในการดาเนินธุรกิจแล้ ว บริ ษัทยังคานึงถึงผลกระทบที่
จะเกิดขึ ้นกับสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทมีการใช้ เครื่ องยนต์ที่มีการควบคุมการปล่อยก๊ าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
และมลภาวะต่างๆ ซึง่ ได้ รับการรับรองระดับ IMO Tier II1 สาหรับเรื อที่บริ ษัทต่อใหม่
 มีความสัมพันธ์ ท่ ดี ีกับคู่ค้ามาอย่ างยาวนาน
ด้ วยการบริ การที่ใส่ใจในเรื่ องความปลอดภัยและมาตรฐานในทุกเที่ยวการขนส่ง บริ ษัทจึงมีความสัมพันธ์
ที่ดีกบั คูค่ ้ ามาอย่างยาวนานและส่งผลให้ คคู่ ้ ามีการใช้ บริ การกับบริ ษัทเรื่ อยมา โดยกองเรื อของบริ ษัทมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้ องการใช้ บริ การขนส่งของคู่ค้า อีกทังบริ
้ ษัทยังมีฝ่ายการตลาดที่จะคอยติดต่อ
และดูแ ลคู่ค้ า อยู่เ ป็ นประจ า รวมทัง้ รั บ ฟั ง ความเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะต่างๆ จากคู่ค้ า เพื่ อน าไปปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการให้ บริ การให้ ดียิ่งขึ ้นไป
1.3 ประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (“บริ ษัท”) จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2534 ด้ วยทุนจด
ปี 2534
ทะเบียนเริ่ มต้ นที่ 1 ล้ านบาท คิดเป็ นจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 ต่อหุ้น
- กลุ่มนายทวีศิลป์ ชิ นะพัฒนวงศ์ และผู้ลงทุน เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทและเพิ่มทุนจด
ปี 2536
ทะเบียนเป็ น 6 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดย
นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 82.50
- ในปี 2536 บริ ษัทเริ่ มดาเนินธุรกิจให้ บริ การขนส่งน ้ามันให้ กบั บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) โดยเรื อลาแรกคือ เรื อวี.แอล.1 ที่มีน ้าหนักบรรทุกเท่ากับ 2,148 DWT
บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 4 ล้ านบาท เป็ นจานวน 10 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
ปี 2539
100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์และนางชุติภา กลิ่น
สุวรรณ มีสดั ส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ่มทุนเท่ากับ ร้ อยละ 44.50 และร้ อยละ 51.00 ตามลาดับ
โดยบริ ษัทนาเงินดังกล่าวมาขยายกองเรื อบรรทุกน ้ามันจานวน 1 ลา คือเรื อวี.แอล. 2 เพื่อนามา
ให้ บริ การขนส่ง น ้ามันให้ กับบริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และขนส่งให้ กับคู่ค้า
1

IMO Tier II คือมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อมสาหรับเครื่องยนต์ทกุ ชนิดของเรือสากล
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ปี 2541

ปี 2542
ปี 2543

ปี 2544
ปี 2545

ต่างประเทศ ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันของบริ ษัทมีเรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น 2 ลาและมีน ้าหนักบรรทุก
รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 4,328 DWT
- บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจานวน 20 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 200,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยมีนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริ ษัททีส่ ดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 97.50
- วันที่ 14 ธันวาคม 2541 บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 26 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
260,000 หุ้น มูลค่า ที่ต ราไว้ ห้ ุน ละ 100 บาท เสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม โดยนางชุติภา กลิ่น
สุวรรณ ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 98.08 เพื่อขยายกองเรื อ
โดยซื ้อเรื อ วี.แอล.3 ที่มีขนาดบรรทุก 2,328 DWT ส่งผลให้ บริ ษัทมีกองเรื อบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้นเป็ น
3 ลาและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 6,656 DWT
บริ ษัทได้ ขยายกองเรื อเพิ่มอีก 1 ลาโดยการซื ้อเรื อวี.แอล. 4 ที่มีขนาด 1,999 DWT ส่งผลให้ มีกอง
เรื อบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้นเป็ น 4 ลาและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 8,654 DWT
บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 30 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 98.33
บริ ษัทได้ ลงทุนซื ้อเรื อ วี.แอล. 5 ที่มีขนาด 2,223 DWT เพื่อทดแทนลาเรื อวี.แอล 1 ที่ขายออกไป
โดย ณ ปี 2544 บริ ษัทมีกองเรื อทังหมด
้
4 ลา มีน ้าหนักบรรทุกรวมทังหมด
้
8,729 DWT
บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 35 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยนางชุติภา กลิน่ สุวรรณ ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 98.57 เพื่อลงทุนซื ้อลาเรื อเพิ่มอีก 2 ลา ซึง่ ได้ แก่ ลาเรื อ วี.
แอล. 6 และเรื อวี.แอล.7 ที่มีน ้าหนักบรรทุกเท่ากับ 1,998 และ1,901 DWT ตามลาดับ ณ ปี 2545
บริ ษัทมีกองเรื อทังหมด
้
6 ลา น ้าหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 12,628 DWT

ปี 2547-2549

ปี 2551-2552

- ปี 2547 บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 37 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 370,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์และนางชุติ
ภา กลิ่นสุวรรณ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 16.89 และร้ อยละ
82.16 ตามลาดับ เพื่อลงทุนซื ้อลาเรื อ วี.แอล. 8 ที่มีน ้าหนักบรรทุก 5,246 DWT เพื่อทดแทนลาเรื อ
วี.แอล. 2 ที่ขายออก ทาให้ ณ ปี 2547 บริ ษัทมีกองเรื อทังหมด
้
6 ลา มีน ้าหนักบรรทุกรวมเท่ากับ
15,693 DWT นอกจากนี ้ ในปี 2547 บริ ษัทได้ เริ่ มให้ บริ การขนส่งน ้ามัน และทาสัญญารั บขนส่ง
สินค้ าล่วงหน้ า (Contract of Affreightment, “COA”) กับบริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
- ปี 2549 บริ ษัท ลงทุน ซื อ้ ลาเรื อ วี . แอล. 10 ที่ มีน า้ หนัก บรรทุก 2,972 DWT ท าให้ ณ ปี 2549
บริ ษัทมีกองเรื อทังหมด
้
7 ลา มีน ้าหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 18,665 DWT
-ปี 2551 บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 42 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 420,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ และนาง
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ชุติภา กลิ่นสุวรรณ ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 37.84 และ
ร้ อยละ 61.22 ตามลาดับ และเริ่ มให้ บริ การขนส่งนา้ มัน และทาสัญญารั บขนส่งสินค้ าล่วงหน้ า
(Contract of Affreightment, “COA”) กับกลุม่ บริ ษัท เชฟรอน
- ปี 2552 บริ ษัทมีการลงทุนซื ้อเรื อ วี.แอล. 11 ที่มีน ้าหนักบรรทุกเท่ากับ 2,464 DWT ณ ปี 2552
บริ ษัทมีกองเรื อทังหมด
้
8 ลา น ้าหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 21,129 DWT
ปี 2553-2555

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

- ปี 2553 บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 47 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 470,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์และนางชุติ
ภา กลิ่นสุวรรณ ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 35.62 และร้ อย
ละ 63.63 เพื่อลงทุนซื ้อเรื อ วี.แอล. 12 ที่มีน ้าหนักบรรทุกเท่ากับ 2,410 DWT ณ ปี 2553 บริ ษัทมี
กองเรื อทังหมด
้
9 ลา น ้าหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 23,538 DWT
- ปี 2555 บริ ษัทลงทุนซื ้อเรื อ วี.แอล. 14 ที่มีน ้าหนักบรรทุกเท่ากับ 1,569 DWT ทาให้ ณ ปี 2555
บริ ษัทมีกองเรื อทังหมด
้
10 ลา น ้าหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 25,107 DWT
บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 62 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 620,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ และนางชุติภา กลิ่น
สุวรรณ ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 37.81 และร้ อยละ 61.87
เพื่ อลงทุนซื อ้ เรื อ วี. แอล. 15 ที่ มีน า้ หนัก บรรทุก เท่ากับ 2,816 DWT และในปี 2557 บริ ษั ทเริ่ ม
ให้ บริ การขนส่งน ้ามันปาล์มให้ กบั ผู้ค้าน ้ามันปาล์มรายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย ทาให้ ณ ปี 2557
บริ ษัทมีกองเรื อทังหมด
้
11 ลา น ้าหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 27,924 DWT
บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 100 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์และนางชุติภา กลิ่น
สุวรรณ ยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 37.81 และร้ อยละ 61.99
เพื่อนามาลงทุนขยายกองเรื อและนามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการซื ้อเรื อวี.แอล.16 เพื่อเข้ า
มาทดแทนลาเรื อวี.แอล.6 ที่ขายออกไปเนื่องจากครบกาหนดอายุการใช้ งานเรื อตามเกณฑ์บริ ษัท
ทาให้ ณ ปี 2558 บริ ษัทมีกองเรื อทังหมด
้
11 ลา น ้าหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 28,314 DWT
-บริ ษัทมีการขยายกองเรื อโดยซื ้อเรื อ วี.แอล.17 และวี.แอล.18 เพื่อให้ บริ การขนส่งน ้ามันในประเทศ
ตามความต้ องการของ บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และมีการขายลาเรื อวี.แอล.4
ที่ใช้ บริ การขนส่งในประเทศออกไปต่างประเทศ เนื่องจากครบกาหนดอายุการใช้ งานเรื อตามเกณฑ์
บริ ษัท
-บริ ษัทซื ้อสินทรัพย์ที่ใช้ ในการดาเนินงานทังหมดซึ
้
่งได้ แก่ ลาเรื อ ชุติภา 5 วัสดุสิ ้นเปลืองคงเหลือที่
ใช้ กบั เรื อ และมีการโอนบุคลากรจากบริ ษัท ชุติภา มารี น ออยล์ จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่อยูภ่ ายใต้ การ
ควบคุมสูงสุดเดียวกัน เพื่อเป็ นการปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริ ษัท ทาให้ ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีกอง
เรื อทังหมด
้
13 ลา น ้าหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 33,507 DWT
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ปี 2560

ดาเนินการจดทะเบียนเลิก บริ ษัท ชุติภา มารี น ออยล์ จากัด เพื่อเป็ นการขจัดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และชาระบัญชีเสร็ จเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และ
บริ ษัทมีการขายลาเรื อวี.แอล.3 ที่วิ่งต่างประเทศเมื่อถึงกาหนดอายุออกไป และขายเรื อวี.แอล.8 ที่
วิ่งในประเทศออกไป โดยมีการซื ้อลาเรื อวี.แอล.19 เข้ ามาทดแทน ซึ่งมีน ้าหนักบรรทุกมากที่สดุ ใน
กองเรื อ ซึ่งมีขนาด 5,470 DWT ทาให้ ณ ปี 2560 บริ ษัทมีกองเรื อทังหมด
้
12 ลา น ้าหนักบรรทุก
รวมเท่ากับ 31,403 DWT

ปี 2561

- นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทาการขายหุ้นทังหมดจ
้
านวน 378,081 หุ้น
1
ให้ กบั นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้น ของนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ เพิ่มขึ ้นเป็ น
ร้ อยละ 99.80 ทังนี
้ ้ นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ และบริ ษัท แพลตินมั มารี น กรุ๊ ป จากัด ได้ ทา
ข้ อตกลงไม่แข่งขันกับบริ ษัทในสัญญาไม่แข่งขัน เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ 2
- บริ ษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 300 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 3,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท โดยเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยนางชุติภา กลิน่ สุวรรณ เป็ นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.93
- เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2561 มีมติอนุมตั ิการ
แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด และการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้ านบาท เป็ น 400 ล้ าน
บาท และมีมติให้ ปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
และอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 200 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดย
จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) เป็ น
จานวนไม่เกิน 200 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
- ในเดือนกรกฎาคม บริ ษัท มีการซื ้อลาเรื อวี.แอล.20 ที่เป็ นลาเรื อที่มีน ้าหนักบรรทุกมากที่สดุ ใน
กองเรื อ ซึง่ มีขนาด 5,578 DWT และในเดือนกันยายนบริ ษัทได้ ทาการขายลาเรื อวี.แอล.7 ที่วิ่งใน
ประเทศเมื่อถึงกาหนดอายุออกไป ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีกองเรื อทังหมด
้
12
ลา น ้าหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 35,081 DWT

หมายเหตุ: 1สาเหตุที่นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ (“นายทวีศลิ ป์”) ขายหุ้นทังหมดให้
้
แก่นางชุติภา กลิน่ สุวรรณเนื่องจากนายทวีศลิ ป์มีสขุ ภาพ
ร่างกายที่ไม่แข็งแรง จึงอยากลดภาระหน้ าที่ลงในการทางาน
2
บริษัท แพลตินมั มารีน กรุ๊ป จากัด ก่อตังในปี
้
2547 เพื่อประกอบธุรกิจผู้ให้ บริการขนส่งก๊ าซธรรมชาติ ทังนี
้ ้อ้ างอิงข้ อมูลจาก
ฐานข้ อมูลนิติบคุ คลโดย BOL บริษัท แพลตินมั มารีน กรุ๊ป จากัด ที ้ไม่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา
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สรุ ปพัฒนาการจานวนเรือและความสามารถในการขนส่ งสินค้ าของบริษัท
ณ สิ ้นปี
2536
2539
2541
2542
2544
2545
2547
2549
2552
2553
2555
2557
2558
2559
2560
ณ 31 ธันวาคม 2561

จานวนเรื อ (ลา)
1
2
3
4
4
6
6
7
8
9
10
11
11
13
12
12

น ้าหนักบรรทุกรวม (DWT)
2,148
4,328
6,656
8,654
8,729
12,628
15,693
18,665
21,129
23,538
25,107
27,924
28,314
33,507
31,403
35,081
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2,416
5,109
7,382
9,569
9,597
13,661
15,678
18,769
21,150
23,894
25,476
28,375
28,766
33,956
32,475
36,036
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1.4 การปรับโครงสร้ างของบริษัท
บริ ษัท มีการดาเนิน การปรั บ โครงสร้ างเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บการเสนอขายหุ้น สามัญของบริ ษัทต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (Initial Public offering, “IPO”) และนาหุ้นของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริ ษัท ชุติภา มารี น ออยล์ จากัด (“ชุติภา มารี น ออยล์”) ก่อตังในปี
้
2545 โดยเริ่ มแรกมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ประกอบธุรกิจเรื อขนส่งน ้ามันดีเซลเขียวให้ กบั สมาคมประมงในน่านน ้า ต่อมาได้ เปลีย่ นมาดาเนินธุรกิจให้ บริ การขนส่ง
น ้ามันเช่นเดียวกับบริ ษัท ทังนี
้ ้ ชุติภา มารี น ออยล์ มีนางชุติภา กลิน่ สุวรรณ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทรวมกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องถือหุ้นอยู่ร้อยละ 65 และนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ซึ่งเป็ นอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็ นกรรมการบริ ษัทรวมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 35
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริ ษัทเข้ าซื ้อสินทรัพย์ที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ ของชุติภา มารี น ออยล์ โดยซื ้อเรื อ
ขนส่งน ้ามันชุติภา 5 (CTP 5) และวัสดุสิ ้นเปลืองคงเหลือพร้ อมทังโอนย้
้
ายบุคลากรบนเรื อ โดยบริ ษัททาการซื ้อเรื อที่ราคา
180 ล้ านบาท ซึง่ อ้ างอิงราคาจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปั จจุบนั ได้ จดทะเบียนเลิกชุติภา มารี น ออยล์ แล้ วเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2560 และทาการชาระบัญชีเสร็ จเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ คูค่ ้ า
ที่ใช้ บริ การเรื อขนส่งน ้ามันชุติภา 5 ได้ ย้ายมาใช้ บริ การขนส่งกับบริ ษัท
โครงสร้ างกลุ่มบริษัท ก่ อนการปรับโครงสร้ าง
1 กลุ่มนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ1
65.02%

62.14%
กลุ่มนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ 2

34.98%

37.81%
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โครงสร้ างกลุ่มบริษัท หลังการปรับโครงสร้ าง ณ สิน้ ปี 2560

กลุ่มนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ1

62.14%

ปิ ดชุตภิ า มารี น ออยล์และ
ขายทรัพย์สนิ ให้ แก่บริษัท

กลุ่มนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ 2

37.81%

หมายเหตุ 1. กลุ่มนางชุติภา กลิ่นสุวรรณที่เป็ นผู้ถือหุ้นใน ชุติภา มารี น ออยล์ ประกอบด้ วยนางชุติภา กลิ่น สุวรรณ นางสาวไพเราะ กลิ่น
สุว รรณ นางสดศรี กลิ่น สุว รรณ และ นางสาวอรอุมา ธงสุว รรณ และกลุ่มนางชุติ ภา กลิ่น สุว รรณที่ เป็ นผู้ถือหุ้น ในบริ ษั ท
ประกอบด้ วยนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ นางสาวไพเราะ กลิ่นสุวรรณ และ นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ
2. กลุ่มนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ ที่เป็ นผู้ถือหุ้นใน ชุติภา มารี น ออยล์ ประกอบด้ วยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์และนางสาว
สุภางค์จิตต์ ธรรมกิตติรัชต์ และกลุม่ นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ที่เป็ นผู้ถือหุ้นในบริษัท ประกอบด้ วยนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์
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1.5 ความสัมพันธ์ กับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.93 ให้ บริ ษัทเช่าสิ่งปลูกสร้ างซึ่งได้ แก่ สานักงานที่อโศกมีพื ้นที่
ใช้ สอยรวมทังหมด
้
762.60 ตารางเมตรและสานักงานที่ศรี ราชามีพื ้นที่ใช้ สอยรวม 356 ตารางเมตร เพื่อใช้ เป็ นอาคาร
สานักงานในการดาเนินกิจการของบริ ษัท โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 155,000 บาท โดยอัตราค่าเช่า
ดังกล่าวใกล้ เคียงกับราคาตลาดซึ่งอ้ างอิงจากราคาประเมินทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ในการทารายการ
ดังกล่าวบริ ษัทคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม เป็ นธรรม และขจัดความขัดแย้ งจากการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษัท จึงมีการดาเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน โดยมีการกาหนดนโยบายและแนวทางการทารายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ ดงั นี ้
1) การทารายการเช่าที่ดินจะมีเงื่อนไขเป็ นไปตามธุรกิจการค้ าทัว่ ไป
2) บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ ยวโยงกันตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และก.ล.ต. กาหนด โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูล ประจาปี และรายงานประจาปี หรื อแบบรายงานอื่นใด แล้ วแต่กรณี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี
3) บริ ษัท จะนารายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการทุก
รายการ โดยให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
ในการเข้ าทารายการ รวมถึงความเหมาะสมด้ านราคาของรายการนันก่
้ อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทและ/
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป ทังนี
้ ้ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องดังกล่าว
1.6 ความสัมพันธ์ กับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
นายทวีศิลป์ ชิ นะพัฒนวงศ์ ซึ่งเป็ นอดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 37.81 ของบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 95 ในบริ ษัท
แพลตินมั มารี น กรุ๊ ป จากัด (“แพลตินมั ”) ที่ก่อตังในปี
้
2547 เพื่อประกอบธุรกิจผู้ให้ บริ การขนส่งก๊ าซธรรมชาติ ซึ่ง
ปั จจุบนั บริ ษัท แพลตินมั มารี น กรุ๊ป จากัด หยุดดาเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ วโดยอ้ างอิงข้ อมูลจากฐานข้ อมูลนิติบคุ คลโดย
BOL แพลตินมั ทีไ่ ม่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา ทังนี
้ ้ปั จจุบนั นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์อยู่ระหว่างการพิจารณา
นาแพลตินมั ไปประกอบธุรกิจอื่นที่ไม่แข่งขันจึงไม่ได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัท
ปั จจุบนั นายทวีศิลป์และบริ ษัท แพลตินมั มารี น กรุ๊ ป จากัด (“ผู้ให้ สญ
ั ญา”) ได้ ทาข้ อตกลงในการไม่แข่งขันกับ
บริ ษัทในสัญญาไม่แข่งขัน ทางธุรกิจ (Non-Competition Agreement) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เพื่อขจัดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ส่วนที่ 2.2-1 หน้ า 10

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

โดยระบุสาระสาคัญดังนี ้
1) ภายในระยะเวลา 5 ปี ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงจะไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วน
จากัด หรื อถือหุ้นในบริ ษัทเอกชน (ยกเว้ น การถือหุ้นในบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อนวันทาสัญญานี ้) ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการเเข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ทังนี
้ ้
รวมถึงจะไม่ให้ ความช่วยเหลือใดๆ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลใดๆ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันกับและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตน หรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น
2) ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขข้ อหนึ่งข้ อใดในสัญญานี ้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข
ของสัญญานี ้ยินยอมให้ ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายที่มิได้ ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขฟ้ องร้ องดาเนินคดีได้ ตามกฎหมาย พร้ อมทังเรี
้ ยก
ค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องได้ เต็มจานวน
ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายทวีศิลป์และบริ ษัท แพลตินมั มารี น กรุ๊ป จากัด (“ผู้ให้ สญ
ั ญา”) ได้ ทาบันทึก
ข้ อตกลงในการไม่แข่งขันกับบริ ษัทในสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Competition Agreement) เพิ่มเติมโดยระบุ
สาระสาคัญดังนี ้
1) ผู้ให้ สญ
ั ญาตกลงว่า ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญาได้ พ้นจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท (ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม) ผู้ให้
สัญญาตกลงจะไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จ ากัด ความรั บผิด ในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อ ถื อหุ้นใน
บริ ษัทเอกชน (ยกเว้ น การถือหุ้นในบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันทาสัญญานี ้) ที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการเข่งขันกับกิ จการของบริ ษัท ทังนี
้ ้ รวมถึงจะไม่ให้ ความ
ช่วยเหลือใดๆ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลใดๆ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับและเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตน หรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เป็ นระยะเวลา 5
ปี นับแต่วนั ที่พ้นตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
2) คู่สญ
ั ญาตกลงให้ บนั ทึกฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของบันทึกห้ ามแข่งขัน ในกรณีที่ข้อตกลงข้ อใดข้ อหนึ่งแห่งบันทึก
ฉบับนี ้ตกเป็ นโมฆะ หรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ตามกฎหมาย คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ข้อกาหนดอื่นยังมีผลบังคับกันได้ ตอ่ ไป
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ
ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ โดยเป็ นการขนส่งทางทะเล ซึง่ สินค้ าหลักแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ น ้ามันดิบ น ้ามันเตา น ้ามัน
ใส1 น ้ามันหล่อลืน่ และน ้ามันปาล์ม (“สินค้ า”) ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทังในและนอกประเทศให้
้
กบั บริ ษัท คู่
ค้ าที่ทาธุรกิจผู้ค้าน ้ามันเป็ นหลัก โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีเรื อเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจทังหมด
้
12 ลา ซึ่งกองเรื อมีอายุ
เฉลีย่ ประมาณ 16 ปี มีน ้าหนักบรรทุกเรื อรวม 35,081 Deadweight Tonnage (D.W.T)2 และมีความสามารถในการบรรจุ
น ้ามันเพื่อขนส่งรวมเท่ากับ 36,036 ลูกบาศก์เมตร
สาหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ในประเทศจะเป็ นการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ กบั คู่ค้าที่ทาธุรกิจผู้ค้าน ้ามันราย
ใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด เป็ นต้ น
สาหรับการขนส่งระหว่างประเทศจะเป็ นการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์ให้ กบั คู่ค้ารายใหญ่ที่
ทาธุรกิจค้ าน ้ามันปาล์มและน ้ามันหล่อลืน่ ในกลุม่ ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นหลัก
โดยตารางต่อไปนี ้แสดงโครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริ การรวมของบริ ษัทที่แยกตามจุดหมายปลายทางในปี 2559
– 2561
ปี 2559

แยกตามจุดหมายปลายทาง
รายได้ จากการให้ บริการ
ขนส่ ง

(ลบ.)

ปี 2560
ร้ อยละ

(ลบ.)

ปี 2561
ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

-ให้ บริการในประเทศ

390.37

63.16

488.04

71.52

511.87

72.98

-ให้ บริการต่างประเทศ

224.85

36.38

191.23

28.02

178.86

25.75

2.82

0.46

3.14

0.46

3.94

0.57

618.04

100.00

682.41

100.00

694.68

100.00

รายได้ จากการให้ บริการอื่น
รายได้ จากการให้ บริการรวม

หมายเหตุ:รายได้ จากการให้ บริการอื่น คือ รายได้ ค่า Demurrage ซึ่งเป็ นค่าเสียเวลาที่บริษัทจะได้ รับเพื่อชดเชยความล่าช้ าของผู้เช่าเรื อบางรายที่อาจต้ องจอดเรื อ
รอนานกว่าเวลาตามที่กาหนดไว้

1

น ้ามันใสได้ แก่ น ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซิน น ้ามันเครื่องบิน

2

Deadweight Tonnage (D.W.T) คือน ้าหนักที่เรือสามารถบรรทุกได้
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โดยตารางต่อไปนี ้แสดงโครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริ การรวมของบริ ษัท ตามประเภทของสินค้ าหลักในปี 2559 –
2561
แยกตามประเภทของ
สินค้ า

ปี 2559

รายได้ การให้ บริการ
ขนส่ ง

(ลบ.)

ปี 2560
(ลบ.)

ร้ อยละ

ปี 2561
(ลบ.)

ร้ อยละ

ร้ อยละ

น ้ามันดิบ

59.76

9.67

85.57

12.54

90.61

13.04

น ้ามันเตา

53.11

8.59

54.6

8.00

54.85

7.90

น ้ามันใส

304.80

49.32

371.0

54.37

382.59

55.07

16.38

2.65

37.79

5.54

37.41

5.38

ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียม

434.06

70.23

548.96

80.44

565.46

81.40

น ้ามันปาล์ม

181.16

29.31

130.31

19.10

125.28

18.03

ผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

181.16

29.31

130.31

19.10

125.28

18.03

2.82

0.46

3.14

0.46

3.94

0.57

618.04

100.00

682.41

100.00

694.68

100.00

น ้ามันหล่อลื่น

รายได้ การให้ บริการอื่นๆ
รายได้ การให้ บริการรวม

บริ ษัทมีกองเรื อขนส่งสาหรับดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
ชื่อเรื อ

ประเทศที่จด
ทะเบียนเรื อ

อายุเรื อ ณ 31
ธันวาคม 2561

นา้ หนักบรรทุก
ของเรื อ (DWT)1

Capacity (ลบ.ม.)2

Classification3

เส้ นทางในการ
เดินเรื อ

เรือ วี.แอล.5

ไทย

30.85

2,223

2,445

TG4

ต่างประเทศ

เรือ วี.แอล.10

ไทย

30.02

2,972

3,092

TG4

ต่างประเทศ

เรือ วี.แอล.11

ไทย

25.52

2,464

2,381

IRS4

ในประเทศ

เรือ วี.แอล.12

ไทย

23.27

2,409

2,744

IRS4

ในประเทศ

เรือ วี.แอล.14

ไทย

25.35

1,569

1,582

TG4

ต่างประเทศ

เรือ วี.แอล.15

ไทย

25.15

2,817

2,899

NK4

ในประเทศ

เรือ วี.แอล.16

ไทย

3.49

2,388

2,577

KR4

ในประเทศ

เรือ วี.แอล.17

ไทย

2.66

2,405

2,459

KR4

ในประเทศ

ส่วนที่ 2.2-2 หน้ า 13

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
เรือ วี.แอล.18

ไทย

2.28

2,388

2,459

KR4

ในประเทศ

เรือ วี.แอล.19

ไทย

11.38

5,470

5,501

KR4

ในประเทศ

เรือ ชุติภา 5

ไทย

2.98

2,399

2,459

KR4

ในประเทศ

เรือ วี.แอล.20

ไทย

13.53

5,578

5,439

KR4

ในประเทศ

35,081

36,036

รวม
ที่มา : ข้ อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ : 1นา้ หนักบรรทุกของเรื อ หรื อ Deadweight Tonnage นา้ หนักที่เรื อสามารถใช้ ในการบรรทุกทุกสิ่งรวมทังน
้ า้ หนักสินค้ า นา้ มัน
เชื ้อเพลิง น ้าจืด เป็ นต้ น ที่เรือจะสามารถรับได้ โดยปลอดภัย
2

ปริมาณการขนส่งสินค้ าที่เรือสามารถขนส่งได้ อย่างปลอดภัย ซึง่ ทางบริษัทจะบรรจุสินค้ าสัดส่วนร้ อยละ 98 ของปริมาตรถังบรรจุ

3

Classification คือสมาคมจัดชันเรื
้ อที่ทาหน้ าที่ตรวจเรือเพื่อออกใบสาคัญรับรองการจัดชันเรื
้ อ เพื่อเป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็น ได้
ว่าเรือที่ตอ่ สร้ างขึ ้นหรืออุปกรณ์ที่ติดตังบนเรื
้
อนันเป็
้ นไปตามมาตรฐานและกฎข้ อบังคับที่สมาคมจัดชันเรื
้ อเป็ นผู้กาหนด
4
TG= Thai Government, KR=Korean Register of Shipping, NK= Nippon Kaiji Kyokai, Japan, IRS= Indian Register of
Shipping
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ความสามารถในการขนส่งสินค้ าในช่วงปี 2559 – 2561 แสดงได้ ดงั นี ้
2559

2560

2561

13

12

12

ปริมาณการขนส่งที่บริษัทสามารถขนส่งได้ (ลบ.ม.)2

33,956

32,475

36,036

จานวนวันทีส่ ามารถปฏิบตั ิงานทังหมดของเรื
้
อใน 1 ปี

4,463

4,625

4,354

จานวนวันที่เรือสามารถให้ บริการ3

4,304

4,507

4,290

96.44%

97.43%

98.52%

จานวนเรือขนส่ง (ลา)1

อัตราการใช้ ความสามารถในการบริการ4 (%)

หมายเหตุ : 1จานวนเรือขนส่งข้ างต้ นเป็ นจานวนเรือขนส่ง ณ สิ ้นปี หรือสิ ้นงวด
2
ปริ มาณการขนส่งสินค้ าที่เรื อสามารถขนส่งได้ อย่างปลอดภัย ซึ่งทางบริ ษัทจะบรรจุสินค้ าสัดส่วนร้ อยละ 98 ของปริ มาตรถัง
บรรจุ
3
จานวนวันที่เรือทังหมดในปี
้
ที่สามารถให้ บริการคานวณมาจากจานวนวันที่สามารถปฏิบตั ิงานทังหมดในแต่
้
ละปี หักจานวนวันเรือ
ที่ต้องจอดซ่อมบารุง และการเข้ าอูแ่ ห้ ง ทังนี
้ ้จานวนวันดังกล่าวรวมถึงจานวนวันที่เดินทางกลับจากท่าปลายทางเรื อเปล่ามายังท่า
ต้ นทางเพื่อรับสินค้ าในเที่ยวถัดไป
4
อัตราการใช้ ความสามารถในการบริการของเรือคานวณมาจากจานวนวันที่ปฏิบตั ิงานทังหมดจริ
้
งในแต่ละปี หารจานวนวันในแต่
ละปี

2.1

ลักษณะการให้ บริการขนส่ งสินค้ า

บริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางทะเลโดยลักษณะของเรื อที่ให้ บริ การขนส่งจะเป็ นเรื อเปลือกสองชัน้ ทังหมด
้
ซึ่ง
ดาเนินการโดยบุคลากรประจาเรื อที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทจี่ ะให้ บริ การขนส่งแก่ค่คู ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย ทังนี
้ ้บริ ษัทจะใช้ เรื อขนส่งที่มีขนาดบรรทุกตังแต่
้ 1,569-5,578 DWT หรื อมีปริ มาณการบรรจุสินค้ าที่เท่ากับ
1,582-5,501 ลบ.ม ต่อเที่ยว
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับมาตรฐานการขนส่งซึง่ จะเน้ นความปลอดภัยเป็ นหลัก โดยยึดหลักการปฏิบตั ิของประมวล
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management Code ,ISM Code) ที่
อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) และบริ ษัท
ยังให้ ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพของสินค้ า โดยมีวิธีปฏิบตั ิงานอย่างเข้ มงวดเพื่อไม่ให้ เกิดการปนเปื อ้ นของสินค้ า
และสามารถควบคุมอัตราการสูญเสียน ้ามันขณะขนส่งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีวิธีการดาเนินการเพื่อป้องกันความเสีย่ งขณะขนส่งสินค้ าจากเหตุการณ์ตา่ งๆที่ไม่คาดคิด ซึ่ง
คือ การทาประกันภัยตัวเรื อและเครื่ องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความ
รับผิดชอบต่อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ที่ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่สาคัญที่อาจ
เกิดผลกระทบในการดาเนินธุรกิจ เช่น การเกิดน ้ามันรั่วไหล การเกิดอุบตั ิเหตุ การเกิดอัตราสูญเสียน ้ามันขณะขนส่ง เป็ น
ต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง ค านึง ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึน้ กับ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท จึ ง มี ก าร
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ดาเนินการเพื่อควบคุมการปล่อยมลภาวะในระหว่างการเดินเรื อให้ ได้ มากที่สดุ โดยสาหรับเรื อที่บริ ษัทต่อใหม่ บริ ษัทจะใช้
เครื่ องกลที่สามารถควบคุมการปล่อยมลพิษที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (IMO Tier II)
โดยลักษณะการให้ บริ การมีทงการให้
ั้
บริ การทังในประเทศและต่
้
างประเทศโดยมีลกั ษณะการให้ บริ การดังนี ้


ลักษณะการให้ บริการในประเทศ

บริ ษัท ให้ บริ การขนส่ง สินค้ าแก่ค่คู ้ าที่ทาธุรกิจโรงกลัน่ น ้ามัน และผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่ เพื่อขนส่งสินค้ า ซึ่งได้ แก่
น ้ามันดิบ น ้ามันเบนซิน น ้ามันดีเซล น ้ามันที่ใช้ กบั เครื่ องบิน น ้ามันเตา น ้ามันหล่อลืน่ ผ่านช่องทางทางทะเลจากท่าเรื อต้ น
ทางไปสู่ท่าเรื อปลายทางตามที่คู่ค้า กาหนด โดยบริ ษัท จะจัดหาเรื อขนส่งที่ได้ ตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่คู่ค้า
ต้ องการโดยคานึงถึง ประเภทของสินค้ าที่ขนส่ง รวมถึงเส้ นทางการขนส่ง ปั จจุบนั บริ ษัทมีเรื อให้ บริ การขนส่งสินค้ าใน
ประเทศจานวน 9 ลา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่ ใช้ ในการดาเนินงานขนส่งสินค้ าทังหมดซึ
้
่งได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายบุคลากร ค่า
นา้ มัน เชื อ้ เพลิงและนา้ มันเครื่ อง ค่าใช้ จ่ ายพิธี ก ารต่า งๆ ในการเข้ าและออกท่า เรื อ ค่าซ่อมบ ารุ งรั กษาเรื อ และค่า
ประกันภัย เป็ นต้ น
รูปภาพและตารางด้ านล่างนี ้แสดงถึงเส้ นทางการขนส่งในประเทศดังนี ้
กรุงเทพมหานคร
มหาชัย
แม่กลอง

ศรีราชา
ระยอง

เส้ นทางการขนส่ งในประเทศ
ท่ าเรือต้ นทาง-ปลายทาง
1. ศรีราชา-มหาชัย,สงขลา,กรุงเทพ, แม่กลอง, สุราษฏร์ ธานี
2. ระยอง-มหาชัย,สงขลา,กรุงเทพ, แม่กลอง, สุราษฏร์ ธานี
3. กรุงเทพ-มหาชัย, แม่กลอง, สุราษฏร์ ธานี

สุราษฏร์ธานี

สงขลา

เรื อขนส่งของบริ ษัทจะรับสินค้ าจากโรงกลัน่ น ้ามันและคลังน ้ามันที่ท่าเรื อต้ นทางในประเทศไทยโดยเส้ นทางหลักๆ
คือ ศรี ราชา-สุราษฏร์ ธานี ศรี ราชา-มหาชัย ศรี ราชา-กรุ งเทพ หรื อหากเป็ นสินค้ าน ้ามันดิบเรื อขนส่งของบริ ษัทจะรับจาก
คลังเก็บน ้ามันดิบลอยน ้าเพื่อส่งสินค้ าไปยังคลังน ้ามันในกรุงเทพฯ
ทังนี
้ ้ ในการขนส่งในประเทศ บริ ษัทมีข้อตกลงทางธุรกิจในการให้ บริ การขนส่งทังหมด
้
2 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การขนส่ งสินค้ าแบบทาสัญญารับขนส่ งสินค้ าล่ วงหน้ า (Contract of Affreightment หรือ “COA”)
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รายได้ ในประเทศส่วนใหญ่จะมาจากคูค่ ้ าที่ต้องการขนส่งสินค้ าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคู่ค้าหลักเป็ นทังคู
้ ่ค้าโรง
กลัน่ น ้ามันและผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่ โดยรายละเอียดในสัญญาจะระบุถึง ระยะเวลาของสัญญาในการขนส่ง ที่โดย
ส่วนมากจะมีตงแต่
ั ้ 1-3 ปี รายชื่อเรื อขนส่งที่ค่คู ้ าต้ องการ ปริ มาณการขนส่งขันต
้ ่าของสินค้ าแต่ละประเภท อัตรา
ค่าบริ การขนส่งที่แปรผันตามราคาน ้ามันดีเซลหน้ าสถานีบริ การน ้ามันในกรุงเทพฯ เส้ นทางการขนส่ง รวมถึงเงื่อนไข
ต่างๆ เช่น เงื่อนไขในการรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหายของสินค้ า เงื่อนไขในการชดเชยหากเกิดความล่าช้ า
ของท่าเรื อในการลงสินค้ า เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทมี การทาสัญ ญารั บขนส่ง สิน ค้ าล่วงหน้ า โดยกาหนดราคาแบบเหมาจ่า ยต่อเดื อน (Time
Charter) ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทมีการทาสัญญาดังกล่าวกับคู่ค้า 1 ราย โดยมีข้อกาหนดให้ นาเรื อจานวน 1 ลาให้ บริ การ
ขนส่งแบบเหมาจ่าย
2. การขนส่ งสินค้ าแบบรายเที่ยว (Spot Charter หรือ “SPOT”)
เพื่อให้ การบริ หารงานขนส่งเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทจึงบริ หารจัดการลาเรื อที่คคู่ ้ า COA ไม่ได้ ใช้ ในการ
ดาเนินการขนส่งและนาเสนอให้ แก่คคู่ ้ ารายอื่นที่ต้องการขนส่งสินค้ าไปยังท่าเรื อต่างๆเป็ นแบบรายเที่ยว ณ ขณะนัน้
ซึง่ เรื อที่ไม่ได้ ใช้ ในการขนส่งอยูน่ นต้
ั ้ องมีลกั ษณะแบบที่ค่คู ้ าต้ องการ โดยคู่ค้าต้ องระบุประเภทและปริ มาณสินค้ าที่
จะขนส่ง ตารางเวลาขนส่ง และสถานที่รับส่งสินค้ าให้ แก่ บริ ษัท เพื่อตกลงอัตราค่าบริ การขนส่งและจัดทาใบเสนอ
ราคาให้ กบั คูค่ ้ าเป็ นรายเที่ยว


ลักษณะการให้ บริการในต่ างประเทศ

บริ ษั ทให้ บริ ก ารขนส่ง แก่ คู่ค้ า ที่ ท าธุร กิ จโรงกลั่น นา้ มันปาล์ม และน า้ มัน พื ช โรงงานแปรรู ป น า้ มัน ปาล์ ม ผู้ค้ า
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์ ในกลุม่ ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขนส่งสินค้ าซึ่งได้ แก่ น ้ามันปาล์มและ
น ้ามันหล่อลืน่ ชนิดต่างๆ ผ่านช่องทางทางทะเลจากท่าเรื อต้ นทางไปสูท่ ่าเรื อปลายทาง โดยบริ ษัท จะจัดหาเรื อขนส่งที่ได้
ตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่คคู่ ้ าต้ องการโดยคานึงถึง ประเภทของสินค้ าที่ขนส่ง รวมถึงเส้ นทางการขนส่ง ทังนี
้ ้ บริ ษัท
มีช่องทางการหาคู่ค้า ผ่านทางนายหน้ ารายใหญ่ ที่ มีเครื อข่ายคลอบคลุมคู่ค้า ในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ปั จจุบัน
บริ ษัทมีเรื อให้ บริ การขนส่งสินค้ าต่างประเทศจานวน 3 ลา
ทังนี
้ ้ บริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่ ใช้ ในการดาเนินงานขนส่งสินค้ าทังหมดซึ
้
่งได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายบุคลากร ค่า
นา้ มัน เชื อ้ เพลิงและนา้ มันเครื่ อง ค่าใช้ จ่ ายพิธี ก ารต่า งๆ ในการเข้ าและออกท่า เรื อ ค่าซ่อมบ ารุ งรั กษาเรื อ และค่า
ประกันภัย เป็ นต้ น
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รูปภาพและตารางด้ านล่างนี ้แสดงถึงเส้ นทางการขนส่งระหว่างประเทศ
ศรีราชา
ระยอง

Cambodia
Vietnam

Philippines

เส้ นทางการขนส่ งระหว่ างประเทศ
ท่ าเรือต้ นทาง-ปลายทาง
1. มาเลเซีย-ฟิ ลิปปิ นส์,มาเลเซีย,เวียดนาม,อินโดนีเซีย
2. อินโดนีเซีย-ฟิ ลิปปิ นส์,มาเลเซีย,เวียดนาม
3. ศรีราชา-กัมพูชา,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์
Malaysia
Singapore

4. ระยอง-กัมพูชา,อินโดนีเซีย

Indonesia

เรื อขนส่งของบริ ษัทจะเดินทางจากประเทศไทยเพื่อไปส่งสินค้ ายังปลายทางที่ต่างประเทศ โดยเส้ นทางหลัก ได้ แก่
Indonesia
ศรี ราชา-กัมพูชา ระยอง-อินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นการขนส่
งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้ แก่ น ้ามันใสและน ้ามันหล่อลื่น นอกจากนี ้
บริ ษัทยังมีการรับสินค้ าที่ท่าเรื อต้ นทางในต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นผู้ผลิต
น ้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลกที่มีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งบริ ษัทมีการให้ บริ การในเส้ นทางหลักดังนี ้ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย -เวียดนาม อินโดนีเซีย -ฟิ ลิปปิ นส์ ทังนี
้ ้เส้ นทางการเดินเรื อต่างประเทศส่วนใหญ่ของบริ ษัทจะเป็ น
ลักษณะทวนเข็มนาฬิกา ซึง่ เป็ นเส้ นทางการขนส่งสินค้ าน ้ามันปาล์มจากผู้สง่ ออกไปสูป่ ระเทศนาเข้ า
ทังนี
้ ้ ในการขนส่งต่างประเทศ บริ ษัทมีข้อตกลงทางธุรกิจในการบริ การขนส่งทังหมด
้
2 ประเภท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. การขนส่ งสินค้ าแบบทาสัญญารับขนส่ งสินค้ าล่ วงหน้ า (Contract of Affreightment หรือ “COA”)
คูค่ ้ าต่างประเทศจะมีน้อยรายที่ทาสัญญากับบริ ษัทเป็ นแบบ COA โดยการทาสัญญากับคูค่ ้ าต่างประเทศส่วนมาก
จะผ่านทางนายหน้ าและจะมีระยะเวลาปี ต่อปี ทังนี
้ ้ รายละเอียดในสัญญาจะระบุถึง ระยะเวลาของสัญญา เส้ นทางการ
ขนส่ง จานวนเที่ยวขันต
้ ่าในการขนส่ง รายชื่อเรื อขนส่งที่ค่คู ้ าต้ องการ ประเภทของสินค้ า อัตราค่าบริ การขนส่ง รวมถึง
เงื่อนไขต่างๆ เช่น เงื่อนไขในการรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหายของสินค้ า เงื่อนไขในการชดเชยหากเกิดความล่าช้ า
ของท่าเรื อในการลงสินค้ า เป็ นต้ น
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2. การขนส่ งสินค้ าแบบรายเที่ยว (Spot Charter หรือ “SPOT”)
รายได้ ตา่ งประเทศส่วนใหญ่จะมาจากรายได้ การให้ บริ การขนส่งแบบรายเที่ยว โดยบริ ษัทจะติดต่อคู่ค้าเพื่อหางาน
ผ่านนายหน้ า โดยคูค่ ้ าต้ องระบุประเภทและปริ มาณสินค้ าที่จะขนส่ง ตารางเวลาขนส่ง และสถานที่รับส่งสินค้ าให้ แก่ บริ ษัท
เพื่อตกลงอัตราค่าบริ การขนส่งและจัดทาใบเสนอราคาให้ กบั คูค่ ้ าเป็ นรายเที่ยว
สัดส่ วนรายได้ จากการให้ บริการขนส่ งแบ่ งตามประเภทสัญญาในช่ วงปี 2559-2561
2559
(ร้ อยละ)

ประเภทสัญญา

2560
(ร้ อยละ)

2561
(ร้ อยละ)

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

COA

89.36

25.03

65.85

86.50

32.87

71.40

87.75

30.44

72.90

SPOT

10.64

74.97

34.15

13.50

67.13

28.60

12.25

69.56

27.10

รวม

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

สัดส่ วนปริมาณการขนส่ งในช่ วงปี 2559-2561
2559
(ร้ อยละ)

2560
(ร้ อยละ)

2561
(ร้ อยละ)

ในประเทศ

89.11

92.12

92.68

ต่างประเทศ

10.89

7.88

7.32

100

100

100

ท่ าเรือปลายทาง

รวม
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ขัน้ ตอนการให้ บริการขนส่ ง
หลังจากบริ ษัทเข้ าทาสัญญาให้ บริ การขนส่ง กับคู่ค้าหรื อหลังจากที่ค่คู ้ าตกลงจัดจ้ างบริ ษัทเพื่อให้ บริ การเป็ นราย
เที่ยว บริ ษัทจะมีขนตอนการให้
ั้
บริ การขนส่งดังต่อไปนี ้
ท่ าเรือต้ นทาง

ศรีราชา
ระยอง

1

คูค่ ้ าแจ้ งความประสงค์

2

ประเมินความสามารถในการให้ บริการ

3

จัดทาแผนการเดินเรือ

4
5
6

ท่ าเรือปลายทาง
7
สุราษฏร์ ธานี

จัดหาตัวแทนเรือในการ
ทาเอกสารพิธีการเรือ
ตรวจสอบความพร้ อมของเรือโดย ตัวแทน
ผู้เช่าเรือ และ/หรือ Surveyor และบริษัท
บรรทุกสินค้ าลงเรือและตรวจสอบ
สินค้ าโดย ตัวแทนผู้เช่าเรือ และ/หรือ
Surveyor และบริษัท
ก่อนนาสินค้ าออกจากถังบรรจุ
ต้ องมีการตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพของสินค้ า

สงขลา

1. บริ ษัทรับความต้ องการใช้ บริ การของคูค่ ้ า ซึง่ มีทงจากคู
ั้
ค่ ้ าโดยตรงและผ่านนายหน้ า(Broker)
2. ทางบริ ษัทประเมินความสามารถในการให้ บริ การเบื ้องต้ น โดยมีการประเมินปริ มาณสินค้ าที่จะขนส่ง เส้ นทาง
การเดินเรื อ ระยะเวลา ขนาดของเรื อที่ต้องการ
3. ในกรณีที่บริ ษัทสามารถให้ บริ การได้ ตามความประสงค์ของคู่ค้า บริ ษัทจะแจ้ งยืนยันกับคู่ค้าและจัดทาแผนการ
เดินเรื อต่อไป
4. บริ ษัทจัดหาตัวแทนเพื่อทาหน้ าที่พิธีการเรื อและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เรื อทัก เรื อรับเชือก ของการขนส่งแต่ละครัง้
5. บริ ษัทนาเรื อเข้ าเทียบท่าเรื อต้ นทางตามแผนการเดินเรื อที่กาหนดไว้ หลักจากนัน้ จะมีขนตอนการตรวจสอบ
ั้
ความพร้ อมของเรื อ การตรวจสภาพถังบรรจุสนิ ค้ าโดยตัวแทนผู้เช่าเรื อ (Charterer) และ/หรื อผู้ตรวจสอบซึ่งเป็ น
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บุคคลที่สาม (Cargo Surveyor) และคนเรื อของบริ ษัท และต่อด้ วยการตรวจสอบปริ มาณสินค้ าโดยตัวแทนของผู้
เช่าเรื อ (Charterer) และ/หรื อผู้ตรวจสอบซึง่ เป็ นบุคคลที่สาม (Cargo Surveyor) และคนเรื อของบริ ษัท
6. หลังจากบรรทุกสินค้ าลงเรื อเสร็ จสิ ้น ก่อนนาเรื อออกจากท่า ผู้เกี่ยวข้ องได้ แก่ ตัวแทนผู้เช่าเรื อ (Charterer) และ/
หรื อผู้ตรวจสอบซึ่งเป็ นบุคคลที่สาม (Cargo Surveyor) และคนเรื อของบริ ษัท ตรวจสอบคุณภาพและปริ มาณ
สินค้ าขันสุ
้ ดท้ ายและทาการปิ ดผนึกด้ วยตราตะกัว่ ที่ฝาถังและวาล์วรับ -จ่ายตามที่กาหนด โดยคู่ค้าจะเป็ นผู้ออก
ใบตราส่งสินค้ าทางเรื อ (Bill of lading หรื อ B/L)
7. เมื่อเรื อเข้ าเทียบท่าเรื อปลายทาง ก่อนนาสินค้ าออกจากถังบรรจุสินค้ าในเรื อ ต้ องมีการตรวจวัดปริ มาณและ
คุณภาพของสินค้ าก่อนที่จะสูบถ่ายทุกครัง้ โดยตัวแทนผู้เช่าเรื อ (Charterer) และ/หรื อผู้ตรวจสอบซึ่งเป็ นบุคคล
ที่สาม (Cargo Surveyor) และคนเรื อของบริ ษัท เพื่อรับรองว่าสินค้ าที่ขนส่งยังมีปริ มาณและคุณภาพตามที่ค่คู ้ า
ต้ องการ
นอกจากนี ้ บริ ษัท ยังมีบคุ ลากรประจาที่สานักงานใหญ่ทงฝ่
ั ้ ายปฏิบตั ิการและฝ่ ายการตลาดซึ่งทาหน้ าที่ในการ
ติดต่อและประสานงานกับคู่ค้าและคนประจาเรื อ เพื่อคอยติดตาม ดูแล และช่วยแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ระหว่างการเดินทาง
เพื่อให้ เรื อขนส่งถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงตามกาหนดเวลา
2.2

ตลาดและการแข่ งขัน



กลุ่มคู่ค้าเป้าหมาย
กลุม่ คูค่ ้ าเป้าหมายแบ่งออกเป็ นกลุม่ คูค่ ้ าในประเทศและต่างประเทศ

สาหรับกลุ่มคู่ค้าในประเทศจะเป็ นกลุ่ม ผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่และเจ้ าของโรงกลัน่ น ้ามัน ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท เอสโซ่
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) บริ ษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด บริ ษัท เชลล์
แห่งประเทศไทย จากัด และบริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน) โดยส่วนมากคูค่ ้ าจะมีความต้ องการบริ การการขนส่งสินค้ า
จากโรงกลัน่ ไปยังคลังสินค้ าปลายทางหรื อบางครัง้ มีการขนส่งจากคลังต้ นทางไปยังโรงกลัน่ น ้ามัน ซึ่งการขนส่งให้ กบั กลุม่
ผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่นนต้
ั ้ องมีมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างขนส่งที่สงู รวมถึงการควบคุมคุณภาพและสินค้ าขณะขนส่ง
ซึง่ ต้ องอาศัยผู้ขนส่งที่มีความชานาญการและประสบการณ์ในการปฏิบตั ิการขนส่งสินค้ า
สาหรับกลุม่ คูค่ ้ าต่างประเทศจะเป็ นกลุม่ คูค่ ้ าที่ทาธุรกิจผู้ค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โรงกลัน่ น ้ามันปาล์ม โรงงานแปร
รูปน ้ามันปาล์ม ผู้ค้าน ้ามันปาล์ม ในกลุม่ ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย
และกัมพูชา เป็ นต้ น


การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย

การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายในประเทศนัน้ บริ ษัท มีฝ่ายการตลาดเพื่อทาหน้ าที่ติดต่อกับคู่ค้าโดยตรง
และเป็ นผู้วางแผนตารางการเดินเรื อเพื่อให้ การใช้ เรื อเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่ายในต่างประเทศนัน้ บริ ษัท มีฝ่ายการตลาดเพื่อทาหน้ าที่ติดต่อกับ นายหน้ า
จัดหาผู้เช่าเรื ออย่างต่อเนื่อง และเป็ นผู้วางแผนตารางการเดินเรื อเพื่อให้ การใช้ เรื อเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินเรื อให้ มากที่สดุ
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นโยบายราคา

บริ ษัท มีการกาหนดอัตราค่าบริ การขนส่งสินค้ าโดยขึ ้นอยู่กบั ประเภทของสินค้ า ปริ มาณของสินค้ า และเส้ นทาง
การขนส่งเป็ นหลัก โดยการกาหนดอัตราค่าบริ การขนส่งนันมี
้ ทงอั
ั ้ ตราเหมาจ่ายต่อเที่ยว อัตราเหมาจ่ายต่อระยะเวลา และ
อัตราที่แปรผันตามราคาน ้ามันดีเซลหน้ าสถานีบริ การน ้ามันในกรุ งเทพฯ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นสัญญาแบบ COA บริ ษัทจะ
กาหนดอัตราค่าบริ การขันต
้ ่าไว้ เพื่อป้องกันการเกิดค่าเสียโอกาส
–

นโยบายการตัง้ ราคาการขนส่ งในประเทศ
บริ ษัทมีนโยบายการกาหนดราคาการให้ บริ การโดยการบวกจากต้ นทุนที่เกิ ดขึน้ (Cost Plus Pricing) เช่น
ค่าใช้ จ่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการต่างๆของเรื อขนส่ง โดยอัตรา
ค่าบริ การจะขึน้ อยู่กับชนิดของสินค้ าที่ขนส่งและมีการแปรผันตามราคาน ้ามันดีเซลหน้ าสถานีบริ การน ้ามัน ใน
กรุงเทพฯ ทังนี
้ ้ มีการพิจารณาร่วมกับปั จจัยอื่นๆ เช่น การเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดและราคาของคูแ่ ข่ง

–

นโยบายการตัง้ ราคาการขนส่ งต่ างประเทศ
บริ ษัทมีนโยบายในการกาหนดราคาขึ ้นอยู่กบั ราคาตลาดที่สามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งได้ (Competitive Price)
โดยอ้ างอิงราคาค่าขนส่งระหว่างประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการพิจารณาในเรื่ องของต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ ้นร่วมด้ วย



การแข่ งขันในอุตสาหกรรม

ธุรกิจเรื อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็ นธุรกิจมีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากอุตสาหกรรมนี ้ต้ องใช้ เงิน
ลงทุนที่สงู ประกอบกับเป็ นธุรกิจที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ของบุคลากรในการเดินเรื อ เพื่อให้ บริ การ
ขนส่ง สิ น ค้ า และต้ อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ องทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ จึ ง ท าให้ มี
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี ้น้ อยราย ด้ วยเหตุผลที่กล่าวไปข้ างต้ นส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการที่จะเข้ ามาใหม่มีอุปสรรค
ค่อนข้ างมาก (Barrier to Entry) และมีความเป็ นไปได้ น้อยที่จะเกิดคูแ่ ข่งรายใหม่ขึ ้น
การแข่ งขันในประเทศ
จากตารางด้ านล่างซึง่ อ้ างอิงข้ อมูลจากสมาคมเจ้ าของเรื อไทยปี 2561 ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจให้ บริ การขนส่ง
น ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจานวนทังหมด
้
9 ราย โดยบริ ษัทมีกองเรื อที่มีความสามารถให้ บริ การขนส่งเป็ นอันดับที่
4 และมีอายุเฉลีย่ ของกองเรื อน้ อยเป็ นอันดับ 2
อายุเฉลี่ย

DWT1

บริษัท
กลุม่ บริษัท พริมา มารีน จากัด (มหาชน)

ของเรือ
275,609

19.18

บริษัท ไทยออยล์มารีน จากัด

49,167

16.25

บริษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จากัด

37,370

41.55
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อายุเฉลี่ย

DWT1

บริษัท

ของเรือ

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)(บริษัท)

35,081

16.37

บริษัท สมูธซี จากัด

22,542

20.00

บริษัท ซี.แอนด์.พี.จากัด

18,012

19.00

บริษัท สยามมงคลเดินเรือ จากัด

8,850

17.50

บริษัท พี.ไอ.เอ็น.เค. ขนส่งและการค้ า จากัด

9,057

44.25

บริษัท วี.ซี.ซี.อินเตอร์ มารีนเซอร์ วิส แอนด์ ทรานสปอร์ ต จากัด

7,340

28.33

ที่มา : TSA Maritime Directory 2016 สมาคมเจ้ าของเรือไทย www.thaishipowners.com และบริษัท
หมายเหตุ : 1นา้ หนักบรรทุกของเรื อ หรื อ Deadweight Tonnage นา้ หนักที่เรื อสามารถใช้ ในการบรรทุกทุกสิ่งรวมทังน
้ า้ หนักสินค้ า นา้ มัน
เชื ้อเพลิง น ้าจืด เป็ นต้ น ที่เรือจะสามารถรับได้ โดยปลอดภัย

ทังนี
้ ้ ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจขนส่งน ้ามันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมข้ างต้ นนี ้ไม่ใช่ทงหมดที
ั้
่เป็ นคู่แข่งของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทที่นบั เป็ นคู่แข่งทางตรงได้ แก่ กลุม่ บริ ษัท พริ มา มารี น จากัด (มหาชน) บริ ษัท บี.พี.พี ซัพพลาย จากัด
และบริ ษัท สมูธซี จากัด เนื่องจากคูแ่ ข่งดังกล่าวปั จจุบนั ยังคงมีการให้ บริ การแก่ค่คู ้ าที่ประกอบธุรกิจค้ าน ้ามันรายใหญ่ใน
ประเทศ ซึง่ เป็ นคูค่ ้ ากลุม่ เป้าหมายของบริ ษัท
การแข่ งขันในต่ างประเทศ
ธุรกิจการให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มในต่างประเทศนัน้ มีบริ ษัทที่ให้ บริ การอยู่จานวนหลายบริ ษัท โดย
การแข่งขันระหว่างบริ ษัทนันจะแข่
้
งขันในเรื่ องคุณภาพในการขนส่งสินค้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัทเน้ นเรื่ องมาตรฐานความปลอดภัยใน
การขนส่งและการให้ บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพเป็ นหลักอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง
โดยคูแ่ ข่งที่สาคัญของบริ ษัทยกตัวอย่างเช่น บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน) Megaport,Singapore เป็ นต้ น

ส่วนที่ 2.2-2 หน้ า 23

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

2.3

ภาวะอุตสาหกรรม
บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนันปั
้ จจัยมหภาคหลักที่จะส่งผลกระทบต่อ การ
ดาเนินงานให้ บริ การขนส่งได้ แก่ ปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปริ มาณการใช้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ความสามารถ
ในการกลัน่ ของคูค่ ้ าในประเทศ ราคาน ้ามันดิบโลก
ภาพรวมอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมของโลก
ปิ โตรเลียมนับเป็ นแหล่งพลังงานหลักของโลกที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ทกุ คนทังในด้
้ าน
คมนาคม และการขนส่ง อีกทังเป็
้ นองค์ประกอบสาคัญสาหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้ าและการพัฒนาอุตสาหกรรมของโลก
จึงทาให้ อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้แนวโน้ มการผลิตปิ โตรเลียมจากปี 2556 จนถึงปี
2560 ยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ปริ มาณการผลิต ปิ โตรเลียมของโลกต่อวันเพิ่มขึ ้น 6.18 ล้ าน
บาร์ เรลต่อวันเนื่องจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก โดยในปี 2560 มีปริ มาณการผลิตปิ โตรเลียม 92 ล้ านบาร์ เรลต่อวันซึ่ง
กว่า 42.41% เป็ นการผลิตจากประเทศในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน (Organization of Petroleum Exporting
Countries : OPEC)
ภาพแผนภูมิแสดงการผลิตปิ โตรเลียมของโลกระหว่างปี 2556-2560
หน่วย : ล้ านบาร์ เรล/วัน
Total OPEC

Total non-OPEC

85.82

88.16

90.97

91.28

92.00

49.18

51.51

52.99

52.29

52.98

36.65

36.64

37.98

38.98

39.02

2556

2557

2558

2559

2560

ที่มา : U.S. Department of Energy

ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ความต้ องการใช้ ปิโตรเลียมเพิ่มขึ ้น 6.32 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน โดยในปี 2560 มีความต้ องการใช้
ปิ โตรเลียม 98.49 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน โดยกว่า 47.92 % มาจากประเทศในกลุม่ องค์การเพื่อความร่ วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organization For Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งปั จจุบนั มีประเทศสมาชิก
กว่า 36 ประเทศทัว่ โลก
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ภาพแผนภูมิแสดงปริ มาณการใช้ ปิโตรเลียมของโลกระหว่างปี 2556-2560
หน่วย : ล้ านบาร์ เรล/วัน

Total OECD

Total non-OECD

92.17

93.56

95.34

96.85

98.49

46.22

47.98

49.06

50.12

51.30

45.95

45.58

46.28

46.73

47.20

2556

2557

2558

2559

2560

ที่มา : U.S. Department of Energy

สาหรับราคาน ้ามันดิบซึง่ อ้ างอิงจากราคาน ้ามันดิบดูไบนัน้ ราคาน ้ามันดิบทาจุดต่าสุดในรอบมากกว่า 5 ปี ในปี
2559 และหลังจากนันราคาน
้
้ามันดิบเริ่ มมีแนวโน้ มที่ปรับตัวขึ ้น โดยราคาน ้ามันดิบดูไบเฉลีย่ ปี 2560 อยูท่ ี่ 53.2 เหรี ยญ
สหรัฐต่อบาร์ เรล สูงกว่าราคาน ้ามันดิบดูไบเฉลีย่ ในปี 2559 ซึง่ เท่ากับ 41.3 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์ เรล จากความต้ องการ
ใช้ น ้ามันของโลกทีเ่ พิ่มขึ ้น ประกอบกับภาวะอุปทานตึงตัวจากการลดกาลังการผลิตของกลุม่ OPEC และNon-OPEC ลง
1.8 ล้ านบาร์ เรลต่อวันต่อเนื่องทังปี
้ 2560 เนื่องจากเกิดปั ญหาอุปทานน ้ามันดิบจากทะเลแถบทวีปยุโรปและประเทศ
เวเนซุเอลาหยุดชะงัก และปั ญหาภูมิรัฐศาสตร์ ในตะวันออกกลาง โดยแม้ วา่ กาลังการผลิตน ้ามันจากหินดินดาน (Shale
Oil)ของสหรัฐฯปรับเพิ่มขึ ้นต่อเนือ่ งก็ตาม
ภาพด้ านล่างแสดงถึงการเปลีย่ นแปลงของราคาน ้ามันดิบดูไบในปี 2556 - 2561
ราคานา้ มันดิบดูไบ (ดอลล่ าร์ สหรัฐต่ อบาร์ เรล)
120
100
80

ราคาเฉลีย่ เท่ากับ 65.09

60
40
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1/4/57

1/12/56

1/8/56

20

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ภาพรวมอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมในประเทศไทย
 ปริมาณการนาเข้ านา้ มันเชือ้ เพลิง
ใน 5 ปี ที่ผ่านมา ภาพรวมการนาเข้ าน ้ามันเชื ้อเพลิงในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความ
ต้ องการใช้ น ้ามันเชือ้ เพลิงในประเทศสูงขึ ้นเพื่อตอบสนองการขยายตัวของเศรษฐกิ จและการขยายตัวของการบริ โภค
ภาคเอกชนโดยเฉพาะการใช้ ในภาคขนส่ง ในปี 2556 มีปริ มาณการนาเข้ าน ้ามันเชื ้อเพลิงโดยรวม 51,117 ล้ านลิตร และ
ในปี 2560 ปริ มาณการนาเข้ าน ้ามันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้นสูงขึ ้นถึง 55,321 ล้ านลิตร โดยเป็ นการนาเข้ าน ้ามันดิบจากประเทศใน
แถบตะวันออกกลางเป็ นหลัก มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ โดยรวมต่อปี 2%
ตารางแสดงปริมาณการนาเข้ าน ้ามันเชื ้อเพลิงระหว่างปี 2556-2560
หน่วย : ล้ านลิตร
น ้ามันอื่นๆ

51,117

48,312

น ้ามันดิบ

51,876

52,313

55,321

50,374

46,710

50,802

49,725

52,634

743
2556

1,602
2557

1,074
2558

2,588
2559

2,687
2560

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 ปริมาณการส่ งออกนา้ มันเชือ้ เพลิง
ถึงแม้ ว่าความต้ องการน ้ามันเชือ้ เพลิงในประเทศเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง แต่น ้ามันเชือ้ เพลิงบางส่วนได้ จาหน่าย
ส่งออกไปยังต่างประเทศซึง่ ประมาณ 90 % ส่งออกไปยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย
กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา และฟิ ลปิ ปิ นส์
ในปี 2560 มีปริ มาณส่งออกน ้ามันเชื ้อเพลิง 11,155 ล้ านลิตร ซึ่งสูงขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าประมาณ 11% อย่างไรก็
ตามในปี 2559 มีปริ มาณการส่งออก 10,050 ล้ านลิตรซึ่งเป็ นปริ มาณที่ลดลงจากปี 2558 ถึง 22% โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการลดลงของปริ มาณการส่งออกน ้ามันก๊ าดและอากาศยาน และน ้ามันดีเซลเนื่องจากความต้ องการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิง
ภายในประเทศสูงขึ ้น
ภาพแผนภูมิแสดงปริ มาณการส่งออกน ้ามันเชื ้อเพลิงระหว่างปี 2555 - 2560
หน่วย : ล้ านลิตร

ส่วนที่ 2.2-2 หน้ า 26

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
กลุม่ น ้ามันเบนซิน

11,864
3,774
4,874

น ้ามันก๊ าดและอากาศยาน

10,855

น ้ามันดีเซล

12,885
3,659

3,836

10,050
3,254

6,169

4,317

น ้ามันเตา

11,155
3,520

4,810

5,245

1,556
1,660

1,326
1,376

1,535
1,522

583
1,403

771
1,619

2556

2557

2558

2559

2560

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 ปริมาณการผลิตนา้ มันเชือ้ เพลิง
ปริ มาณการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงโดยรวมเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับปริ มาณการใช้ ซงึ่ ในปี ที่ผา่ นมาปริ มาณการใช้ น ้ามัน
เบนซินเพิ่มขึ ้นสอดคล้ องกับการขยายตัวของปริ มาณรถยนต์และราคาขายปลีกน ้ามันที่ไม่สงู มาก การใช้ น ้ามันก๊ าดและ
อากาศยานเพิ่มขึ ้นจากความต้ องการใช้ ที่เพิ่มขึ ้นตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยว และการใช้ น ้ามันดีเซลเพิ่มขึ ้นจาก
ความต้ องการใช้ ในการขนส่งภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ ้นตามปริ มาณผลผลิตการเกษตรขยายตัว
ตังแต่
้ ปี 2556 ปริ มาณการผลิตน ้ามันเชือ้ เพลิง เกือบทุกประเภทในประเทศไทยโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ ้น จากในปี
2556 มีปริ มาณ 55,034 ล้ านลิตร เป็ น 62,127 ล้ านลิตรในปี 2560 ซึ่งมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นต่อปี โดยเฉลี่ย 3% เนื่องจาก
ความต้ องการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงสูงขึ ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ ในภาคขนส่ง
ภาพแผนภูมิแสดงปริ มาณการผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงในประเทศไทยระหว่างปี 2556 - 2560
หน่วย : ล้ านลิตร
น ้ามันเบนซิน

55,034
5,911

น ้ามันก๊ ากและอากาศยาน

53,657

น ้ามันดีเซล

น ้ามันเตา

62,127

59,795

59,773

5,694

5,647

5,859

27,129

25,690

26,901

5,644

25,518

24,063

7,367

8,061

8,891

9,234

9,398

16,238

15,889

18,081

19,202

19,969

2556

2557

2558

2559

2560

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 ปริมาณการจาหน่ ายนา้ มันเชือ้ เพลิง

ส่วนที่ 2.2-2 หน้ า 27

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ใน 5 ปี ที่ผา่ นมาพบว่าปริ มาณการจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงในประเทศไทยเพิ่มขึ ้นทุกปี สอดคล้ องกับปริ มาณการ
ผลิตและความต้ องการการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้นในช่วงเวลา 5 ปี เช่นกัน นอกจากนี ้จานวนสถานีบริ การจาหน่าย
น ้ามันเชื ้อเพลิงในประเทศมีปริ มาณเพิ่มขึ ้นจาก 23,004 สถานีในปี 2556 เป็ นประมาณ 27,185 สถานีในปี 2560
ปริ มาณการจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ต่อปี ประมาณ 4% จากปริ มาณการจาหน่ายน ้ามัน
เชื ้อเพลิง 36,853 ล้ านลิตรในปี 2556 เป็ น 43,149 ล้ านลิตรในปี 2560 เนื่องจากความต้ องการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ ในภาคขนส่ง ซึง่ สอดคล้ องกับปริ มาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ ้น
ภาพแผนภูมิแสดงปริ มาณการจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงในประเทศไทยระหว่างปี 2556 - 2560
หน่วย : ล้ านลิตร
กลุม่ น ้ามันเบนซิน

36,853

2,155

น ้ามันก๊ าดและอากาศยาน

39,729

37,236

2,043

2,074

น ้ามันดีเซล

น ้ามันเตา

42,071

43,149

2,257

2,103

20,892

21,071

21,929

22,656

23,265

5,573
8,233

5,524
8,567

6,044

6,479

6,751

9,713

10,679

11,030

2556

2557

2558

2559

2560

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 การกลั่นนา้ มันในประเทศไทย
โรงกลัน่ น ้ามันเชื ้อเพลิงในประเทศไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตน ้ามันสาเร็ จรู ปใช้ ในประเทศเป็ นหลัก ทดแทนการ
นาเข้ าน ้ามันสาเร็ จรู ปจากต่างประเทศซึ่งน ้ามันดิบที่เข้ าสูโ่ รงกลัน่ น ้ามันมาจากการนาเข้ าน ้ามันดิบจากต่างประเทศและ
การขุดเจาะปิ โตรเลียมภายในประเทศ โดยปั จจุบนั นมีโรงงานกลัน่ น ้ามันทังหมด
้
7 แห่งทัว่ ประเทศ
ตารางแสดงปริมาณการกลัน่ น ้ามันในประเทศไทยระหว่างปี 2556-2560

บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)
บริษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
โรงกลัน่ น ้ามันฝาง จ.เชียงใหม่
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2556
297,279
182,876
171,388
183,766
141,928
99,909
820
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2557
282,755
173,962
188,478
162,725
134,136
86,106
672

2558
312,768
188,573
193,288
182,101
142,144
112,808
678

หน่วย : บาร์ เรล/วัน
2559
2560
337,581
298,966
185,377
180,405
161,282
180,122
175,216
154,341
135,142
139,502
100,385
110,452
775
639

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ในปั จจุบนั โรงกลัน่ ในประเทศไทยมีความสามารถในการกลัน่ น ้ามันทังหมด
้
1,234,500 บาร์ เรลต่อวันจาก 7 โรง
กลัน่ น ้ามันทัว่ ประเทศโดยโรงกลัน่ น ้ามันของบริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) มีการใช้ อตั รากาลังการกลัน่ สูงสุด
ตารางแสดงอัตรากาลังการกลัน่ น ้ามันของโรงกลัน่ น ้ามันในประเทศไทย
หน่วย : บาร์ เรล/วัน

บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

กาลังการกลั่น
(บาร์ เรล/วัน)
275,000

อัตราการใช้ กาลังการกลั่นโดยเฉลี่ย
ระหว่ างปี 2556-2560
111.23%

บริษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)

215,000

84.76%

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

280,000

63.90%

บริษัท สตาร์ ปิ โตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

165,000

106.25%

บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)

177,000

81.51%

บริษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

120,000

84.94%

2,500

28.67%

โรงกลัน่ น ้ามันฝาง จ.เชียงใหม่
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 ปริมาณการจัดหานา้ มันหล่ อลื่นในประเทศไทย
น ้ามันหล่อลื่น(น ้ามันเครื่ อง) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ หล่อลื่นในเครื่ องยนต์และใช้ ในภาคอุตสาหกรรม โดยผลิตใน
ประเทศเป็ นหลักจากผู้ผลิต 39 รายทัว่ ประเทศทังใช้
้ สตู รและเครื่ องหมายการค้ าของตนเอง และรับจ้ างผลิต ทังนี
้ ้ปริ มาณ
น ้ามันหล่อลืน่ ส่วนมากกว่า 58% เป็ นน ้ามันหล่อลื่นสาหรับเครื่ องยนต์ดีเซล ส่วนน ้ามันเครื่ องสาหรับเครื่ องยนต์ เบนซินมี
สัดส่วนประมาณ 36%
ในปี 2559 น ้ามันหล่อลื่นที่ผลิตในประเทศมีปริ มาณ 391.26 ล้ านลิตรโดยเพิ่มขึ ้นจากปริ มาณในปี 2556 ถึง
14%
ตารางแสดงปริมาณการจัดหาน ้ามันหล่อลืน่
หน่วย : ล้ านลิตร

2556
343.18
3.89
347.07

ผลิตภายในประเทศ
นาเข้ า
รวม

2557
339.72
3.33
343.05

2558
327.44
4.76
332.2

2559
391.26
4.4
395.66

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 ปริมาณการจาหน่ ายนา้ มันหล่ อลื่นในประเทศไทย
น ้ามันหล่อลื่น(น ้ามันเครื่ อง) ที่จาหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่กว่า 60% เป็ นน ้ามันเครื่ องสาหรับเครื่ องยนต์
ดีเซล ส่วนสัดส่วนของน ้ามันหล่อลื่นสาหรับเครื่ องยนต์เบนซินมีประมาณ 34% โดยส่วนแบ่งการตลาดในประเทศของ
น ้ามันหล่อลืน่ แบ่งเป็ น 3 กลุม่ พบว่าผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่(ผู้ค้าตามมาตรา 7 )มีสว่ นแบ่งการตลาดสูงสุดกว่า 46% จานวน 8
ราย ได้ แก่ บมจ.ปตท บจ.เชลล์แห่งประเทศไทย บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) บมจ.บางจากคอร์ เปอเรชัน่ บจ.เชฟรอน(ไทย)
บจ.น ้ามันไออาร์ พีซี บจ.พี.เอส.พี.สเปเชียลตี ้ และบมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี กลุม่ ที่รองลงมาเป็ นผู้ค้าน ้ามันรายย่อย มีสว่ นแบ่ง
การตลาดประมาณ 36% จานวน 209 ราย
ส่วนที่ 2.2-2 หน้ า 29

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

โดยในปี 2559 มีปริ มาณการจาหน่ายน ้ามันหล่อลื่นประมาณ 367.98 ล้ านลิตร โดยแบ่งเป็ นการจาหน่ายใน
ประเทศถึง 80% ส่วนอีก 20% เป็ นการส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ทังนี
้ ้ปริ มาณการส่งออกน ้ามันหล่อลื่นของ
ประเทศไทยที่ผา่ นมามีสดั ส่วนและปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 10 % ในปี 2556 เป็ น 20% ในปี 2559
ตารางแสดงปริ มาณการจาหน่ายน ้ามันหล่อลืน่
หน่วย : ล้ านลิตร

2556
308.28
34.22
342.5

จาหน่ายในประเทศ
ส่งออก
รวม

2557
278.39
44.47
322.86

2558
277.11
52.33
329.44

2559
297.05
70.93
367.98

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความต้ องการการขนส่งน ้ามันปิ โตรเลียมในประเทศไทย
 จานวนเที่ยวบินของท่ าอากาศยานหลัก 6 แห่ งทั่วประเทศ
ความต้ องการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงส่วนหนึง่ มาจากยานพาหนะอย่างเครื่ องบิน โดยจากข้ อมูลจานวนเที่ยวบินจาก
ท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งทัว่ ประเทศไทยได้ แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายและท่าอากาศยานหาดใหญ่ พบว่าจานวนเที่ยวบินทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 559,423 เที่ยวบินในปี 2556 เป็ น 823,574 เที่ยวบินในปี
2560 เนื่องจากการเติบโตของการท่องเที่ยวและจานวนนักท่องเที่ ยวที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ที่สอดคล้ องกับปริ มาณ
การจาหน่ายและผลิตน ้ามันเชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้นเช่นกัน
กราฟแสดงจานวนเทีย่ วบินของท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งระหว่างปี 2556-2560
หน่วย : เที่ยวบิน
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
2556

2557
เที่ยวบินในประเทศ

2558

2559
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ที่มา : รายงานประจาปี 2560 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT)
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2560

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

 จานวนรถจดทะเบียนสะสมในประเทศไทย
นอกจากนี จ้ ากข้ อมูลจานวนรถจดทะเบียนสะสมในประเทศไทยระหว่างปี 2556-2560 พบว่าจานวนรถจด
ทะเบียนทัว่ ประเทศมีปริ มาณเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จาก 34.62 ล้ านคันในปี 2556 เป็ น 38.31 ล้ านคันในปี 2560 หรื อ
เพิ่มขึ ้นประมาณ 4 ล้ านคันภายใน 5 ปี สะท้ อนถึง ความต้ องการนา้ มันเชื อ้ เพลิง ในประเทศเพิ่มขึน้ โดยสอดคล้ องกับ
ปริ มาณการผลิตและการจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงที่เพิ่มขึ ้น
กราฟแสดงจานวนรถจดทะเบียนสะสมในประเทศไทยระหว่างปี 2556 - 2560
หน่วย : ล้ านคัน
38.31
37.34

36.73
35.84
34.62

2556

2557

2558

2559

2560

ที่มา : กรมขนส่งทางบก

การแทนที่ของการให้ บริการขนส่ งนา้ มันทางเรือ
การขนส่งน ้ามันในประเทศมี ช่องการขนส่งหลากหลาย โดยการขนส่งน ้ามันทางท่อถือเป็ นทางเลือกหนึ่งให้ แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจค้ าน ้ามันและธุรกิจโรงกลัน่ น ้ามัน โดยมีลกั ษณะเส้ นโครงสร้ างท่อขนส่งน ้ามันในประเทศ ดังนี ้
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ปั จจุบนั การขนส่งน ้ามันทางท่อเป็ นการขนส่งเข้ าสูพ่ ื ้นที่จงั หวัดที่ไม่ติดกับทะเล โดยปั จจุบนั มีโครงการส่งเสริ ม
และสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งทางท่อทางภาคเหนือ คือเส้ นทางพระนครศรี อยุธยา – กาแพงเพชร และ
กาแพงเพชร – ลาปาง โดยจะแล้ วเสร็ จในปี 2562 และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือเส้ นทางสระบุรี – ขอนแก่น ที่จะ
แล้ วเสร็ จในปี 2563 ซึง่ จะเห็นได้ วา่ การขนส่งน ้ามันทางท่อไม่ถือเป็ นช่องทางการขนส่งที่แข่งขันโดยตรงกับธุรกิจของบริ ษัท
เนื่องจากการขนส่งน ้ามันทางเรื อของบริ ษัทเป็ นการขนส่งจากโรงกลัน่ ในพื ้นที่ใกล้ ทะเลไปยังคลังเก็บน ้ามันต่างๆ ขณะที่
การขนส่งทางท่อ รถบรรทุก และรถไฟ เป็ นการขนส่งจากโรงกลัน่ ไปยังพื ้นที่ที่ไม่ติดกับทะเล
แม้ วา่ ปั จจุบนั มีโครงการท่อขนส่งน ้ามันใต้ ทะเลแต่เป็ นเส้ นทางระยะสัน้ เช่น ท่อส่งน ้ามันจากท่าเทียบเรื อในทะเล
ไปสูค่ ลังน ้ามันบนฝั่ ง อย่างไรก็ดีโครงการท่อส่งน ้ามันจะต้ องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม (EIA) ซึ่งอาจ
ต้ องใช้ ระยะเวลา และส่วนมากโครงการมีมลู ค่าการลงทุนที่ค่อนข้ างสูง เช่น โครงการท่อส่งน ้ามันภาคเหนือ เส้ นทางทาง
พระนครศรี อยุธยา – กาแพงเพชร – ลาปาง มูลค่าโครงการประมาณ 9,700 ล้ านบาท โครงการท่อส่งน ้ามันภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือเส้ นทางสระบุรี – ขอนแก่น มูลค่าโครงการประมาณ 8,000 ล้ านบาท เป็ นต้ น
ภาวะอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ ม
นอกจากบริ ษัทจะเป็ นผู้ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้ ว บริ ษัทยังเป็ นผู้ให้ บริ การขนส่งน ้ามันปาล์ม
ระหว่างประเทศ ทังนี
้ ้ปั จจัยมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานได้ แก่ ปริ มาณการผลิตน ้ามันปาล์ม ปริ มาณการใช้
น ้ามันปาล์ม รวมถึงปริ มาณการนาเข้ าและส่งออกระหว่างประเทศ
ภาพรวมอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มของโลก
ปาล์มน ้ามันเป็ นน ้ามันที่สามารถนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักทังในการอุ
้
ปโภค เช่นการผลิตไบโอดีเซล การผลิตสบู่
และการบริ โภคเช่น การผลิตเนยเทียม การผลิตอาหารทอดสาเร็ จรู ป การผลิตบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปเป็ นต้ น โดยประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียเป็ นผู้ผลิตน ้ามันปาล์มรายใหญ่อนั ดับที่ 1 และ 2 ของโลก ในขณะที่ประเทศไทยผลิตได้
เป็ นอันดับ 3 ของโลก ทังนี
้ ้ประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย สหภาพยุโรปและ จีนเป็ นผู้บริ โภคหลักของน ้ามันปาล์ม
ตารางแสดงปริ มาณการผลิตน ้ามันปาล์มของโลกระหว่างปี 2556-2560
หน่วย : พันเมตริกตัน
2556

2557

2558

2559

2560

อินโดนีเซีย

30,500

33,000

32,000

36,000

38,500

มาเลเซีย

20,161

19,879

17,700

18,858

20,500

ไทย

2,000

2,068

1,804

2,500

2,700

โคลัมเบีย

1,041

1,110

1,275

1,147

1,250

ไนจีเรีย

880

910

970

970

970

ประเทศอื่นๆ

4,612

4,790

5,203

5,799

5,801

รวม

59,194

61,757

58,952

65,274

69,721

ที่มา : United States Department of Agriculture
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ภาพรวมอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปาล์มน ้ามันเป็ นพืชเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจากมูลค่าการส่งออกผลผลิตน ้ามันปาล์ม
ของประเทศในแถบนี ้พบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องทุกปี จากปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น ความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นอย่างมากใน
สหภาพยุโรป ประเทศจีนและอินเดีย โดยมีปริ มาณการส่งออกโดยรวมในภูมิภาค 36.59 ล้ านตันในปี 2556 และเพิ่มขึ ้น
เป็ น 37.64 ล้ านตันในปี 2560 หรื อคิดเป็ น CAGR เท่ากับร้ อยละ 0.7 ซึ่งประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียเป็ น
ประเทศที่ผลิตและส่งออกผลผลิตน ้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก
 ปริมาณการนาเข้ าและส่ งออกผลผลิตนา้ มันปาล์ มในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ปริ มาณการส่งออกน ้ามันปาล์มของประเทศไทยนับว่ามากเป็ นอันดับ 3 ของภูมิภาค
ถึงแม้ ว่าปริ มาณการส่งออกของประเทศไทยนัน้ มีแนวโน้ มลดลงต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2557 เนื่องจากความต้ องการใช้ ใน
ประเทศเพิ่ ม ขึ น้ เพื่ อ ผลิ ต ไบโอดี เ ซล บริ โ ภค และใช้ ในครั ว เรื อ น อี ก ทัง้ ราคาน า้ มัน ปาล์ ม ในประเทศสู ง ขึ น้ ท าให้
ความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกลดลง แต่อย่างไรก็ตามในปี 2560 ปริ มาณการส่งออกน ้ามันปาล์มของประเทศไทย
เพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากว่าราคาน ้ามันปาล์มในประเทศต่ากว่าราคาน ้ามันปาล์มในประเทศมาเลเซีย ทาให้ ความสามารถใน
การแข่งขันเพิ่มขึ ้น
ตารางแสดงปริมาณส่งออกน ้ามันปาล์มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี 2556-2560
หน่วย : ล้ านตัน
2556

2557

2558

2559

2560

อินโดนีเซีย

20.58

22.89

26.47

22.76

27.35

มาเลเซีย

15.24

15.14

15.43

13.81

9.88

ไทย

0.55

0.22

0.05

0.04

0.31

กัมพูชา

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

ฟิ ลิปปิ นส์

0.07

0.05

0.02

0.03

0.01

เวียดนาม

0.04

0.04

0.04

0.06

0.00

สิงคโปร์

0.09

0.07

0.05

0.05

0.05

36.59

38.44

42.08

36.77

37.64

รวม
ที่มา : Trade Map

เนื่องจากความต้ องการน ้ามันปาล์มในประเทศไทยสูงขึ ้น เพื่อผลิตไบโอดีเซล บริ โภคและใช้ ในครัวเรื อน ทาให้
ปริ มาณนาเข้ าน ้ามันปาล์มสูงขึ ้นโดยเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างปี 2556 ถึง 2560 โดยมีปริ มาณการนาเข้ าในปี
2560 เป็ นจานวนประมาณ 20,000 ตัน
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ตารางแสดงปริมาณนาเข้ าน ้ามันปาล์มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี 2556-2560
หน่วย : ล้ านตัน
2556

2557

2558

2559

2560

อินโดนีเซีย

0.07

0.00

0.01

0.00

0.00

มาเลเซีย

0.72

0.51

1.17

0.53

0.47

ไทย

0.00

0.02

0.07

0.03

0.02

กัมพูชา

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

ฟิ ลิปปิ นส์

0.03

0.06

0.11

0.04

0.27

เวียดนาม

0.40

0.51

0.43

0.59

0.58

สิงคโปร์

0.62

0.51

0.40

0.26

0.22

1.83

1.62

2.19

1.46

1.57

รวม
ที่มา : Trade Map

 ปริมาณการใช้ นา้ มันปาล์ มในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการบริ โภคน ้ามันปาล์มที่สงู ขึ น้ อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากปริ มาณประชากรที่เพิ่มขึ ้นทาให้ ความต้ องการใช้ มากขึ ้นและน ้ามันปาล์มสามารถนามาใช้ ได้ หลากหลาย อาทิ
เช่ น น ามาผลิ ต เป็ นเชื อ้ เพลิ ง ชี ว ภาพ(Biofuels)ส าหรั บ ภาคขนส่ง รวมถึ ง ใช้ ในการผลิ ต สิ น ค้ าบริ โ ภค-อุ ป โภคใน
ภาคอุตสาหกรรม เป็ นต้ น โดยในปี 2556 ปริ มาณการใช้ น ้ามันปาล์มในแถบภูมิภาคนี ม้ ีประมาณ 15,089,000 เมตริ กตัน
เพิ่มขึ ้นเป็ น 17,374,000 เมตริ กตันในปี 2560 โดยประเทศอินโดนีเซียมีปริ มาณการใช้ น ้ามันปาล์มมากเป็ นอันดับ 1 ใน
ภูมิภาค ส่วนประเทศไทยนันมี
้ ปริ มาณการใช้ เป็ นอันดับ 3 ที่ 1,790,000 เมตริ กตันในปี 2556 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 2,440,000
เมตริ กตันในปี 2560
ตารางแสดงปริมาณการบริ โภคน ้ามันปาล์มในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2556-2560
หน่วย : 1 พันเมตริกตัน
2556

2557

2558

2559

2560

อินโดนีเซีย

8,750

7,520

8,870

9,070

9,450

มาเลเซีย

2,869

2,941

2,990

2,685

3,117

ไทย

1,790

1,925

1,835

2,172

2,440

ฟิ ลิปปิ นส์

600

811

930

1,225

1,250

เวียดนาม

603

674

755

806

827

สิงคโปร์

477

370

295

266

290

15,089

14,241

15,675

16,224

17,374

รวม

ที่มา : United States Department of Agriculture
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 ปริมาณการผลิตนา้ มันปาล์ มในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นแหล่งผลิตน ้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก โดยมีปริ มาณการ
ผลิตเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ในปี 2556 มีปริ มาณการผลิตน ้ามันปาล์มโดยรวม 52,756,000 เมตริ กตัน
และในปี 2560 มีปริ มาณ 61,289,000 เมตริ กตัน เนื่องจากความต้ องการของตลาดโลกเพิ่มสูงขึ ้นและปาล์มน ้ามัน
สามารถปลูกได้ ดีในอากาศร้ อน และมีฝนชุกตลอดปี เช่น ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ของไทย
นอกจากนี ้ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียนับว่าเป็ นประเทศที่สามารถผลิตน ้ามันปาล์มได้ มากที่สดุ อันดับที่ 1
และ 2 ของโลกสอดคล้ องกับปริ มาณการส่งออกน ้ามันปาล์ม
ในประเทศไทย น ้ามันปาล์มดิบเป็ นหนึ่งในผลผลิตอุตสาหกรรมสาคัญในภาคใต้ ของประเทศไทยโดยมีมูลค่า
22% ของมูลค่าสินค้ าเกษตรในภาคใต้ และเป็ น 1 ใน 5 สินค้ าเกษตรที่สาคัญของประเทศ
ตารางแสดงปริมาณการผลิตของน ้ามันปาล์มในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2556-2560
หน่วย : 1 พันเมตริกตัน
2556

2557

2558

2559

2560

อินโดนีเซีย

30,500

33,000

32,000

36,000

38,500

มาเลเซีย

20,161

19,879

17,700

18,858

20,500

2,000

2,068

1,804

2,500

2,700

95

87

85

88

89

52,756
55,034
ที่มา : United States Department of Agriculture

51,589

57,446

61,789

ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์
รวม
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2.4

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การเป็ นกระบวนการที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินธุรกิจ ที่สง่ ผลต่อคุณภาพในการ
ให้ บริ การ ต้ นทุนการให้ บริ การ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และ
การให้ บริ การเป็ นอย่างมาก โดยมีรายละเอียดในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริ การดังนี ้
2.4.1 การจัดหาสัญญาบริการขนส่ ง
บริ ษัทมีช่องทางการได้ รับสัญญาขนส่ง 2 ช่องทาง ได้ แก่ 1) การรับการว่าจ้ างโดยตรง 2) การรับการว่าจ้ างผ่าน
นายหน้ า (Broker)
1. การรั บการว่ าจ้ างโดยตรง ด้ วยบริ ษัทมีความสัม พันธ์ ที่ดีกับคู่ค้ามาอย่างยาวนาน บริ ษัทจะเข้ า รับงาน
โดยตรงจากคูค่ ้ าในประเทศโดยการจัดทาสัญญาการให้ บริ การ หรื อใบสัง่ จ้ างซึง่ มีทงแบบ
ั้
SPOT และ COA
2. การรั บการว่ าจ้ างโดยผ่ านนายหน้ า (Broker) ส่วนมากงานที่ให้ บริ การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
บริ ษัทจะรับงานโดยผ่านนายหน้ า ซึ่งนายหน้ าดังกล่าวจะมีการทาสัญญากับบริ ษัทปี ต่อปี ซึ่งจะคิดค่าธรรมเนียมนาย
หน้ าที่ขึ ้นอยูก่ บั ค่าบริ การการขนส่ง
2.4.2 การจัดหาเรือ
กองเรื อบรรทุกน ้ามันถือเป็ นสินทรัพย์หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งต้ องใช้ เงินลงทุน จานวนมาก ดังนันขั
้ นตอน
้
ในการจัดหากองเรื อจึงต้ องใช้ ผ้ มู ีประสบการณ์และความชานาญในการให้ คาแนะนาดาเนินการ โดยขันตอนของบริ
้
ษัทมี
ดังนี ้
เริ่ มแรกผู้บริ หารและฝ่ ายการตลาดฯของบริ ษัทจะเป็ นผู้ประเมินเบื ้องต้ นในการจัดซื ้อเรื อแต่ละครัง้ โดยจะจัดซื ้อเรื อ
ทีเ่ หมาะสมกับเส้ นทางการเดินเรื อและมีคณ
ุ ลักษณะที่ตรงกับความต้ องการของคู่ค้า เช่น ขนาดของเรื อ อายุของเรื อ เป็ น
ต้ น
สาหรับขันตอนการจั
้
ดซื ้อเรื อนันหลั
้ กๆ มีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจะแจ้ งคุณลักษณะของเรื อที่ต้องการผ่านทางนายหน้ า หรื อหากมีความประสงค์ จะต่อเรื อใหม่
บริ ษัทจะติดต่ออูต่ อ่ เรื อผ่านทางนายหน้ า
2. ซึง่ หลังจากนายหน้ าจัดหาเรื อที่มีคณ
ุ ลักษณะที่ต้องการหรื ออูต่ อ่ เรื อที่สามารถให้ บริ การตามที่ต้องการได้
แล้ ว บริ ษัทจะมีการไปตรวจสอบแบบแปลนเรื อหรื ออู่ต่อเรื อที่เสนอขายว่ามีคุณลักษณะและมาตรฐาน
ตามที่บริ ษัทกาหนด
3. บริ ษัท ประเมินความคุ้มค่าของการซื ้อเรื อแต่ละลา (Feasibility Study) หากบริ ษัทพิจารณาแล้ วว่าการ
ซื ้อเรื อมีผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่า บริ ษัทจะขออนุมตั ิการซื ้อเรื อจากผู้มีอานาจอนุมตั ิตามกรอบอานาจอนุมตั ิ
4. จากนัน้ หลังจากการส่ง มอบเรื อ เสร็ จ สิน้ บริ ษั ทจะด าเนิ นการขึน้ ทะเบี ยนและขอใบอนุญ าตต่างๆที่
เกี่ ยวกับเรื อกับหน่วยงานต่างๆตามข้ อบังคับและกฏหมายที่เกี่ ยวข้ องให้ ครบถ้ วนซึ่งได้ แก่ กฎหมาย
ภายในประเทศไทยที่ขึ ้นกับกรมเจ้ าท่า ข้ อบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization : IMO) และการตรวจสอบเรื อ โดยสมาคมจัดชั น้ เรื อระหว่างประเทศ (
International Association of Classification Society : IACS) รวมถึงการจัดทาประกันภัยตัวเรื อและ
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เครื่ องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance)
นอกจากนี ้ก่อนที่จะสามารถนาเรื อไปให้ บริ การกับกลุ่มผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่ ได้ นนั ้ จะต้ องได้ รับการตรวจรับรอง
ภายใต้ ข้อบังคับโดยกลุม่ ธุรกิจน ้ามันทางทะเลสากล(Oil companies International Marine Forum OCIMF : OCIMF) ซึง่
ประกอบไปด้ วยระบบรายงานการตรวจเรื อ (the Ship Inspection Report Exchange Programme : SIRE Programme)
และระบบการบริ หารจัดการเรื อบรรทุกน ้ามันและการประเมินตนเอง(The Tanker Management and Self Assessment
: TMSA)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีวิธีในการจัดหาเรื อ 2 รู ปแบบ ได้ แก่ 1) การต่อเรื อใหม่ 2) การซื ้อเรื อมือสอง โดยการเลือกวิธีในการ
จัดหาเรื อนันจะขึ
้
้นอยู่กับความคุ้มค่าและระยะเวลาที่ ค่คู ้ าต้ องการจะใช้ บริ การ ทังนี
้ ้ การจัดหาเรื อบริ ษัทจะติดต่อผ่าน
นายหน้ า (Broker) ที่มีความเชี่ยวชาญ
1. การซือ้ เรือมือสอง
บริ ษัทจะติดต่อผ่านนายหน้ าจัดหาเรื อมือสอง โดยเรื อมือสองที่หามานันจะต้
้
องมีอายุไม่เกินกว่าที่ค่คู ้ ากาหนดที่
ประมาณ 25 ปี ซึง่ ในอดีตที่ผ่านมาบริ ษัทซื ้อเรื อมือสองที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 15 ปี รวมทังคุ
้ ณสมบัติและประเภทต้ องมี
ความเหมาะสมต่อการให้ บริ การแก่ ค่คู ้ า โดยบริ ษัทจะมีการไปตรวจสอบเรื อที่เสนอขายว่าก่อนซื ้อมีคุณลักษณะและ
มาตรฐานตามที่บริ ษัทกาหนดเพื่อให้ มนั่ ใจว่าลาเรื อที่ซื ้อมามีคณ
ุ ภาพที่ดี
อย่างไรก็ตามการซื ้อเรื อมือสองบางครัง้ อาจมีคณ
ุ สมบัติบางประการที่ไม่ตรงกับความต้ องการเนื่องจากเรื อที่
เสนอขายมานันมี
้ จานวนไม่มากพอ แต่การรับซื ้อเรื อนันต้
้ องประเมินแล้ วว่ามีความคุ้มค่า และเรื อที่ซื ้อมาสามารถนามา
ปรับปรุ งให้ ตรงกับลักษณะที่ต้องการได้ ซึ่งอาจมีขนตอนที
ั้
่สาคัญ เช่น การปรับปรุ งเรื อจากเรื อเปลือกชันเดี
้ ยว (Single
Hull) เป็ นเรื อเปลือกสองชัน้ (Double Hull) และการติดตังอุ
้ ปกรณ์เพิ่มเติม เป็ นต้ น
2. การต่ อเรือใหม่
บริ ษัทจะพิจารณาต่อเรื อใหม่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเรื อมือสองที่มีคณ
ุ ลักษณะตรงตามความต้ องการของคูค่ ้ าได้
หรื อหากประเมินความคุ้มค่าแล้ วนันการต่
้
อเรื อใหม่ให้ ผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่ากว่าเรื อมือสอง จากการที่ไม่ต้องปรับปรุ งเรื อ
หรื อระบบการทางานของเครื่ องจักรและระบบไฟฟ้ าที่มีประสิทธิภาพกว่า ประกอบกับหากคู่ค้าแจ้ งความประสงค์ที่จะใช้
เรื อเพิ่มก่อนล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลามากกว่า 1 ปี
ในขันตอนการต่
้
อเรื อใหม่นนั ้ เบื ้องต้ นอูต่ อ่ เรื อจะจัดทาร่างแบบแปลนเรื อมาให้ พิจารณาก่อนที่ บริ ษัทจะตัดสินใจ
สัง่ ต่อลาเรื อ โดยหลังจากเซ็นสัญญาต่อเรื อแล้ ว อู่ต่อเรื อจะส่งแบบแปลนการก่อสร้ างของเรื อโดยละเอียดเพื่อดาเนินการ
ต่อเรื อ ซึง่ บริ ษัทและตัวแทนของสมาคมจัดชันเรื
้ อจะมีการเข้ าไปควบคุมดูแลคุณภาพของเรื อตลอดระยะเวลาการต่อเรื อซึง่
ใช้ เวลาประมาณ 1 ปี ให้ ได้ ตามที่มาตรฐานต้ องการ หลังจากการต่อเรื อเสร็ จสิ ้นต้ องมีการทดสอบการวิ่งของเรื อก่อนจาก
ทังบริ
้ ษัทและตัวแทนสมาคมจัดชันเรื
้ อก่อนที่จะสามารถดาเนินการจดทะเบียนเรื อและขอใบอนุญาตต่างๆ หลังจากนัน้
จะต้ องมีการตรวจรับรองจากหน่วยงานของ The Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) ภายใต้
โปรแกรม Ship Inspection Report Exchange (SIRE Programme) ก่อนที่จะให้ บริ การจริ งได้
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สาหรับการจัดหาอู่ต่อเรื อนันจะมี
้
อยู่จานวนมากในประเทศญี่ ปนุ่ เกาหลี และจีน โดยในการเลือกอู่ต่อเรื อนัน้
บริ ษัทได้ คานึงถึงคุณภาพในการต่อเรื อ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการต่อเรื อเป็ นสาคัญ รวมถึงมีการเปรี ยบเทียบราคาก่อนที่จะ
สัง่ ต่อเรื อ
2.4.3 การจัดหานา้ มันเชือ้ เพลิงสาหรับเดินเรือ (Bunker)
น ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นสิง่ สาคัญสิง่ หนึง่ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เนื่องจากการที่จะสามารถขับเคลื่อนลาเรื อให้
วิ่งได้ นนั ้ ต้ องอาศัยน ้ามันเชื ้อเพลิงสาหรับเครื่ องยนต์ของเรื อ ดังนัน้ บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกับการจัดหาน ้ามันเชื ้อเพลิงที่
มีคุณภาพเพื่อให้ การให้ บริ การดาเนินการไปอย่างราบรื่ น ทังนี
้ ้ น ้ามันเชือ้ เพลิงที่บริ ษัทใช้ กบั เครื่ องยนต์มี 2 ประเภทซึ่ง
ได้ แก่ น ้ามันเตาและ น ้ามันดีเซล โดยมูลค่าการใช้ เฉลี่ยในปี 2559 - 2561 เท่ากับ 108.17 ล้ านบาท 90.12 ล้ านบาท
ตามลาดับ
บริ ษัทได้ มีการจัดหานา้ มันเชื อ้ เพลิงจากบริ ษัทผู้ค้าน ้ามันในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในกระบวนการการ
จัดซื ้อนัน้ บริ ษัทได้ มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผู้ค้าน ้ามัน และประเมินจากประวัติการให้ บริ การในอดีต
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการเปรี ยบเทียบราคาระหว่างผู้ค้าน ้ามันเพื่อที่บริ ษัทจะได้ ต้นทุนที่ต่าที่สดุ
ทังนี
้ ้ ในการใช้ น ้ามันของแต่ละลาเรื อ บริ ษัทได้ มีการวางแผนการใช้ น ้ามันไว้ ลว่ งหน้ าโดยประเมินจากสถิติการใช้
น ้ามันในอดีต อีกทังมี
้ การควบคุมปริ มาณการใช้ น ้ามัน โดยจะกาหนดอัตราความเร็ วของเรื อไว้ ซึ่งทางเรื อจะต้ องรายงาน
ปริ มาณการใช้ น ้ามันทุกวัน อีกทังมี
้ การตรวจสอบปริ มาณการใช้ น ้ามันปี ละ 4 ครัง้ เพื่อให้ การควบคุมการใช้ น ้ามันเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้จากข้ อบังคับของ International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships (MARPOL Annex VI) ทีม่ ีการกาหนดปริ มาณการเกิดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึง่ เกิดจากการเผาไหม้ น ้ามันของเรือ
บริ ษัทจึงจาเป็ นต้ องมีการควบคุมปริ มาณการใช้ เพื่อให้ ปริ มาณการเกิดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ไม่เกิ นอัตราที่ถกู กาหนดไว้
พร้ อมทังปรั
้ บปรุงระบบเครื่ องยนต์เพื่อช่วยควบคุมการปล่อยมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
2.4.4 การจัดหาคนประจาเรือ
ด้ วยการดาเนินธุรกิจที่ต้องพึง่ บุคลากรเป็ นสาคัญ ดังนัน้ การคัดสรรบุคลากรของบริ ษัทมีกระบวนการที่วางไว้ อย่าง
เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละตาแหน่งบริ ษัทจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างครบถ้ วนก่อนเข้ ารับทางาน ทังนี
้ ้
คุณสมบัติของบุคลากรประจาเรื อนันจะต้
้
องสอดคล้ องกับข้ อบังคับ ของกรมเจ้ าท่าหรื อตามที่องค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization: IMO) กาหนด ซึง่ ตามมาตรฐานความปลอดภัยนันจะมี
้ การกาหนดกาลัง
พลขันต
้ ่าของเรื อแต่ละลาในการปฏิบตั ิงานบนเรื อ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะสรรหาบุคลากรโดยการติดต่อเพื่อแจ้ งข่าวสารกับทางสถาบันการศึกษาที่มีการอบรมหลักสูตรของ
บุคลากรบนเรื อโดยตรง หรื อมีการประกาศในเว็บไซด์ หรื อประกาศที่กรมเจ้ าท่า ทังนี
้ ้ มีเกณฑ์การคัดเลือกที่สาคัญ เช่น
 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่อนุมตั ิโดยกรมเจ้ าท่า หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับ
การเดินเรื อสากลที่เกี่ยวข้ อง
 ได้ รับใบอนุญาตหรื อประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
 มีประสบการณ์ในการทางานที่มีความเกี่ยวข้ องกับตาแหน่งที่สมัคร
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 มีความสามารถในการสือ่ สาร
 มีความเข้ าใจในระบบการตรวจเรื อ
 มีความรู้ในเรื่ องของกฎระเบียบ ข้ อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรื อทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรและรักษามาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทกาหนดให้ มีการอบรมโดย
บุคลากรภายในที่มีความเชี่ยวชาญ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ดังนี ้
1) การอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้ าและวิธีปฏิบตั ิงานที่สาคัญ
2) การอบรมความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่ องจักรที่ใช้ บนเรื อ
3) การอบรมเกี่ยวกับตรวจความผิดปกติของเรื อและอุปกรณ์บนเรื อ การบารุงรักษาอุปกรณ์บนเรื อ
4) อบรมเรื่ องลักษณะและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับสินค้ าที่ขนส่ง
อีกทังมี
้ การส่งอบรมกับวิทยากรภายนอกบริ ษัทเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานและผู้บริ หารเพื่อ
นามาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
นอกจากบริ ษัทจะมีวิธีการคัดสรรและพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ
ของกฏหมายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลปี 2558 หรื อข้ อบังคับของกรมเจ้ าท่าเพื่อ รับรองว่าแรงงานทางทะเลจะ
ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมตามมาตรฐานสากล
2.4.5 การจัดหาอะไหล่ และอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ สาหรับเรือบรรทุกสินค้ า
การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ ที่ใช้ สาหรับลาเรื อที่จาเป็ นในการดาเนินงานของบริ ษัท นันจะมี
้
การเปรี ยบเทียบทัง้
ราคาและประเมินคุณภาพของสินค้ า ประเมินผู้จดั จาหน่าย ก่อนที่จะสัง่ ซื ้อเป็ นครัง้ คราวหรื อเซ็นสัญญารายปี ทุกครัง้ โดย
อะไหล่และอุปกรณ์ ดงั กล่าวได้ แก่ ชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ ต่างๆ ของเรื อ สารเคมีที่ใช้ บนเรื อ น ้าจืด และวัสดุสิ ้นเปลืองอื่นๆ
เป็ นต้ น
2.4.6 การซ่ อมบารุ งเรือ
บริ ษัทมีการวางแผนการซ่อมบารุ งของเรื อแต่ละลาตามอายุการใช้ งานของแต่ละลาเรื อซึ่งเป็ นการปฏิบัติตาม
ข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยในการเดินเรื อขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และกรมเจ้ าท่าแห่งประเทศไทย
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ การดาเนินการให้ บริ การขนส่งน ้ามันดิบ และผลิตภัณฑ์น ้ามันเต็มไปด้ วยประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย โดยการซ่อมบารุ ง แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 1) การซ่อมบารุ งเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
และ 2) การเข้ าอูแ่ ห้ ง (Dry Docking) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) การซ่ อมบารุ งเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
การซ่อมบารุ งเชิงป้องกันซึ่งเป็ นการซ่อมบารุ งระบบภายในเรื อ โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักดังนี ้ 1.
การซ่อมบารุงการทางานของเครื่ องจักร 2. การซ่อมบารุงของระบบไฟฟ้ า
 ซ่อมบารุงการทางานของเครื่ องจักร (Main Engine Maintenance) เป็ นการซ่อมบารุงตามชัว่ โมงการทางานของ
เครื่ องจักรตามคาแนะนาของผู้ผลิตโดยส่วนมากจะมีการซ่อมบารุงทุกๆ 7,000 ชม. โดยหากเป็ นเครื่ องที่มี
เทคโนโลยีใหม่จะมีการซ่อมบารุงทุกๆ 12,000 ชม. โดยการซ่อมบารุงนันจะใช้
้
เวลาทังหมดไม่
้
เกิน 5 วัน
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 ซ่อมบารุงการทางานของระบบไฟฟ้ า (Generator Engine Maintenance) เป็ นการซ่อมบารุงตามชัว่ โมงการ
ทางานของระบบไฟฟ้ าในเรื อ ตัวอย่างเช่น เครื่ องปั่ นไฟในเรื อ ตามคาแนะนาของผู้ผลิตโดยส่วนมากจะมีการ
ซ่อมบารุงทุกๆ 7,000 - 8,000 ชม. โดยหากเป็ นเครื่ องที่มีเทคโนโลยีใหม่จะมีการซ่อมบารุงทุกๆ 10,000 ชม. โดย
การซ่อมบารุงนันจะใช้
้
เวลาทังหมดไม่
้
เกิน 5 วัน
ทังนี
้ ้การซ่อมบารุงเรื อเชิงป้องกันจะไม่กระทบต่อจานวนวันในการดาเนินงานเนื่องจากบริ ษัทจะใช้ บคุ ลากรบนเรื อ
เพื่อซ่อมบารุงตามช่วงเวลาที่วา่ งจากการปฏิบตั ิงาน
2) การเข้ าอู่แห้ ง (Dry Docking)
จากข้ อกาหนดของกรมเจ้ าท่าภายใต้ กฎหมายไทยที่กาหนดว่าลาเรื อทุกลาจะต้ องมีการเข้ าอู่แห้ งทุกๆ 36 เดือน
และสมาคมจัดชันเรื
้ อ (Classification Society) อยูภ่ ายใต้ ข้อบังคับสากล ที่กาหนดว่าลาเรื อทุกลาจะต้ องมีการนาเรื อเข้ าอู่
แห้ งจานวน 2 ครัง้ ภายใน 60 เดือน โดยกาหนดว่าในการตรวจเรื อครัง้ แรกจะต้ องทาภายใน 36 เดือน ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ มี
การวางแผนในการนาลาเรื อเข้ าอู่แห้ งให้ เหมาะสมกับตารางการเดินเรื อของเรื อแต่ละลาเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยการเข้ าอู่แห้ งนี ้ใช้ ระยะเวลาประมาณ 15 - 21 วันในการดาเนินการ เพื่อตรวจดูสภาพโครง
เหล็กของตัวเรื อว่ามีการสึกกร่ อนมากน้ อยเพียงใด รวมถึงการตรวจสอบวาล์วน ้าทะเล สีของเรื อเพื่อป้องกันไม่ให้ เรื อเกิด
สนิม ระบบทังหมดของท้
้
องเรื อ และระบบในตัวเรื อ ยกตัวอย่างเช่น ระบบเครื่ องยนต์ ระบบไฟฟ้ า ระบบควบคุมการ
เดินเรื อ ระบบในการรับส่งสินค้ า และระบบความปลอดภัยในเรื อ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะนาเรื อเข้ าอู่เรื อที่มีมาตรฐานและเป็ นที่ไว้ วางใจ โดยบริ ษัทมีการพิจารณาด้ านราคา คุณภาพและ
ระยะเวลาในการซ่อมเป็ นหลัก
2.5

ใบอนุญาตที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ


ใบรับแจ้ งเป็ นผู้ขนส่ งนา้ มันเชือ้ เพลิงตามมาตรา 12 ทวิ1
ผู้ออกใบอนุญาต : กรมธุรกิจพลังงาน
วันที่ออกใบอนุญาต: 19 กันยายน 2561
ออกให้ แก่: บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

1

ใบรับแจ้ งเป็ นผู้ขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงตามาตรา 12 ออกให้ แก่ บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2544
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ใบอนุญาตใช้ เรือและใบทะเบียนเรือ
ผู้ออกใบอนุญาต : กรมเจ้ าท่า
ใบทะเบียนเรือ

ใบอนุญาตใช้ เรือ
ลาดับ

ชื่อเรือ

ประเภทเรือเดินทะเล

วันสิน้ อายุ

ทะเบียนเรือ

วันจดทะเบียน

1

วี.แอล.5

เรือเดินทะเลใกล้ ฝั่ง

24/7/2562

441000851

6/11/2544

3

วี.แอล.10

เรือเดินทะเลใกล้ ฝั่ง

31/10/2562

490001278

26/05/2549

4

วี.แอล.11

เรือเดินทะเลใกล้ ฝั่ง

2/5/2562

520080685

5/03/2552

5

วี.แอล.12

เรือเดินทะเลเฉพาะเขต

30/10/2562

530001586

27/5/2553

6

วี.แอล.14

เรือเดินทะเลใกล้ ฝั่ง

23/7/2562

550003257

12/11/2555

7

วี.แอล.15

เรือเดินทะเลเฉพาะเขต

25/6/2562

570001940

10/6/2557

8

วี.แอล.16

เรือเดินทะเลเฉพาะเขต

31/1/2563

580001659

7/8/2558

9

วี.แอล.17

เรือเดินทะเลเฉพาะเขต

20/12/2562

590002845

13/7/2559

10

วี.แอล.18

เรือเดินทะเลเฉพาะเขต

19/03/2562

590003784

14/11/2559

11

วี.แอล.19

เรือเดินทะเลเฉพาะเขต

10/7/2562

600001793

19/7/2560

12

ชุติภา 5

เรือเดินทะเลเฉพาะเขต

16/07/2562

590000095

29/01/2559

13

วี.แอล.20

เรือเดินทะเลเฉพาะเขต

6/9/2562

610002084

18/9/2561

หมายเหตุ:

1.ใบอนุญาตใช้ เรื อ ได้ กาหนดประเภทการใช้ เรื อเดินทะเลไว้ เป็ นการเฉพาะ ดังนัน้ หากบริ ษัทจะเปลี่ยนแปลง
เส้ นทางการ เดินเรือก็จะต้ องแจ้ งเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ เรือเดินทะเลก่อนเริ่มดาเนิน
2. ใบอนุญาตใช้ เรือมีกาหนดอายุคราวละ 1 ปี บริษัทจึงต่อยื่นขอต่อใบอนุญาตใช้ เรือก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ
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2.6

รางวัลและมาตรฐานที่ได้ รับ

บริ ษัทมีการให้ บริ การที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึง่ บริ ษัทผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรทังในและต่
้
างประเทศ
และได้ รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ปี
2558

รางวัล/มาตรฐานที่ได้ รับ
รางวัลปฏิบตั ิงานยอดเยี่ยมควบคุมการสูญหายของน ้ามัน (เรือ วี.แอล.8) – บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
รางวัลปฏิบตั ิงานยอดเยี่ยม Zero Incident (เรือ วี.แอล.8) – บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
เรือ วี.แอล.11และเรือ วี.แอล.4 - IESG Safety Award ( Oil Industrial Environment Safety Group Association)
DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's

2559

Zero Incidents in Marine Operations - บริษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด
DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's

2560

เรือ วี.แอล.8 และเรือวี.แอล. 16 - IESG Safety Award (Oil Industrial Environment Safety Group Association)
Zero Incidents in Marine Operations - บริษัท เชฟรอน (ไทย) จากัด
DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's

2561

2.7

DOC -Documents Of Compliance-Class Lloyd's

ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

ด้ วยการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทที่ต้องคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นไม่เพียงแต่
ส่งผลต่อบุคคลหรื อทรัพยากรของบริ ษัท ยังส่งผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อมอีกด้ วย โดยในปี 2558 บริ ษัทเคยเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิดจนเกิดผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อมเพียงครัง้ เดียว แต่อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ดงั กล่าวมีมลู ค่าความเสียหายที่ไม่ มาก
นักโดยมีมลู ค่าความเสียหายรวมเท่ากับ 11.59 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.98 ของรายได้ จากการให้ บริ การในปี และในปี
2559-2561 บริ ษัทไม่มีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทมีวิธีการจัดการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุโดยให้
ความสาคัญกับการฝึ กฝนบุคลากรบนเรื อให้ ปฏิบตั ิงานตามระเบียบโดยยึดหลักการปฏิบตั ิของประมวลข้ อบังคับเกี่ยวกับ
การบริ หารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety Management Code ,ISM Code) โดยมีแผนการอบรม
ประจาปี เพื่อให้ บคุ ลากรตระหนักถึงการให้ บริ การด้ วยความปลอดภัย นอกจากนี ้บริ ษัทได้ รับการรับรองการปฏิบตั ิงานตาม
ระบบ ISM จากจากหน่วยงานที่มาตรวจสอบที่เรี ยกว่า Lloyd’s Register ประกอบกับการได้ รับการยอมรับจากกลุม่ Oil
companies International Marine Forum (OCIMF)
นอกจากนี ้บริ ษัท มีการทาประกันภัย คุ้มครองกรณี ที่เกิดความเสียหายขึ ้น โดยมีประกั นภัย 2 ประเภทได้ แก่ 1.
ประกันภัยตัวเรื อและเครื่ องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) ซึง่ ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิด
ขึ ้นกับตัวเรื อบรรทุกน ้ามันและเครื่ องจักรที่อยูภ่ ายในเรื อ 2.ประกันภัยสาหรับความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (Protection and
Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึง่ ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดกับลูกเรื อ บุคคลที่สาม และสิง่ แวดล้ อม
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2.8 สิทธิประโยชน์ จากบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทเป็ นผู้ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในกิจการขนส่งทางเรื อจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน โดยได้ รับสิทธิ
ประโยชน์เช่น ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักร ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่มีกาหนดระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี โดยในปี
2559-2561 มีลาเรื อที่ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ระหว่างปี จานวน 8 ลา 9 ลา และ 9 ลาตามลาดับ (สามารถดูรายลละเอี ยด
เพิ่ มเติ มได้ในส่วนที ่ 2.2-5)
2.9

กฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
ในการดาเนินธุรกิจให้ บริ การขนส่งทางเรื อบริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1)

กฎหมายและกฎระเบียบที่สาคัญในการให้ บริการการขนส่ ง
กฎหมายในประเทศ
1. พระราชบัญญัติเรื อไทย พ.ศ. ๒๔๘๑
พระราชบัญญัติเรื อไทยกาหนดขอบเขตของการค้ าในน่านน ้าไทย ประเภทของเรื อที่ต้องจดทะเบียน
เป็ นเรื อไทย การดาเนินการทางทะเบียนเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเป็ นเรื อไทย การใช้ ชื่อเรื อและการ
เปลีย่ นชื่อเรื อ และการกาหนดอัตราส่วนคนประจาเรื อไทย
2. พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลกาหนดขึ ้นเพื่อควบคุมและกากับดูแลการประกอบธุรกิจขนส่ง
ทางเรื อ โดยกาหนดถึงสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ให้ บริ การส่งสินค้ า สิทธิ และหน้ าที่ของผู้จ้างขนส่งสินค้ า
รวมถึงข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับใบตราส่งสินค้ า ความรับผิดของผู้ให้ บริ การส่งสินค้ า และข้ อยกเว้ นความรับ
ผิดของผู้ให้ บริ การส่งสินค้ า
กฎระเบียบและข้ อกาหนดสากล
3. อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล International Convention for the
Safety of Life at Sea (“SOLAS”)
SOLAS มีจุดมุ่งหมายหลักในการดูแลความปลอดภัยสิ่งมีชีวิตในทะเลที่องค์กรทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMO) เขียนขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อกาหนดมาตรฐานขันต
้ ่าสาหรับการต่อเรื อ อุปกรณ์
ต่างๆที่ใช้ บนเรื อ รวมถึงการปฏิบตั ิงานบนเรื อซึ่งตังอยู
้ ่บนความปลอดภัยเป็ นหลัก ทังนี
้ ้รั ฐเจ้ าของธง
จะต้ องเป็ นผู้ควบคุมดูแลให้ เรื อที่อยู่ภายใต้ รัฐนันๆปฏิ
้
บตั ิตามข้ อกาหนด โดยใบรับรองต่างๆที่เป็ นการ
รับรองว่าเจ้ าของเรื อมีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่ถกู กาหนดไว้ ในอนุสญ
ั ญา
ทังนี
้ ้มีประมวลข้ อบังคับที่สาคัญที่เป็ นส่วนหนึง่ ของ SOLAS มีดงั นี ้
3.1 ประมวลข้ อบังคับเกี่ ยวกับการบริ หารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety
Management Code: ISM Code) ที่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดาเนินงานของเรื อและ
การป้องกันมลพิษทางทะเล เพื่อให้ เรื อทุกลามีแนวทางในการปฏิบตั ิด้วยความปลอดภัยที่ได้ มาตรฐาน
4. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, (“MARPOL”)
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MARPOL เป็ นอนุสัญ ญาระหว่า งประเทศหลัก ที่ ค ลอบคลุม ถึ ง การป้ องกัน การปล่อ ยมลพิ ษ สู่
สิ่งแวดล้ อมทางทะเลจากการปฏิบัติงานทางเรื อหรื ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึน้ ที่ประกอบไปด้ วยการ
ป้องกันมลพิษจากน ้ามันที่กาหนดให้ เรื อจะต้ องเป็ นเรื อเปลือกสองชัน้ ป้องกันมลพิษจากของเหลวและสิ่ง
ที่มีสารเคมีอนั ตราย ป้องกันมลพิษจากสิง่ ปฏิกลู ที่ถกู ปล่อยจากเรื อ ป้องกันมลพิษทางอากาศ
5. ข้ อกาหนดของ Oil Companies International Marine Forum (“OCIMF”)
Oil Companies International Forum เป็ นองค์กรของผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมน ้ามัน ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเดินเรื อของผู้ให้ บริ การน ้ามัน ให้ มีความปลอดภัยและคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม
ทังนี
้ ้จัดตังขึ
้ ้นเพื่อกาหนดมาตรฐานในการเดินเรื อโดยยึดกฎระเบียบและข้ อบังคับของ IMO เป็ นหลัก โดย
มีแนวทางหลัก 2 โปรแกรม ดังนี ้
5.1 The Tanker Management and Self Assessment (TMSA, OCIMF )
สาหรับ The Tanker Management and Self Assessment (TMSA) เป็ นโปรแกรมที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการขนส่งพัฒนาการบริ หารจัดการการดาเนินงานในการให้ บริ การขนส่งน ้ามัน
ทางทะเลอย่างปลอดภัย ซึ่ง บริ ษัทจะต้ องประเมินตนเอง โดยมี Safety Management System (SMS)
เป็ นหลักการในการประเมิน
5.2 Ship Inspection Report Exchange Programme (SIRE Programme, OCIMF)
โปรแกรม Ship Inspection Report Exchange (SIRE) เป็ นโปรแกรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกาหนด
มาตรฐานการขนส่งของเรื อบรรทุกน ้ามัน โดย SIRE เป็ นหลักการในการประเมินการดาเนินงานของเรื อ
บรรทุกน ้ามันที่มีลกั ษณะเฉพาะสาหรับผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยของเรื อ โดยมีหวั ข้ อ
ในการประเมินหลักๆเช่น การจัดการคนเรื อ การบริ หารความปลอดภัยบนเรื อ ระบบการขนส่งสินค้ า การ
ป้องกันมลพิษ เป็ นต้ น
2.10 งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทไม่มีงานที่ยงั ไม่สง่ มอบ
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3.

ปั จจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่เสนอขายในครัง้ นี ้มีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้อย่าง
รอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยความเสีย่ งในหัวข้ อนี ้ก่อนตัดสินใจลงทุนซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ข้ อความดังต่อไปนี ้แสดงถึงปั จจัยความเสี่ยงที่มีนยั สาคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ บริ ษัท และ
มูลค่าหุ้นของบริ ษัท นอกเหนือจากปั จจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชีช้ วนฉบับนี ้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง บริ ษัท ไม่
อาจทราบได้ ในขณะนี ้หรื อเป็ นความเสีย่ งที่บริ ษัท พิจารณาในขณะนี ้ว่าไม่เป็ นสาระสาคัญซึง่ อาจเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่มี
ความสาคัญต่อไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลกาไร สินทรัพย์
สภาพคล่อง หรื อ แหล่งเงินทุนของบริ ษัท
นอกจากนี ้ ข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในหนังสือ
ชี ้ชวนฉบับนี ้ เช่น การใช้ ถ้อยคาว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
้ “ประมาณ” หรื อการ
ประมาณการทางการเงิ นโครงการในอนาคต การคาดการณ์ เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิ จ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท นโยบายของรัฐและ/หรื อคาหรื อข้ อความอื่น ใดใน
ทานองเดียวกัน เป็ นคาหรื อข้ อความที่บ่งชี ้ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่นอน เป็ นการคาดการณ์ ถึง
เหตุการณ์ ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษัท ในปั จจุบันนัน้ มิได้ เป็ นการรับรองผลประกอบการหรื อเหตุการณ์ ใน
อนาคตและผลที่เกิดขึ ้นจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนก็ได้ สาหรับข้ อมูลใน
ส่วนนี ้ที่อ้างถึงหรื อเกี่ยวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ได้ มาจากข้ อมูลที่มีการเปิ ดเผยหรื อคัดย่อ
จากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ โดยที่ บริ ษัท มิได้ ทาการตรวจสอบหรื อรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ดังกล่าวแต่ประการใด
ปั จจุบนั บริ ษัท มีการประกอบธุรกิจให้ บริ การรับขนส่งสินค้ าทังในประเทศและระหว่
้
างประเทศซึ่ง บริ ษัท มีความเสี่ยง
ในการดาเนินธุรกิ จเช่นเดียวกับความเสี่ยงทั่วไปที่อาจเกิ ดขึ ้นกับธุรกิจทุกประเภท และความเสี่ยงที่สาคัญต่างๆ ดังมี
รายละเอียดดังนี ้
ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของบริษัท
1. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงคูค่ ้ ารายใหญ่
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งของบริ ษัทส่วนใหญ่มาจากคูค่ ้ ารายใหญ่ โดยในปี 2559 - 2561 ซึง่ สัดส่วน
รายได้ จากการให้ บริ การแก่ค่คู ้ ารายใหญ่จานวน 2 ราย คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการให้ บริ การ
โดยมีคคู่ ้ ารายใหญ่หนึง่ รายคือ บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“ESSO”) ที่มีรายได้ คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่า
ร้ อยละ 30 ซึ่งในปี 2559 - 2561 ซึ่งมีรายได้ เฉลี่ยร้ อยละ 46.32 ของรายได้ จากการให้ บริ การทังหมด
้
ดังนัน้ หากเกิด
เหตุการณ์ที่ค่คู ้ ารายดังกล่าวหยุดการประกอบธุรกิจหรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ทาให้ การประกอบธุรกิจต้ องหยุดชั่วคราว
หรื อในกรณีที่ค่คู ้ าบอกเลิกจ้ างบริ ษัท จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ แต่อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวและเชื่อว่าคูค่ ้ ารายดังกล่าวเป็ นผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน อีก
ทังความต้
้
องการใช้ ผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมที่บริ ษัทขนส่ง ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่าเหตุการณ์ ในการหยุดการ
ประกอบธุรกิจจะไม่เกิดขึ ้น นอกจากนี ้ ด้ วยศักยภาพของบริ ษัทในการให้ บริ การขนส่งที่เน้ นคุณภาพและความปลอดภัย
เป็ นหลักและประสบการณ์ของบริ ษัทที่ผา่ นมา รวมถึงบริ ษัทและคู่ค้ารายดังกล่าวมีความสัมพันธ์ ที่ดีกนั มาอย่างยาวนาน
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และใช้ บริ การบริ ษัทเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องมากว่า 20 ปี และมีการต่อสัญญาเรื่ อยมา บริ ษัทจึงเชื่อว่าความเสี่ยงจากการบอกเลิก
จ้ างสัญญามีต่า ทังนี
้ ้อายุสญ
ั ญาปั จจุบนั กับคูค่ ้ ารายใหญ่มีอายุ 3 ปี
2. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากร
เนื่องจากธุรกิจการให้ บริ การขนส่งน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเป็ นธุรกิจเฉพาะทางที่ต้องอาศัยบุคลากรที่
มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางในการปฏิบตั ิงานซึง่ ได้ แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาเรื อ บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
กับการควบคุมการปฏิบตั ิการบนเรื อ โดยบริ ษัทต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ทงด้
ั ้ านการบริ หารกองเรื อ การจัดหาเรื อ การ
ปฏิบตั ิการขนส่งสินค้ าทางเรื อ การปฏิบตั ิตามกฎและข้ อบังคับต่างๆตามข้ อกาหนดในประเทศและข้ อกาหนดขององค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ เนื่องจากสินค้ าที่รับให้ บริ การขนส่งดังกล่าวจัดเป็ นสินค้ าประเภทสารเคมีและวัตถุอนั ตรายซึ่ง
หากเกิ ด ความผิ ด พลาด อาจท าให้ เ กิ ด ความเสีย หายต่อ บุค คลและสิ่ ง แวดล้ อ มในวงกว้ า ง ดัง นัน้ บริ ษั ท จึ ง ต้ อ งให้
ความสาคัญกับบุคลากรเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ บุคลากรของบริ ษัทและบุคลากรที่จะคัดสรรเข้ ามาทาหน้ าที่ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่กฏเกณฑ์หรื อข้ อบังคับต่างๆกาหนด โดยแม้ ปัจจุบนั บุคลากรบนเรื อจะมีอตั ราการเปลี่ยนงานที่ค่อนข้ างสูง โดยในปี
2560 และ ปี 2561 บริ ษัทมีอตั ราการเปลี่ยนงานของบุคลากรบนเรื อเท่ากับร้ อยละ 43.65 และ 33.75 ตามลาดับ โดย
ตาแหน่งของบุคลากรบนเรื อส่วนมากที่มีการเปลี่ยนงานค่อนข้ างมากมักจะเป็ นบุคลากรระดับลูกเรื อทัว่ ไป (ช่างน ้ามันที่
เป็ นลูกยามห้ องเครื่ อง หรื อนายท้ ายที่ทาหน้ าที่ถือพังงานเรื อ ) ซึ่งไม่ใช่บุคลากรหลักในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ควบคุมการ
ปฏิบตั ิการบนเรื อ อย่างไรก็ดีบริ ษัทสามารถหาบุคลากรมาทดแทนทันเวลาและไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการดาเนินการเพื่อที่จะรักษาบุคลากรให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งที่จะส่งผลต่อ
การดาเนินงานของธุรกิจ ของบริ ษัท บริ ษัทมีสวัสดิการของบุคลากรที่นอกเหนือจากเงิ นเดือนประจาและสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลทัว่ ไปแล้ ว บริ ษัทยังมีเงินบาเหน็จบานาญ และมีคา่ ส่งเสริ มการศึกษาพนักงานเพื่อนาความรู้ที่ได้ กลับมาใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์กร รวมถึงการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาตนเอง
3. ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่
น ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นหนึง่ ในต้ นทุนหลักในการประกอบธุรกิจการให้ บริ การขนส่งน ้ามันซึง่ ในปี 2559 - 2561
ต้ นทุนน ้ามันเชือ้ เพลิงคิดเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยร้ อยละ 38.99 ของต้ นทุนทังหมด
้
โดยในการจัดซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิง แต่ละครัง้
บริ ษัทจะมีการเทียบราคาและประเมินคุณภาพอยู่เสมอ ซึ่ง บริ ษัทจะเลือกผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่ ที่ให้ ราคาที่เหมาะสม
ประกอบกับประวัติการให้ บริ การของผู้จดั จาหน่ายรายใหญ่ ในอดีต ในปี 2559 - 2561 ที่ผ่านมาบริ ษัทมีการจัดซื ้อจัดจ้ าง
น ้ามันเชือ้ เพลิงจาก บริ ษัท นาวี อินเตอร์ เทรด จากัด และบริ ษัทในเครื อ ในสัดส่วนเทียบกับมูลค่าซื ้อรวมเท่ากับร้ อยละ
28.38 ร้ อยละ 40.79 และร้ อยละ 30.18 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นสัดส่วนเฉลี่ยที่มากกว่าร้ อยละ 30 แต่อย่างไรก็ดี น ้ามัน
เชือ้ เพลิงเป็ นสินค้ าทัว่ ไปที่มีผ้ จู ัดจาหน่ายหลายราย หากผู้ค้าน ้ามันเชือ้ เพลิงรายนี ้ไม่สามารถจาหน่ายน ้ามันเชือ้ เพลิง
ให้ กบั บริ ษัทได้ บริ ษัทยังสามารถจัดหาน ้ามันเชื ้อเพลิงจากผู้ค้ารายอื่นได้
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4. ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาน ้ามัน
นอกจากรายได้ ของบริ ษัท จะมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับราคาน ้ามันแล้ ว น ้ามันยังเป็ นหนึ่งในต้ นทุนหลักในการ
ดาเนินการให้ บริ การขนส่ง ซึง่ ราคาน ้ามันเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สาคัญและสามารถกระทบต่อผลประกอบการของบริ ษัทอย่างมี
นัยสาคัญ ทังนี
้ ้ เนื่องจากราคาน ้ามันจะขึ ้นอยูก่ บั อุปสงค์และอุปทานของน ้ามันโลกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท
อย่างไรก็ ดี รายได้ จากการให้ บริ การของบริ ษัทส่วนใหญ่ จะแปรผันตามราคานา้ มันดีเซลขายปลีกหน้ าสถานีนา้ มันใน
กรุงเทพฯที่เปลีย่ นแปลงไป แม้ วา่ บริ ษัทยังมีรายได้ บางส่วนที่เป็ นแบบราคาเหมาจ่ายที่มีการเซ็นสัญญาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่ง
บริ ษัทไม่สามารถผลักภาระต้ นทุนที่สงู ขึ ้นตามราคาน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ ้นให้ กบั คู่ค้าได้ ทงหมด
ั้
โดยรายได้ ที่ไม่ได้ ผนั แปรตาม
ราคาน ้ามันของบริ ษัทในปี 2559-2561 มีสดั ส่วนเฉลีย่ เพียงร้ อยละ 16.29 ของรายได้ จากการให้ บริ การทังหมด
้
แต่อย่างไร
ก็ตามบริ ษัทมีการควบคุมปริ มาณน ้ามันโดยกาหนดความเร็ วของเรื อให้ เหมาะสม ดังนันบริ
้ ษัทจะทราบถึงปริ มาณการใช้
น ้ามันของแต่ละเส้ นทางการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ในส่วนของคู่ค้าที่เป็ นสัญญาให้ บริ การขนส่งแบบเหมาจ่ายบริ ษัท มีการกาหนด
เส้ นทางในแต่ละรอบเดือน โดยหากคูค่ ้ าใช้ บริ การที่นอกเหนือในสัญญา คู่ค้าจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายน ้ามันเชื ้อเพลิง
ทังหมด
้
นอกจากนี ้บริ ษัทจะมีการพิจารณาผลตอบแทนที่จะได้ รับก่อนการเซ็นสัญญาว่ามีความคุ้มค่าหรื อไม่ โดยประเมิน
จากรายได้ จากการให้ บริ การ รวมถึงประมาณการต้ นทุนในเส้ นทางนัน้ ทั ง้ หมด โดยต้ นทุนน ้ามันเชื อ้ เพลิงที่ใช้ ในการ
ประเมินจะอ้ างอิงจากราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงในอดีตที่ผา่ นมา นอกจากนี ้ในกรณีที่ราคาน ้ามันผันผวนเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้
ระหว่างช่วงอายุสญ
ั ญา บริ ษัทอาจมีการเจรจากับคูค่ ้ าเพื่อปรับอัตราค่าบริ การ ดังนันความเสี
้
่ยงดังกล่าวจะไม่กระทบกับ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
5. ความเสีย่ งจากผลกระทบจากแผนการนาเรื อขึ ้นอูแ่ ห้ ง
จากข้ อกาหนดของกรมเจ้ าท่าภายใต้ กฎหมายไทยที่กาหนดว่าลาเรื อทุกลาจะต้ องมีการเข้ าอูแ่ ห้ งทุกๆ 36
เดือนและสมาคมจัดชันเรื
้ อ (Classification Society) อยู่ภายใต้ ข้อบังคับสากล ที่กาหนดว่าลาเรื อทุกลาจะต้ องมีการนา
เรื อเข้ าอูแ่ ห้ งจานวน 2 ครัง้ ภายใน 60 เดือน โดยกาหนดว่าในการตรวจเรื อครัง้ แรกจะต้ องทาภายใน 36 เดือน ระยะเวลา
ในการเข้ าอูแ่ ห้ งใช้ เวลาประมาณ 15 ถึง 21 วันในการดาเนินการ ส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษัทไม่สามารถนาเรื อไป
ให้ บริ การขนส่งได้ จึงส่งผลให้ รายได้ ในช่วงเวลานันๆลดลงและยั
้
งมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการนาเรื อขึ ้นอู่แห้ ง โดยหาก
บริ ษัทมีเรื อที่ต้องขึ ้นอูแ่ ห้ งในช่วงเวลาเดียวกันหลายลา การขึ ้นอู่แห้ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี
นันๆ
้ ได้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการกองเรื อเพื่อให้ ส่งผลกระทบต่อรายได้ การให้ บริ การในปี นันๆน้
้ อยที่สดุ
และมีการวางแผนในการนาลาเรื อเข้ าอูแ่ ห้ งให้ เหมาะสมกับตารางการเดินเรื อของเรื อแต่ละลาเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่ อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทมากนัก
ทังนี
้ ้ตารางแผนการนาเรื อขึ ้นอูแ่ ห้ งในปี 2562-2564 มีดงั นี ้
การเข้ าอูแ่ ห้ ง
จานวนเรื อ (ลา)

ปี 2562

ปี 2563

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

ปี 2564
Q1

1

1

1

2

3

0

1

0

2
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6. ความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษัทจัดทางบการเงินรวมเป็ นสกุลเงินบาท โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งระหว่างประเทศ
ซึง่ คูค่ ้ าจะชาระเงินเป็ นสกุลเงินดอลล่าร์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การต่างประเทศในปี 2560 และ ปี 2561 เท่ากับ
192.20 ล้ านบาท และ 179.64 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 28.16 และร้ อยละ 25.86 ของรายได้ จากการให้ บริ การ
ทัง้ หมด ซึ่ง บริ ษัทไม่สามารถหลีกเลี่ย งผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ แต่อย่างไรก็ ดี บริ ษัท มี
ค่าใช้ จ่ายบางส่วนเป็ นสกุลดอลล่าร์ เช่นกัน ดังนัน้ บริ ษัทจะสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ได้ บางส่วนด้ วยวิธีป้องกันแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) โดยค่าใช้ จ่ายสกุลเงินดอลล่าร์ ที่อยู่ในงบกาไรขาดทุนในปี
2560 และ ปี 2561 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 46.14 และร้ อยละ 50.27 ตามลาดับของรายได้ เงินสกุลดอลล่าร์ ทังนี
้ ้ ในการ
ทาการซื ้อขายที่มีการใช้ สกุลเงินอื่น ที่มีมลู ค่าที่สงู เช่น การลงทุนซื ้อเรื อ บริ ษัทจะมีการทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าสาหรับ
สกุลเงินนันๆเอาไว้
้
7. ความเสีย่ งจากการลงทุนซื ้อเรื อ
ทรัพย์สนิ หลักในการประกอบธุรกิจก็คือลาเรื อ ซึง่ มีมลู ค่าการลงทุนรวมถึงค่าใช้ จ่ายต่างๆระหว่างการต่อ
เรื อที่ค่อนข้ างสูง หรื อ ในกรณีซื ้อเรื อมือสองจะมี ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งเรื อที่ค่อนข้ างสูง ทังนี
้ โ้ ดยทัว่ ไปแล้ วก่อนที่จะ
ลงทุนซื ้อเรื อลาใหม่ บริ ษัทจะมีการตกลงกับ คู่ค้าที่มีความต้ องการเรื อเพื่อให้ บริ การเพิ่มเติม และมีการทา Feasibility
Study เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนซึง่ การประเมินดังกล่าวนี ้เป็ นเพียงการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตที่อยู่
บนสมมติฐานที่วา่ รายได้ และค่าใช้ จ่ายต่างๆจะเป็ นไปตามสัญญาที่คคู่ ้ าว่าจ้ างและค่าใช้ จ่ายที่ใกล้ เคียงกับปั จจุบนั ดังนัน้
หากตัวเลขที่เกิดจริ งไม่ได้ เป็ นไปตามการคาดการณ์ หรื อมีเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ ้นที่สง่ ผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ ผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการณ์ไว้ นอกจากนี ้ บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงหากบริ ษัทไม่
สามารถหาเรื อให้ บริ การกับคู่ค้าได้ อย่างทันเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการไว้ วางใจในการใช้ บริ การใน
อนาคต
อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีการจัดทางบประมาณการลงทุนประจาปี และได้ มีการทบทวนงบประมาณการลงทุน
ทุกๆปี เพื่อเป็ นการปรับเปลีย่ นแผนธุรกิจตามสถานการณ์ และสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปที่ช่วยให้ ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซื ้อเรื อลดน้ อยลง
8. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของความต้ องการใช้ พลังงานในอนาคต
ปั จจุบนั บริ ษัทมีรายได้ จากการขนส่งน ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี 2559 – 2561 รวมเป็ น ร้ อย
ละ 70.23 ร้ อยละ 80.44 ร้ อยละ 81.40 ของรายได้ จากการให้ บริ การทังหมด
้
ดังนัน้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงความ
ต้ องการใช้ พลังงานเพื่อใช้ ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรื อใช้ ในครัวเรื อนต่างๆจากน ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันเป็ น
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้ ปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อความต้ องการใช้ พลังงาน
มาจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเติบโตของประชากร รวมถึง
นโยบายการใช้ พลังงาน ซึง่ ปั จจุบนั อัตราการใช้ พลังงานทดแทนเริ่ มมีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามหากดูสถิติการใช้
น ้ามันในประเทศก็ยงั คงเติบโตขึ ้นต่อเนื่อง อีกทังการประมาณการจาก
้
International Energy Agency (IEA) ซึ่งประมาณ
การณ์ ว่าการใช้ น ้ามันในอนาคตจากปี 2559-2583 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ ว่าจะมีสดั ส่วนต่อการใช้ พลังงาน
ทังหมดลดลง
้
แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีการกระจายความเสีย่ งของรายได้ โดยบริ ษัทมีการให้ บริ การขนส่งน ้ามันปาล์ม ที่เป็ น
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หนึง่ ในพลังงานทดแทน อีกทังมี
้ การติดตามสถานการณ์สภาวะตลาดอย่างใกล้ ชิดเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการ
ดาเนินธุรกิจได้ อย่างทันท่วงที
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ภาพนี ้แสดงถึ งการประมาณการที ่ใช้ในอนาคตซึ่ งสะท้ อนให้เห็น ถึ งการใช้น้ ามันยังคงเติ บโตต่อเนื ่อง แม้ว่าสัดส่วนการใช้น้ า มันเที ยบกับ
พลังงานทัง้ หมดจะมีสดั ส่วนลดลง
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ภาพนีแ้ สดงถึงประมาณการความต้องการใช้น้ามันในอนาคตทีย่ งั เติ บโตโดยแบ่งตามประเภทการใช้งานหลัก

9. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
ด้ วยสภาพการดาเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและบุคคลในวงกว้ าง การ
ดาเนินกิจการนี ้จึงต้ องมีกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ มากมายทังในประเทศและต่
้
างประเทศมากากับดูแล ดังนัน้ หากเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญของกฎหมายหรื อข้ อบังคับต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้
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เนื่องจากบริ ษัทอาจจะมีภาระค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มเติมมากขึ ้น และหากบริ ษัทถูกยกเลิกใบอนุญาต หรื อไม่
สามารถต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ได้ จะส่งผลกระทบอย่างมีนยั ต่อธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการต่อใบอนุญาต กฎหมายและข้ อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเคร่ งครั ด รวมถึงมีการติดตามข่าวสารต่างๆเพื่อให้ สามารถปรั บเปลี่ยนแผนการดาเนินธุรกิ จเพื่อรั บมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้น โดยบริ ษัทมีบคุ คลที่ได้ รับมอบหมาย (Designated Person Ashore) คือนาย ยุทธนา พูนศิริ
พิพฒ
ั น์ เป็ นผู้รับผิดชอบให้ ติดตามในเรื่ องกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆทั ง้ ในประเทศและต่างประเทศที่บริ ษัท จะต้ อง
ดาเนินการภายใต้ กฎระเบียบนันๆ
้ และมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผู้ติดตามในเรื่ องกฎหมายแรงงานและจัดให้ มีการอบรม
บุคลากรเพื่อให้ รับทราบถึงการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายและข้ อบังคับ เพื่อมิให้ ความเสี่ยงดังกล่าวกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจ
10. ความเสีย่ งจากการแข่งขันทางธุรกิจ
แม้ วา่ ในอุตสาหกรรมให้ บริ การขนส่งน ้ามันจะมีผ้ ปู ระกอบการอยูน่ ้ อยรายเนื่องจากเป็ นธุรกิจที่ต้องอาศัย
เงินลงทุนจานวนมาก รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร แต่อย่างไรก็ตาม คู่แข่งทางตรงปั จจุบนั ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมนัน้
เป็ นคูแ่ ข่งที่มีศกั ยภาพที่สงู โดยหากคูแ่ ข่งมีแผนที่จะขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถเพื่อให้ เพียงพอในการให้ บริ การการ
ขนส่งจากคู่ค้ารายใหญ่ของบริ ษัท จะทาให้ บริ ษัทสูญเสียรายได้ หลักไป ทังนี
้ ้ เชื่อว่าการเลือกใช้ บริ การของคู่ค้าจะต้ อง
พิจารณาจากความสามารถให้ บริ การ ความปลอดภัยในการขนส่ง การควบคุมคุณภาพสินค้ าระหว่างขนส่ง รวมถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่ค้ารายใหญ่และบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทมีประวัติที่ดีในการดาเนินการให้ บริ การขนส่งมาโดยตลอดและมี
การพัฒนามาตรฐานการให้ บริ การอยู่เสมอ อีกทังมี
้ ฝ่ายการตลาดที่คอยติดตามดูแลคู่ค้าอยู่เสมอ หากในอนาคตบริ ษัท
ยังคงสามารถรักษาระดับมาตรฐานของตนเอง ความเป็ นไปได้ ที่ ค่คู ้ ารายใหญ่จะเปลี่ยนไปใช้ บริ การการขนส่งกับคู่แข่งมี
ค่อนข้ างน้ อย
11. ความเสีย่ งจากการเกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการดาเนินงาน
แม้ วา่ บริ ษัทจะให้ ความสาคัญกับมาตรฐานการให้ บริ การขนส่งที่เน้ นความปลอดภัยเป็ นหลัก แต่อย่างไร
ก็ตาม อุบตั ิเหตุอาจเกิดขึ ้นได้ ทงจากความประมาทของผู
ั้
้ ปฏิบตั ิงานบนเรื อ หรื อปั จจัยการเกิดอุบตั ิเหตุทไี่ ม่ได้ ขึ ้นอยูก่ บั การ
ดาเนินการของบริ ษัท เช่น การประมาทเลินเล่อของผู้ปฏิบตั ิงานจากหน่วยงานอื่นๆ ซึง่ การเกิดอุบตั ิเหตุ อาจทาให้ เกิดการ
สูญเสียทัง้ ทรัพย์สนิ ที่ได้ รับความเสียหาย บุคคลได้ รับการบาดเจ็บ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของบริ ษัท โดยอาจทาให้ เกิด
การระงับการใช้ บริ การขนส่งชัว่ คราวซึง่ จะส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัท ทังนี
้ ้จากตัวเลขสถิติในอดีตที่ผ่านมา บริ ษัทมี
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุต่ามาก โดยในปี 2559 – 2561 การเกิดอุบตั ิเหตุคิดเป็ น ร้ อยละ 0.57 ร้ อยละ 0.36 และร้ อยละ
0.29 ของจานวนเที่ยวที่วิ่งทังหมดในปี
้
นันๆ
้ ตามลาดับ ทังนี
้ ้ มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ ้นเป็ นมูลค่าที่ไม่สงู มากนั ก โดย
มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยที่เคยเกิดขึ ้นเท่ากับ 0.16 ล้ านบาทต่อครัง้ และมีมูลค่าความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 0.46 ล้ าน
บาท โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น บริ ษัทมีการทาประกันภัยที่สามารถครอบคลุมถึงความเสียหายดังกล่าวได้
อย่างไรก็ดีบริ ษัทมีวิธีลดความเสีย่ งของการเกิดอุบตั ิเหตุโดยให้ ความสาคัญกับการฝึ กฝนบุคลากรบนเรื อ
ให้ ปฏิบตั ิงานตามระเบียบโดยมีแผนการอบรมประจาปี เพื่อให้ บคุ ลากรตระหนักถึงการให้ บริ การด้ วยความปลอดภัยเป็ น
หลัก มีการสนับสนุนให้ บคุ ลากรบนเรื อเขียนแจ้ งเหตุการณ์ตา่ งๆ (Near Miss Report) ในขณะปฏิบตั ิงานบนเรื อที่อาจเป็ น
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สาเหตุให้ เกิดอุบัติเหตุในอนาคตเพื่อนามาป้องกันเหตุการณ์ ที่จะเกิ ดขึ ้น รวมถึงการเข้ าสุ่มตรวจสอบการทางานของ
บุคลากรบนเรื อเป็ นประจาจากฝ่ ายปฏิบตั ิการ ฝ่ ายเทคนิค ฝ่ ายความปลอดภัยและฝ่ ายบุคลากรอย่างน้ อยลาละ 2 ครัง้ ต่อ
ปี เพื่อตรวจสอบการทางานของบุคลากรบนเรื อ ระบบความปลอดภัย การทางานของเครื่ องจักรบนเรื อ เพื่อที่จะลดความ
เสี่ย งจากการเกิ ด อุบัติ เหตุใ ห้ ม ากที่ สุด และเพื่ อ การด าเนิน การให้ บ ริ ก ารอย่า งมี ประสิท ธิ ภาพ นอกจากนี ้ บริ ษั ท ให้
ความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎที่หน่วยงานภาครัฐและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศกาหนดอย่างเคร่ งครัด เช่น
บุคลากรที่เลือกสรรมาจะต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าข้ อบังคับกาหนด ในส่วนของตัวเรื อ บริ ษัทมีการทาแผนการ
บารุ งรักษาเรื อเชิงรุ ก การเข้ าอู่แห้ ง นอกจากนี ้ บริ ษัทมีการทาประกันภัยเรื อทุกลา ที่ได้ แก่ การทาประกันภัยตัวเรื อและ
เครื่ องจัก ร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกัน ภัย ความรั บ ผิด ชอบต่อบุคคลที่ สาม
(Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมถึงความเสีย หายต่อ ลาเรื อ บุคคลที่ได้ รั บ
ผลกระทบ และสิง่ แวดล้ อม
12. ความเสีย่ งจากภัยพิบตั ติ ามธรรมชาติ
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การขนส่ง สินค้ าทางทะเลเพียงช่องทางเดียว ดังนัน้ หากเกิดเหตุการณ์ ภยั พิบตั ิตาม
ธรรมชาติในบริ เวณเส้ นทางการขนส่งของบริ ษัทเป็ นระยะเวลานาน บริ ษัทจะไม่สามารถให้ บริ การได้ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
ผลการดาเนินงานอย่างมีนยั สาคัญ โดยความเสีย่ งนี ้บริ ษัทไม่สามารถที่จะหลีกเลีย่ งได้ แต่สามารถที่จะลดความเสี่ยงนี ้ได้
โดยที่บริ ษัทมีการเช็คสภาพอากาศก่อนเดินเรื ออยู่เสมอซึ่งหากเส้ นทางหลักไม่สามารถให้ บริ การได้ บริ ษัทมีการศึกษา
เส้ นทางสารองเพื่อที่ดาเนินการเพื่อให้ บริ การขนส่งต่อได้ แต่หากเกิดภัยพิบตั ิตามธรรมชาติในช่วงระหว่างการเดินเรื อและ
ก่อให้ เกิดความเสียหายกับลาเรื อหรื อทรัพย์สินอื่นๆ ของบริ ษัท อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มีการทาประกันภัยการทาประกันภัย
ตัวเรื อและเครื่ องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่
สาม (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) ไว้ โดยสามารถคลอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ ้นและลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทได้
13. ความเสีย่ งจากเหตุการณ์โจรกรรม
สินค้ าที่บริ ษัทให้ บริ การขนส่งนัน้ เป็ นสินค้ าที่มีมลู ค่า จึงทาให้ มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์โจรกรรมสินค้ า
ในขณะการเดินเรื อ ซึ่งเหตุการณ์ โจรกรรมไม่เพียงแต่จะทาให้ เกิดสินค้ าเสียหาย ยังทาให้ บริ ษัทอาจไม่สามารถเรี ยกเก็บ
รายได้ จากคูค่ ้ า มากไปกว่านันอาจถู
้
กคูค่ ้ าฟ้ องร้ องเพื่อชดเชยค่าเสียหายกับสินค้ าที่หายไปได้ ทังนี
้ ้ เส้ นทางการขนส่งส่วน
ใหญ่ของบริ ษัทเป็ นเส้ นทางในประเทศที่มีความเสีย่ งต่าต่อการเกิดการโจรกรรม แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีการดาเนินการใน
การป้องกันความเสี่ยงจากการโจรกรรมโดยการหลีกเลี่ยงเส้ นทางที่มกั มีเหตุการณ์โจรกรรมเกิดขึ ้นในยามวิกาล ซึ่งหาก
บริ ษัทไม่อาจหลีกเลีย่ งเส้ นทางนันได้
้ บริ ษัทมีวิธีดาเนินการเพื่อป้องกันเหตุการณ์โจรกรรมโดย 1. สร้ างห้ องนิรภัยสาหรับ
สินทรัพย์ ที่มีมูลค่า 2. เรื อทุกลาจะต้ องมีกล้ องส่องทางไกลเพื่อตรวจสอบดูบริ เวณที่เรื อผ่าน 3. เมื่อเข้ าถึงบริ เวณที่มี
เหตุการณ์โจรกรรม บริ ษัทจะแจ้ งศูนย์ประสานการปฏิบตั ิในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อเฝ้ าระวังโจรสลัด
(ศรชล.) 4. ติดลูกกรงชัน้ นอกเพิ่ม เติ มเพื่ อป้ องกันโจรสลัด เข้ า มาในเรื อ นอกจากนี ้ บริ ษั ทมีก ารทาประกันภัยความ
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รับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Protection and Indemnity Insurance: P&I Insurance) สามารถคลอบคลุมถึงเหตุการณ์
โจรกรรมเมื่อเกิดสินค้ าสูญหายได้
14. ความเสีย่ งจากการที่ประกันภัยไม่เพียงพอในการคุ้มครอง
แม้ ว่าบริ ษัทมีการทาประกันภัยทังประกั
้
นภัยตัวเรื อและเครื่ องจักร (Hull and Machinery Insurance:
H&M Insurance) และประกันภัยความรั บผิด ชอบต่อบุคคลที่สาม (Protection and Indemnity Insurance: P&I
Insurance) ไว้ สาหรับลาเรื อทุกลาที่เป็ นทรัพย์สินของบริ ษัท ซึ่งจะสามารถคุ้มครองถึง ความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับตัวเรื อ
หากเรื อเกิดอุบตั ิเหตุ การเกิดน ้ามันรั่วไหล การเกิดความเสียหายกับสินค้ าของคูค่ ้ า การเกิดการโจรกรรม อีกทังรวมถึ
้
งการ
ได้ รับบาดเจ็บของบุคลากรบนเรื อ โดยการทาประกันภัยของบริ ษัทจะมีวงเงินที่ค้ มุ ครองทีร่ ะบุไว้ ในส่วนที่ 2.2.5 ทรัพย์สินที่
ใช้ ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตอาจรุ นแรงเกินกว่าที่ประกันภัยจะสามารถคุ้มครองได้ เช่น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจากภัยสงคราม
15. ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดจากสถาบันการเงิน
การลงทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจหรื อนามาใช้ หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ นา
เงินที่ได้ จากการดาเนินธุรกิจ เงินทุนในส่วนของเจ้ าของ และเงินทุนที่ก้ ยู ืมจากสถาบันการเงิน เพื่อนามาลงทุนเพิ่มเติม ซึ่ง
บริ ษัทมีการพึ่งพิงเงินกู้จากสถาบันการเงินค่อนข้ างมากโดยในปี 2559 – 2561 คิดเป็ นหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 1.01 เท่า 1.58 เท่า 2.45 เท่า ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ในการทาข้ อตกลงในการกู้ยืมเงิน สถาบันการเงินมีเงื่อนไขต่างๆ ที่
บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด ทังในเรื
้ ่ องการจ่ายชาระเงินกู้ยืมทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยตามระยะเวลาที่กาหนด โดยหาก
เมื่อถึงเวลาที่กาหนดแล้ วบริ ษัทไม่สามารถชาระเงินได้ สถาบันการเงินมีสิทธิเรี ยกให้ บริ ษัทชาระทังจ
้ านวนทันที รวมถึงมี
สิทธิที่ระงับการให้ ก้ เู งินกับทางบริ ษัท อีกทังมี
้ เงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่ องของการดารงส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตรา
ไม่เกินกว่า 2.5 เท่า ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับหนังสือยินยอมให้ ผอ่ นผันการดารงส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกิน
กว่า 3.2 เท่าที่พิจารณาอัตราส่วนของงบการเงินประจาปี 2561 โดยในปี 2562 สถาบันการเงินจะให้ บริ ษัทดารงส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่า 2.5 เท่าตามเดิม บริ ษัทคาดว่าหลังจากที่ได้ รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขาย
หุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรกอัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงและสามารถดารงอัตราส่วนดังกล่าวให้ ไม่เกินกว่าทาง
สถาบันทางการเงินกาหนด ทังนี
้ ้บริ ษัทมีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน คอยติดตามในการดารงอัตราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนทุนตามที่สถาบันการเงินกาหนดและรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกไตรมาส อย่างไรก็ดีในอดีตที่
ผ่านมาบริ ษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอ จึงไม่เคยมีประวัติผิดนัดการชาระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี ้ บริ ษัทมี
การวางแผนทางการเงินและเชื่อว่าในอนาคตหากไม่มีปัจจัยภายนอกใดๆ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดาเนินการกับ
บริ ษัทอย่างมีสาระสาคัญ บริ ษัทสามารถจะบริ หารจัดการการเงินหมุนเวียน ไม่ให้ เกิดการผิดนัดต่อสถาบันการเงินได้
ความเสี่ยงอื่นๆ
16. ความเสีย่ งจากการที่บริ ษัท มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้ อยละ 50 ภายหลังการกระจายหุ้น
ของบริ ษัท
ณ วันที่ทาเอกสารฉบับนี ้กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ของทุนชาระแล้ วทังหมด
้
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่จานวน 1 ราย คือ นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ (“นางชุติภา”) ที่ถือหุ้นร้ อยละ 99.93 ของหุ้นทังหมด
้
โดยภายหลังการเสนอ
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ขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ แรกนี ้คุณชุติภาจะถือหุ้นร้ อยละ 64.95 ซึ่งมีสดั ส่วนการถือหุ้นมากกว่า 1 ใน 2 ของหุ้น
ทังหมด
้
โดยทาให้ ผ้ ูถือหุ้นดังกล่าวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกื อบทังหมด
้
ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการแต่งตัง้
กรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับ บริ ษัท
กาหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริ ษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นไปอย่างโปร่ งใส และมีการถ่วงดุลอานาจดังกล่าว
บริ ษัท จึงได้ จดั โครงสร้ างการบริ หารจัดการโดยมีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้ กาหนดขอบเขตการดาเนินงาน
การมอบอานาจให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารอย่างชัดเจน มีการแต่งตังบุ
้ คคลภายนอกที่เป็ นอิสระเข้ าร่ วมในคณะกรรมการ
บริ ษัท ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบ
ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมตั ิรายการต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังบริ
้ ษัท ได้ กาหนดมาตรการ
การทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยจากัดการออกเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัท
ยังจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการว่าจ้ างบริ ษัทผู้ชานาญการจากภายนอกที่ปฏิบตั ิง านเป็ นอิสระและขึ ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้ าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ เป็ นไปตามระบบที่ได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้
เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอานาจในการบริ หารงานของบริ ษัท
17. ความเสีย่ งในเรื่ องตลาดรองสาหรับการซื ้อขายหลักทรัพย์
เนื่องจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายก่อนที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ นาหุ้นเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ลงทุนอาจมีความเสีย่ งในเรื่ องสภาพคล่อง และการไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการ
ขายหุ้นตามที่คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริ ษัท ไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ซึ่งจะมี
ผลให้ ไม่มีตลาดรองสาหรับการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัท
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัท ได้ ดาเนินการยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ แล้ ว ซึ่งขณะนีต้ ลาดหลักทรั พย์ อยู่ระหว่างการพิจารณารั บหลักทรั พย์ ของ บริ ษัท เข้ าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด ในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของ
บริ ษัท ในเบื ้องต้ นแล้ วพบว่า บริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ” ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยบริ ษัท
ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่ต่ากว่า 300 ราย และต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนชาระแล้ ว โดยที่
ปรึกษาทางการเงินคาดว่า ภายหลังการเสนอขายหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัท จะมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นราย
ย่อยครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่กาหนดดังกล่าวข้ างต้ น
18. ความเสีย่ งกรณีราคาหุ้นของบริ ษัท อาจมีความผันผวนซึง่ ก่อให้ เกิดผลขาดทุนอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้
ลงทุนที่ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้
ราคาซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ อาจมีความผันผวนของ
ช่วงราคาซื ้อขายเนื่องจากปั จจัยหลายประการ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่บริ ษัท ไม่สามารถควบคุมได้ ซึง่ รวมถึง
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 สภาวะการลงทุน ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ต่ า งๆ หรื อ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ หรื อ การลงทุน ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง
 ทัศนะที่มีต่อโอกาสสาหรับธุรกิจและการประกอบการของบริ ษัท รวมถึงสภาวะอุตสาหกรรม
โดยทัว่ ไป
 ความแตกต่า งระหว่า งผลประกอบการทางการเงิ น และผลการด าเนิน งานที่ แ ท้ จ ริ ง กับ ผล
ประกอบการทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ผ้ ลู งทุนและนักวิเคราะห์ได้ คาดหวัง
 บทวิจยั ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรื อการเปลีย่ นแปลงคาแนะนาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 การเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดทลั ก
ทรัพย์ฯ ซึง่ ดาเนินธุรกิจคล้ ายคลึงกับบริ ษัท
 การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
 ข้ อพิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานของรัฐ
 สภาวะหรื อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
ทังนี
้ ้ ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้และปั จจัยอื่นๆ อาจส่งผลให้ ราคาหุ้นของบริ ษัท และความต้ องการซื ้อหุ้นของ
บริ ษัท มีความผันผวน ซึ่งทาให้ ราคาซื ้อขายของบริ ษัท ในตลาดหลักทรัพย์อาจต่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้
เป็ นอย่างมาก รวมถึงอาจทาให้ เกิดข้ อจากัดหรื อขัดขวางมิให้ ผ้ ลู งทุนสามารถขายหุ้นของบริ ษัท ได้ และอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อสภาพคล่องของหุ้นของบริ ษัท
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4. การวิจัยและการพัฒนา
-ไม่มี-
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5.
5.1

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสมที่ปรากฎใน
งบแสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัทรวมทังหมดเท่
้
ากับ 1,269.56 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
ประเภท/ลักษณะทรัพย์ สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้ านบาท)
เรื อขนส่งและส่วนปรับปรุงรวม
เป็ นเจ้ าของโดยติดภาระจานองกับ
1,221.75
สถาบันการเงิน
รายจ่ายในการซ่อมแซมเรื อครัง้ ใหญ่
เป็ นเจ้ าของโดยติดภาระจานองกับ
34.60
สถาบันการเงิน
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
1.42
เป็ นเจ้ าของ
เครื่ องตกแต่งติดตังและอุ
้
ปกรณ์เรื อและ
เป็ นเจ้ าของ
9.50
สานักงาน
ยานพาหนะ
1.18
เป็ นเจ้ าของ
สินทรัพย์ระหว่างทา
1.12
เป็ นเจ้ าของ
ทังนี
้ ้ รายการเรื อขนส่งและส่วนปรับปรุงของบริ ษัท ตามที่แสดงไว้ ข้างต้ นสามารถแสดงรายละเอียดจาแนกได้ ดังนี ้
5.1.1 เรือขนส่ งและส่ วนปรับปรุ งรวมและรายจ่ ายในการซ่ อมแซมเรือครัง้ ใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีเรื อบรรทุกน ้ามันจานวน 12 ลา โดยบริ ษัทมีกรรมสิทธิ์เป็ นเจ้ าของทังหมด
้
เพื่อให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภณ
ั ฑ์
ชื่อเรือขนส่ ง

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
(ล้ านบาท)

วี. แอล. 5

12.72

วี. แอล. 10

13.05

วี. แอล. 11

19.55

ข้ อมูลเรือที่สาคัญ
ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก
ผลิตภัณ ฑ์ นา้ มันบริ เวณทะเล
ใกล้ ฝั่ง
อายุเรือ: 31 ปี
ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก
ผลิตภัณ ฑ์ นา้ มันบริ เวณทะเล
ใกล้ ฝั่ง
อายุเรือ: 30 ปี
ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก
ผลิตภัณ ฑ์ นา้ มันบริ เวณทะเล
ใกล้ ฝั่ง
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ชื่อเรือขนส่ ง

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
(ล้ านบาท)

ข้ อมูลเรือที่สาคัญ

ภาระผูกพัน

อายุเรือ: 26 ปี
ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก ติ ด ภาระจ านองกั บ สถาบั น
ผลิตภัณฑ์น ้ามันเฉพาะเขต
การเงินเต็มมูลค่า
อายุเรือ: 23 ปี

วี. แอล. 12

29.64

วี. แอล. 14

15.61

ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก ติ ด ภาระจ านองกั บ สถาบั น
ผลิตภัณ ฑ์ นา้ มันบริ เวณทะเล การเงินเต็มมูลค่า
ใกล้ ฝั่ง
อายุเรือ: 25 ปี

วี. แอล. 15

29.95

ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก ติ ด ภาระจ านองกั บ สถาบั น
ผลิตภัณฑ์น ้ามันเฉพาะเขต
การเงินเต็มมูลค่า
อายุเรือ: 25 ปี

วี. แอล. 16

159.16

ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก ติ ด ภาระจ านองกั บ สถาบั น
ผลิตภัณฑ์น ้ามันเฉพาะเขต
การเงินเต็มมูลค่า
อายุเรือ: 3 ปี

วี. แอล. 17

190.10

ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก ติ ด ภาระจ านองกั บ สถาบั น
ผลิตภัณฑ์น ้ามันเฉพาะเขต
การเงินเต็มมูลค่า
อายุเรือ: 3 ปี

วี. แอล .18

184.27

ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก ติ ด ภาระจ านองกั บ สถาบั น
ผลิตภัณฑ์น ้ามันเฉพาะเขต
การเงินเต็มมูลค่า
อายุเรือ: 2 ปี

วี. แอล. 19

243.21

ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก ติ ด ภาระจ านองกั บ สถาบั น
ผลิตภัณฑ์น ้ามันเฉพาะเขต
การเงินเต็มมูลค่า
อายุเรือ: 11 ปี

ชุติภา 5

181.21

ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก ติ ด ภาระจ านองกั บ สถาบั น
ผลิตภัณฑ์น ้ามันเฉพาะเขต
การเงินเต็มมูลค่า
อายุเรือ: 3 ปี

วี. แอล. 20

177.85

ประเภทการใช้ เ รื อ :บรรทุก ติ ด ภาระจ านองกั บ สถาบั น
ผลิตภัณฑ์น ้ามันเฉพาะเขต
การเงินเต็มมูลค่า
อายุเรือ: 14 ปี

1

หมายเหตุ: ณ ปั จจุบนั เรือวี.แอล. 5 และเรือวี.แอล. 10 ไม่มีภาระจานองกับสถาบันการเงินแล้ ว
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5.2 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่งได้ แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบไปด้ วย โปรแกรม
ระบบการทาบัญชี ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ หลังหักค่าตัดจาหน่ายราคาสะสมที่ปรากฎในงบแสดงฐานะทางการเงินของ
บริ ษัท รวมทังหมดเท่
้
ากับ 2.18 ล้ านบาท
5.3 สัญญาเช่ าอาคาร
บริ ษัทได้ ทาการเช่าอาคาร นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริ ษัท โดยได้ มีการทา
สัญญาซึง่ มีรายละเอียดสาคัญดังต่อไปนี ้
คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลา
พื ้นที่สานักงานทีเ่ ช่า

อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การ
คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลา
พื ้นที่สานักงานทีเ่ ช่า
อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริ การ

5.4

: 1. บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ในฐานะผู้เช่า
2. นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ ในฐานะผู้ให้ เช่า
: วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
: สานักงานที่อโศกมีพื ้นที่ใช้ สอยรวม 762.60 ตารางเมตร
- อาคารตึกแถวเลขที่ 41 และ 43 จานวน 2 คูหา ชัน้ ที่ 1 ถึง ชัน้ ที่ 5 ถนนอโศก-ดิน
แดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- อาคารตึกแถวเลขที่ 49 จานวน 1 คูหา ชันที
้ ่ 1 ถึง ชันที
้ ่ 4 และชันที
้ ่ 6 ถนนอโศก-ดิน
แดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
: 140,000 บาทต่อเดือน

: 1. บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ในฐานะผู้เช่า
2. นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ ในฐานะผู้ให้ เช่า
: วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
: สานักงานที่ศรี ราชามีพื ้นที่ใช้ สอยรวม 356 ตารางเมตร
- อาคารเลขที่ 2/34 หมูท่ ี่ 1 ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรี ราชา จานวน 1 คูหา
: 15,000 บาทต่อเดือน

ประกันภัย

5.4.1

ประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร (Hull and Machinery Insurance: H&M Insurance)

บริ ษัทได้ เข้ าทาประกันภัยตัวเรื อและเครื่ องจักรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับทรัพย์สิน ที่ใช้ ใน
การดาเนินธุรกิจ กับบริ ษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง โดยมีขอบเขตครอบคลุมที่สาคัญ ที่ได้ แก่ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับ
ลาเรื อ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ตา่ งๆบนเรื อ ในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่วงเงินประกันภัยครอบคลุมมูลค่า
ทางบัญชีของลาเรื อ
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ชื่อเรือ
วี. แอล. 5
วี. แอล. 10
วี. แอล. 11
วี. แอล. 12
วี. แอล. 14
วี. แอล. 15
วี. แอล. 16
วี. แอล. 17
วี. แอล. 18
วี. แอล. 19
วี. แอล. 20
ชุติภา 5
5.4.2

ระยะเวลาประกันภัย
5 ตุลาคม 2561 ถึง 5 ตุลาคม 2562
26 เมษายน 2561 ถึง 26 เมษายน 2562
1 สิงหาคม 2561 ถึง 1 สิงหาคม 2562
4 พฤษภาคม 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2562
18 กันยายน 2561 ถึง 18 กันยายน 2562
2 เมษายน 2561 ถึง 2 เมษายน 2562
11 กรกฎาคม 2561 ถึง 11 กรกฎาคม 2562
18 มิถนุ ายน 2561 ถึง 18 มิถนุ ายน 2562
20 ตุลาคม 2561 ถึง 20 ตุลาคม 2562
7 มิถนุ ายน 2561 ถึง 7 มิถนุ ายน 2562
23 กรกฎาคม 2561 ถึง 23 กรกฎาคม 2562
27 ธันวาคม 2561 ถึง 27 ธันวาคม 2562

วงเงินประกันภัย (บาท)
18,000,000
50,000,000
33,000,000
33,000,000
50,000,000
50,000,000
120,000,000
140,000,000
140,000,000
220,000,000
150,000,000
126,000,000

ประกันภัยความรับผิดชอบต่ อบุคคลอื่น (Protection and Indemnity Insurance :P&I Insurance)

บริ ษัทได้ เข้ าทาประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อบุคลากร สินค้ าที่
ขนส่ง สิง่ แวดล้ อมรวมถึงบุคคลอื่น กับประกันภัยแห่งหนึง่ โดยมีขอบเขตครอบคลุมที่สาคัญ ได้ แก่ ความเสียหายจาก
การเกิดมลพิษจากสินค้ าที่ขนส่ง ความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับบุคลลอื่นหากเกิดอุบตั ิเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับสินค้ า
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับผู้โดยสารหรื อบุคลากรบนเรื อ เป็ นต้ น
ชื่อเรือ
ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินเอาประกัน (ดอลล่ าร์ สหรัฐ)
วี. แอล. 5
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
วี. แอล. 10
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
วี. แอล. 11
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
วี. แอล. 12
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
วี. แอล. 14
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
วี. แอล. 15
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
วี. แอล. 16
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
วี. แอล. 17
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
วี. แอล. 18
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
วี. แอล. 19
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
วี. แอล. 20
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
ชุติภา 5
20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
1,000,000,000-3,000,000,0001
หมายเหตุ : 1 วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิดมลพิษจากสินค้ าเท่ากับ 1,000,000,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ
วงเงินประกันภัยของเรือในกรณีเกิดความเสียหายแก่ผ้ โู ดยสารเรือ/พนักงานประจาเรือเท่ากับ 3,000,000,000 ดอลล่าร์ สหรัฐ
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5.5 สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ.2520 ออกบัตรส่งเสริ มนี ้ให้ แก่ บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด(มหาชน) โดยรายละเอียด
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มลงทุนของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี ้
เลขที่บัตรส่ งเสริม วันที่ได้ รับการอนุมัติให้ การส่ งเสริม
วันที่เริ่มมีรายได้
สิทธิประโยชน์ ท่ สี าคัญ
2287(2)/2554
22 สิงหาคม 2554
21 พฤศจิกายน 2555
1.ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรั บเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
เรื อวี. แอล. 14
อนุมตั ิ
2.ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล สาหรั บกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนมีกาหนดเวลา 8 ปี
3.การยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลไปรวมคานวณ
เพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่กาหนด
2679(2)/2556
9 กันยายน 2556
1 ธันวาคม 2557
1.ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรั บเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
เรื อวี. แอล. 15
อนุมตั ิ
2.ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล สาหรั บกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนมีกาหนดเวลา 8 ปี
3.การยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลไปรวมคานวณ
เพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่กาหนด
1707(2)/2558
30 มีนาคม 2558
9 กันยายน 2558
1.ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรั บเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
เรื อวี. แอล. 16
อนุมตั ิ
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เลขที่บัตรส่ งเสริม

วันที่ได้ รับการอนุมัติให้ การส่ งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

59-0313-1-00-1-0
เรื อวี. แอล. 17

28 ธันวาคม 2558

17 สิงหาคม 2559

59-0312-1-00-1-0
เรื อวี. แอล .18

28 ธันวาคม 2558

1 ธันวาคม 2559
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สิทธิประโยชน์ ท่ สี าคัญ
2.ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล สาหรั บกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนมีกาหนดเวลา 8 ปี
3.การยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลไปรวมคานวณ
เพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่กาหนด
1.ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรั บเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
อนุมตั ิ
2.ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล สาหรั บกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนมีกาหนดเวลา 8 ปี และได้ รับลดหย่อนภาษี เงิน
ได้ นิ ติบุค คลสาหรั บก าไรสุทธิ ใ นอัต ราร้ อยละ 50 ของอัต รา
ปกติกาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกาหนดแปดปี แรก
3.การยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลไปรวมคานวณ
เพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่กาหนด
1.ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรั บเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
อนุมตั ิ
2.ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล สาหรั บกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนมีกาหนดเวลา 8 ปี และได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้
นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ ในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปกติ

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

เลขที่บัตรส่ งเสริม

วันที่ได้ รับการอนุมัติให้ การส่ งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

60-0721-1-00-1-0
เรื อวี. แอล. 19

23 พฤษภาคม 2560

10 สิงหาคม 2560

60-0737-0-00-1-2
เรื อชุติภา 51

24 สิงหาคม 2555

21 กุมภาพันธ์ 2559

61-0957-1-00-1-0

16 กรกฎาคม 2561

30 กันยายน 2561
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กาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกาหนดแปดปี แรก
3.การยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลไปรวมคานวณ
เพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่กาหนด
1.ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรั บเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
อนุมตั ิ
2.ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล สาหรั บกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนมีกาหนดเวลา 8 ปี
3.การยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลไปรวมคานวณ
เพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่กาหนด
1.ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรั บเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
อนุมตั ิ
2.ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล สาหรั บกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน จนถึงวันที่ 20
ก.พ.67
3.การยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลไปรวมคานวณ
เพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่กาหนด
1.ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรั บเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

เลขที่บัตรส่ งเสริม
เรื อวี. แอล. 20

วันที่ได้ รับการอนุมัติให้ การส่ งเสริม

วันที่เริ่มมีรายได้

สิทธิประโยชน์ ท่ สี าคัญ

อนุมตั ิ
2.ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล สาหรั บกาไรสุทธิ ที่ได้ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้ อยละ 100
ของเงินลงทุนมีกาหนดเวลา 8 ปี
3.การยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนซึ่งได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลไปรวมคานวณ
เพือ่ เสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่กาหนด
หมายเหตุ:1ได้ รับสิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริ มเลขที่ 2169(2)/2555 จากการรับโอนกิจการจากบริ ษัท ชุติภา มารี น ออยล์ จากัด

5.6

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

บริ ษัทมีนโยบายการลงทุนในบริ ษัทอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทเพื่อต่อยอดหรื อขยายโอกาส รวมไปถึงธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลัก เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทมีความ
คล่องตัว และมีผลตอบแทนกลับไปยังผู้ที่มีสว่ นได้ เสียเพิ่มขึ ้น
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมที่สาคัญ
1. กรรมการหรื อผู้บริ หารซึง่ เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจะต้ องมีสว่ นร่ วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและ / หรื อบริ ษัทร่ วม ให้ เป็ นไปตามกรอบ
แนวทางที่บริ ษัทกาหนด และให้ ใช้ ดลุ ยพินิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ / หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่อนุมตั ิในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัทย่อยและ / หรื อ
บริ ษัทร่วม และรายงานผลการดาเนินงานให้ บริ ษัททราบตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริ ษัท
2. การขออนุมตั ิในการลงทุนของบริ ษัทย่อยจะต้ องเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ หรื อ กฎเกณฑ์ว่าด้ วยการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามที่ได้ ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ สานักงาน ก.ล.ต.
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6.

โครงการในอนาคต

บริ ษัทมีแผนที่จะใช้ เงินทุนที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ไปใช้ ในการขยายการเติบโตของธุรกิจ
โดยมีจดุ มุง่ หมายที่จะสร้ างผลตอบแทนสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทมีแผนที่จะเพิ่มความสามารถในการให้ บริ การขนส่ง
ทางทะเลทังผลิ
้ ตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม โดยบริ ษัทยังคงยึดหลักการให้ บริ การที่เน้ นความปลอดภัย
และคุณภาพเป็ นหลัก โดยยึดวิธีปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลในการดาเนินการให้ บริ การขนส่งน ้ามัน
บริ ษัทมีแผนที่จะดาเนินการขยายธุรกิจ โดยการลงทุนในการซื ้อเรื อที่เป็ นสินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจที่ จะ
สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าที่สดุ ทังนี
้ ้การซื ้อสินทรัพย์ดงั กล่าวอาจเป็ นการต่อเรื อใหม่ หรื อ การซื ้อเรื อมือสองเพื่อ
นามาให้ บริ การซึ่งขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ และ สภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยบริ ษัทจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่
ถ้ วน
แผนโครงการในอนาคตของบริษัท สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
แผนการต่อเรื อใหม่เพื่อทดแทนเรือลาเดิมและเพิ่มศักยภาพและปริ มาณการขนส่งสินค้ า
ในการเลือกที่จะขยายการลงทุนไปในเส้ นทางใดเพิ่มเติมนัน้ บริ ษัทจะพิจารณาทังปั
้ จจัยมหภาคอย่างสถานการณ์
และสภาวะเศรษฐกิจทังในและนอกประเทศและปั
้
จจัยจุลภาคทังความพร้
้
อมของบริ ษัทและพฤติกรรมของผู้อุปโภค ณ
ขณะนัน้ รวมถึงข้ อจากัดของกฎหมายในประเทศนันๆ
้ เป็ นอย่างดี โดยเกณฑ์การลงทุนจะพิจารณาจากผลตอบแทนการ
ลงทุน และระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้
โดยบริ ษัทมีแผนจะซื ้อเรื อมือสองและแผนต่อเรื อใหม่ที่มีขนาดและความสามารถในการบรรจุที่มากขึ ้นกว่าค่าเฉลี่ย
ของกองเรื อปั จจุบนั เพื่อทดแทนเรื อลาเดิมที่มีอายุใกล้ ปลดระวางและเพิ่ม จานวนลาเรื อให้ มากขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การเพิ่มปริ มาณการขนส่งรวมต่อปี ทังจากการเพิ
้
่มปริ มาณขนาดบรรจุขนส่งต่อเที่ยวเรื อและเพิ่มจานวนเที่ยวเรื อซึ่งบริ ษัท
จะยังคงยึดคุณภาพในการขนส่งเป็ นหลัก เพื่อรองรับปริ มาณการใช้ น ้ามันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีแผนจะขยายฐานลูกค้ าจากกลุ่มลูกค้ าเดิ มที่มีอยู่ในปั จจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานกลุ่มลูกค้ า
ต่างประเทศ ซึง่ เป็ นกลุม่ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจสูง เช่น ประเทศกัมพูชา
ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม เป็ นต้ น โดยจะขยายขอบเขตการให้ บริ การขนส่งสินค้ าไปยังเส้ นทางการเดินเรื อใหม่ทงั ้
เส้ นในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ เส้ นทางประเทศไทย – เวียดนาม ประเทศไทย – กัมพูชา ประเทศไทย – พม่า เป็ น
ต้ น
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สาหรับปี 2562 - 2563 บริ ษัทมีแผนการลงทุนที่จะซื ้อและต่อเรื อขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์
เคมีภณ
ั ฑ์ขนาด 2,800 - 6,000 DWT จานวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ลา โดยมีมลู ค่าโครงการรวมของแผนการลงทุนนี ้ ประมาณ
1,079 ล้ านบาท ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน เงินที่ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไปและเงินจากการดาเนินงานของบริ ษัท
ทังนี
้ ้บริ ษัทมีแผนการลงทุนขยายกองเรื อดังนี ้
เรือที่ลงทุนเพิ่ม
เรื อ วี.แอล. 21
เรื อ วี.แอล. 22
เรื อ วี.แอล. 23

ขนาดเรือ
5,676 DWT
2,800 DWT
2,800 DWT

ส่วนที่ 2.2-6 หน้ า 65

ปี ที่คาดว่ าสามารถให้ บริการ
ครึ่งปี แรกปี 2562
ครึ่งปี แรกปี 2563
ครึ่งปี แรกปี 2563
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7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่มีนยั สาคัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทที่มีจานวนสูง
กว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตลอดจนข้ อพิพาทที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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8. ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ
8.1 สัญญาทางการเงินที่สาคัญของบริษัท
บริ ษัทกู้เงินจากสถาบันการเงินในรู ปของสินเชื่อเป็ นสกุลเงินบาท เพื่อนาไปลงทุนซื ้อเรื อ และเพื่อนาไปใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยสาระสาคัญในสัญญาเงินกู้มีดงั นี ้
ผู้รับสินเชื่อ

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “ผู้ก้ ”ู )

เงินกู้ระยะยาวที่สาคัญ บริ ษัทมีเงินกู้ระยะยาวรวมทังสิ
้ ้น 849,763,400 บาท ครบกาหนดชาระงวดสุดท้ ายในปี 2571
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
เงื่อนไขเงินกู้ท่ สี าคัญ
1. ยินยอมให้ ผ้ ูแทนของผู้ให้ ก้ ูตรวจอุปกรณ์ การดาเนินการ บันทึก สมุดบัญชี หรื อ
เอกสารได้ ระหว่างเวลาทาการ รวมทังเข้
้ าไปตรวจดูสภาพภายในอาคาร สานักงาน
สถานที่ประกอบกิจการตามที่ผ้ ใู ห้ ก้ เู ห็นสมควร ทังนี
้ ้โดยจะอานวยความสะดวกแก่
ผู้แทนของผู้ให้ ก้ ทู กุ ประการ
2. แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ทู ราบเป็ นหนังสือทันที ในกรณีที่มีการดาเนินคดี หรื อมีข้อพิพาทโต้ แย้ ง
ระหว่างผู้ก้ ู และ/หรื อผู้ค ้าประกันกับบุคคลใด ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะโจทก์ หรื อ จาเลย
หรื อฐานะใดก็ตาม
3. จัดให้ มีการประกันภัยกับบริ ษัทประกันภัยที่ผ้ ใู ห้ ก้ เู ห็นชอบ โดยเอาประกันวินาศภัย
และการเสี่ยงภัยในทรั พย์ สินที่เป็ นหลักประกันภาระหนี ้ที่ให้ ไว้ แก่ผ้ ูให้ ก้ ู ในวงเงิ น
ประกัน และเงื่ อ นไขตามที่ ผ้ ูป ระกอบธุ ร กิ จ ในประเภท และขนาดเดี ย วกับ ผู้ กู้
โดยทัว่ ไปจะกระทา โดยมีผ้ ใู ห้ ก้ เู ป็ นผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันภัยร่ วมภายใน
30 วันนับจากวันที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับมอบเรื อจากผู้รับจ้ างตามสัญญาว่าจ้ างต่อเรื อ ตลอดจน
ตกลงจัดให้ มีการต่ออายุกรมธรรม์ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 15 วันก่อนที่กรมธรรม์จะครบ
กาหนดอายุในแต่ละคราว
4. แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ทู ราบทันทีถึงเหตุการณ์ใด ซึ่งเมื่อเกิดขึ ้นอันอาจมีผลให้ ผ้ กู ้ ตู กเป็ นผู้ผิด
นัดตามสัญญา
5. ไม่กระทาการใดๆอันจะทาให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ไู ด้ รับสิทธิด้อยกว่าเจ้ าหนี ้ หรื อผู้ให้ สนิ เชื่อรายอื่น
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่ อ นไข และหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานของรั ฐ เจ้ าหน้ า ที่
บุคคล หรื อนิติบคุ คล ซึง่ จาเป็ นต้ องกระทาในการดาเนินธุรกิจโดยชอบ รวมทังจั
้ ดให้
ได้ มาและต่ออายุใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม หรื อเอกสารใดซึง่ จาเป็ น
ในการดาเนินธุรกิจ
7. ไม่จาหน่าย จ่ายโอน ให้ เช่า จานา จานอง ก่อให้ เกิดภาระติดพัน หรื อทาให้ ตกอยู่ใน
ความรับผิด หรื อเงื่อนไขใดๆ ที่มีผลทาให้ บุคคลอื่นมีสิทธิ เหนือทรัพย์สิน ไม่ว่าจะ
โดยประการใด เว้ นแต่ จะให้ กบั ผู้ให้ ก้ ู หรื อในกรณีที่เป็ นทางการค้ าปกติ
8. ไม่ให้ ก้ ยู ืม หรื อให้ สนิ เชื่อ หรื อให้ การค ้าประกัน หรื อรับผิดรับใช้ แก่ผ้ ใู ด หรื อเข้ ารับผิด
ในภาระใดของผู้อื่น เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู
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9. ไม่ลดทุนจดทะเบียน
10. ไม่จ่ายเงินปั นผล ไม่ว่าเฉพาะกาล หรื อประจาปี หรื อแจกจ่ายให้ ผลประโยชน์ หรื อ
ผลตอบแทนใดๆ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่วา่ รายใด รายหนึ่ง หรื อทังหมด
้
และไม่ว่าจะโดยทาง
ใด หรื อวิธีการใด เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ ก้ ู
11. รักษาทรัพย์สนิ ต่างๆ ให้ อยูใ่ นสภาพดีเหมาะสมกับสภาพใช้ งาน
12. ดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ในอัตราไม่เกินกว่า 2.5 เท่า
สาระสาคัญของบันทึก 1. นับตังแต่
้ วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็ นต้ นไป ให้ ยกเลิกเงื่อนไขการห้ ามผู้ก้ จู ่ายเงินปั นผล
ข้ อตกลงเพิ่มเติม
ตามที่ระบุไว้ ในสัญญากู้เงินแต่ละฉบับ และผู้ก้ ูสามารถจ่ายเงิ นปั นผลได้ โดยไม่ต้องได้ รับ
ความยินยอมล่วงหน้ าจากธนาคาร
2. ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารได้ สง่ หนังสือยินยอมผ่อนผันการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไข
การดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 เท่า โดยไม่ถือเป็ นเหตุผิดสัญญาตาม
สัญญาเงินกู้ ทังนี
้ ้ให้ ความยินยอมผ่อนผันให้ บริ ษัทดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน
กว่า 3.2 เท่าสาหรับงบการเงินปี 2561
8.2 สัญญาที่สาคัญอื่นๆของบริษัท
สัญญาว่ าจ้ างที่ปรึกษา
ผู้รับจ้ าง
ผู้ว่าจ้ าง
ระยะเวลาของสัญญา
ขอบเขตงานที่สาคัญ

นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์
บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
3 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 และสิ ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564
1. ให้ คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับธุรกิจการให้ บริ การขนส่งน ้ามันทางเรื อและกิจการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการของบริ ษัท ในปั จจุบนั
2. ให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ บู ริ หาร พนักงาน และบุคลากรของบริ ษัท อันเกี่ยวกับกิจการของ
บริ ษัท รวมถึง การเข้ าร่วมประชุมตามที่บริ ษัท ร้ องขอ
ค่ าธรรมเนียมที่ปรึกษา เดือนละ 70,000 บาท และมีการปรับค่าจ้ างสาหรับปี ต่อๆ ไป
สาระสาคัญอื่นๆ
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา โดยส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
30 วัน
8.3 นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย, ถนนรั ชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร
10400
02-229 -2800
02-359-1259
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8.4 ผู้สอบบัญชี
บริษัท
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
10800
02-596-0500
02-596-0539
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9.

ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น

9.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้ มีมติให้ ปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมตั ิการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 200 ล้ านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) เป็ น
จานวนไม่เกิน 200 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้ แก่ นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ จะจัดสรร
หุ้นสามัญเดิมเพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) เป็ นจานวนไม่เกิน 80 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท
ณ วันที่ 7 กันยายน 2561บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 400 ล้ านบาท และมีทนุ ชาระแล้ ว 300 ล้ านบาท แบ่งเป็ นจานวน
หุ้นสามัญ 600 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ทังนี
้ ้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปครัง้ แรกจานวนไม่เกิน 280 ล้ านหุ้นแล้ ว บริ ษัทจะมีทุนจด
ทะเบียนชาระแล้ วทังสิ
้ ้นเป็ นจานวนไม่เกิน 400 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นจานวนหุ้นสามัญ 800 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท
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9.2 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัทก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก มีดงั นี ้
ก่ อนการเสนอขายหุ้นให้ แก่ ประชาชน
ผู้ถอื หุ้น

ลักษณะความสัมพันธ์

นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ

กรรมการบริษัท/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นางไพเราะ กลิน่ สุวรรณ

จานวน
(หุ้น)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นให้ แก่ ประชาชน
จานวน
(หุ้น)

ร้ อยละ

ร้ อยละ

599,600,000

99.93

519,600,000

64.95

พี่สาวนางชุติภา กลิน่ สุวรรณ

200,000

0.03

200,000

0.03

นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ

หลานสาวนางชุติภา กลิน่ สุวรรณ
/เลขานุการบริษัท

100,000

0.02

100,000

0.01

นายชินโชติ ไกรโชติชยั

พนักงานบริษัท

100,000

0.02

100,000

0.01

600,000,000

100.00

520,000,000

65.00

หุ้นเดิมเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป

80,000,000

10.00

หุ้นใหม่เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป

200,000,000

25.00

รวมทัง้ หมดหลังเสนอขายต่ อประชาชนทั่วไป

800,000,000

100.00

รวมทัง้ หมดก่ อนเสนอขายต่ อประชาชนทั่วไป
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9.3 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้ น ในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมายและทุนสารองอื่น (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความ
จาเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ
เหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า บริ ษัท
จะต้ องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่ อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจะต้ องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ น
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมี อานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วรายงานให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
9.4 การออกหลักทรัพย์ อ่ นื
- ไม่มี -
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10. โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้ างองค์ กร (Organization Chart)

บุคคลที่ได้ รับการมอบหมาย1

หมายเหตุ : *บริษัทว่าจ้ างบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จากัด โดยมีนายโกศล แย้ มลีมลู เป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
1
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายคือ นายยุทธนา พูนศิริพิพฒ
ั น์
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10.1 คณะกรรมการและคณะทางาน
10.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้ อนุมตั ิแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัท โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
พลเรื อเอกไกรสร จันทร์ สวุ านิชย์1
นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล
นายยุทธนา แต่ปางทอง
นายวิทยา ภัทรเมธากุล
นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ
นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์
นางสาวรักชนก สาเนียงล ้า
นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริ ษัท จาก
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 60/2560
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 คือ นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ลงลายมือชื่อร่ วมกับนางสาวรักชนก สาเนียงล ้า หรื อ
นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีหน้ าที่ดแู ลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวกับการห้ ามจ่ายสินบน หรื อการ
สนับสนุนการทุจริ ตคอรัปชัน่
2. พิจารณาอนุมตั ินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ ธุรกิจ และงบประมาณประจาปี รวมถึงการ
ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบาย
แผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

1

พลเรือเอกไกรสร จันทร์ สวุ านิชย์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริษัทในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
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3. จัดให้ มีการทารายงานประจาปี ของบริ ษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษัท เพื่อ
แสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผา่ นมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิ
4. จัดให้ มีและกากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และการปรับใช้ นโยบาย
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่ บริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกกลุม่ ด้ วยความเป็ น
ธรรม
5. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการจากบุ
้
คคลที่มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่ กาหนดใน พ.ร.บ. บริ ษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
6. พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระและกรรมการตรวจสอบพร้ อมทังก
้ าหนดอานาจหน้ าที่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
และลัก ษณะต้ อ งห้ า มของกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. พิจารณากาหนดโครงสร้ างองค์ กร โครงสร้ างการบริ หารงาน มี อานาจแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขต
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นที่ได้ แต่งตัง้ รวมไปถึงการ
ทบทวนและเปลี่ยนแปลงอานาจดังกล่าวตามความจาเป็ นและเหมาะสม ทังนี
้ ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ที่กาหนดนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการที่อาจมีความขัดแย้ ง มี
ส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
8. อนุมัติโครงสร้ างเงิ นเดือน งบประมาณการปรั บเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรื อสูตรการปรั บผลตอบแทนอื่นข อง
ผู้บริ หารและพนักงาน
9. พิจารณาแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง กรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อไปเป็ นกรรมการตัวแทนใน
บริ ษัทย่อย และ / หรื อ บริ ษัทร่วม ที่บริ ษัทลงทุนหรื อร่วมลงทุน
10. พิจารณาแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท พร้ อมทังก
้ าหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท
11. พิจารณาคัดเลือกและให้ ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ
12. พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริ ษัท
13. แต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดาเนินกิจการของบริ ษัทภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ / หรื อ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้ ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบ
อานาจช่วงที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้
เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่ นใดที่จ ะทาขึน้ กับบริ ษั ท (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง) เว้ นแต่
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14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิ
ไว้ แล้ ว
ดาเนินการให้ บริ ษั ทมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมไปถึงการเปลี่ยนนโยบายและวิธี
ปฏิบตั ิที่มีนยั สาคัญเกี่ยวกับการบัญชี
พิจารณาอนุมตั ินโยบายด้ านการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร และกากับดูแลให้ มี
กระบวนการในการบริ หารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทอย่างเหมาะสม
พิจารณาอนุมตั ิการทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ / หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรื อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิรายการ
เกี่ยวโยงกันสาหรับรายการที่จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ดาเนินการต่างๆ ให้ เป็ นไปตามที่ข้อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกาหนด
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นได้ วา่ บริ ษัทมี กาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนัน้ และ
รายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ดาเนินการให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
การบริ หารความเสีย่ งและการเก็บรักษาเงิน
กรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรื อราคาหุ้น
เรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ
 เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
 เรื่ อ งใดๆ ที่ ก รรมการมี ส่ว นได้ เ สีย และอยู่ใ นข่ า ยที่ ก ฎหมายหรื อ ประกาศของ ก.ล.ต. หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อการดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการจะกระทาได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
 การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
 การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่ สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
 การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับบริ ษัท
 การเพิ่มทุน การลดทุน หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
 การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษัท
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 การอื่นใดที่กาหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อประกาศของ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าว
ข้ างต้ น
24. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3 เดือน
วาระการดารงตาแหน่ งและการแต่ งตัง้ กรรมการบริษัท
การเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ให้ กระทาตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. การเลือกตังกรรมการให้
้
เป็ นไปตามข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้จะต้ องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการ
สรรหากรรมการ โดยต้ องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนันๆ
้ รวมถึง
คุณสมบัติ และการไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิ จารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ให้ ใช้ หลักเกณฑ์เดียวกันนี ส้ าหรับกรณีที่เป็ นการสรรหากรรมการ
บริ ษัทเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทที่วา่ งลง
2. ในการเลือกตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมี 1 หุ้นต่อ 1 เสียงโดยสามารถเลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียง
ของตนในการเลือกตัง้ กรรมการเพื่อให้ ผ้ ูใดมากน้ อยตามมาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนได้
(ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน)
้
3. ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งตามข้ อนี ้จะเลือกตังให้
้ เข้ า
รับตาแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และ / หรื อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(ง) ที่ประชุมมีมติให้ ออกจากการเป็ นกรรมการ
(จ) ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
(ฉ) เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษัท กรรมการที่ลาออกจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
1. นาวาโทสมชาติ
วิพิศมากูล
2. นายยุทธนา
แต่ปางทอง
3. นายวิทยา
ภัทรเมธากุล

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
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โดยมี นายยุทธนา แต่ปางทอง เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และ
นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณเป็ นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส
้
และประจาปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้ มีการ
สอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิง่ สาคัญ พร้ อมทังน
้ าข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ ง
แก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่ สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3. พิจ ารณาความเป็ นอิ สระของหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ให้ ความเห็ น เกี่ ยวกับ แผนงานและผลการ
ปฏิบตั ิงาน งบประมาณและอัตรากาลังของสานักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อข้ อ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบายกฎระเบียบข้ อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อ ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังเข้
้ าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
7. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
มัน่ ใจได้ วา่ รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
8. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
9. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
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10. ร่วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการผู้บริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็นเข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อ จาเป็ น
12. ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมของขอบข่ายงานด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
ตามระเบียบของบริ ษัทมาให้ ความเห็นหรื อให้ คาปรึกษาในกรณีจาเป็ น
13. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบไปด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งและการแต่ งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงั นี ้
1. ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของการเป็ น
กรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าเหมาะสม
2. นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการตรวจสอบจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร หรื อตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) พ้ นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัทโดยควรแจ้ งเป็ น
หนังสือล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือน พร้ อมเหตุผล โดยบริ ษัทจะแจ้ งเรื่ องการลาออกพร้ อมสาเนาหนังสือลาออกให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้ นจากตาแหน่งทังคณะ
้
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้น
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จากตาแหน่งต้ องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ ารับ
หน้ าที่
4. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัท
แต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนขึ ้นเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมี
จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัท กาหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน อยู่ในตาแหน่งได้
เพียงวาระที่ยงั คงเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
10.2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
1. นายยุทธนา
2. นางชุติภา
3. นางสาวชัชชนิญา

แต่ปางทอง
กลิน่ สุวรรณ
ไกรโชติชยั

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่ าตอบแทนการสรรหา
1. พิจารณากาหนดและทบทวนโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และผู้บริ หาร ให้ เหมาะสมสอดคล้ อง
กับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและ
ผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ กาหนดไว้ และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเมื่อตาแหน่งดังกล่าวว่างลง ซึง่ อาจจะต้ องเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยให้ ดาเนินการดังนี ้
 พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระและรายชื่อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้
เข้ ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ทังจากการเสนอของกรรมการและผู
้
้ ถือหุ้น
ของบริ ษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ ามี)
 พิจารณาบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทจะต้ องไม่มีคุณสมบัติและ
ลักษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด รวมทังข้
้ อกาหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสานักงาน
กลต.
 พิจารณาบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท จะต้ องมีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กับบริ ษัท มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล
อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้ า
หาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทางานที่ดีไม่ดา่ งพร้ อย และมีจริ ยธรรมที่ดีงาม
 พิจารณาบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท จะต้ องไม่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่า จะทาเพื่อประโยชน์สว่ นตน
หรื อผู้อื่นก็ตาม
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3.
4.
5.

 การสรรหากรรมการสามารถใช้ บริ ษัทที่ปรึกษา หรื อใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่
ได้
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษัท และเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในกรณีที่ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง
พิจารณากาหนดแผนสืบทอดงานของกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รวมทังก
้ าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาผู้สบื ทอด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ปฏิบัติก ารอื่น ใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ม อบหมายให้ ดาเนิน การเกี่ ยวกับ การสรรหากรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัท

การพิจารณาค่ าตอบแทน
1. พิจารณากาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการของบริ ษัทอย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสม ดังนี ้
 พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นที่ ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 พิ จ ารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้ รับมอบหมาย
หน้ าที่เพิ่มขึ ้นควรได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
 พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละปี
 พิ จ ารณาผลตอบแทนจากการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านตนเองของคณะกรรมการบริ ษั ท ( SelfAssessment of the Board of Directors’ Performance) ในแต่ละปี รวมทังมี
้ การทบทวน และ
เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
นาข้ อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
 พิจารณาทบทวนรู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทังจ
้ านวนเงินสดและ
สัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้ มีความเหมาะสม ได้ แก่ ผลตอบแทนประจาเดือน (เช่น ค่าเบี ้ยประชุม)
และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบาเหน็จ) แล้ วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
2. มีอานาจเชิญผู้บริ หารของบริ ษัท และหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมหรื อชี ้แจงในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ ทกุ
กรณี
3. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ดาเนินการอันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
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10.2.4 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 4 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
1. นางชุติภา
กลิน่ สุวรรณ
2. นายทวีศิลป์
ชินะพัฒนวงศ์
3. นายจรัลพัฒน์
วิศาลสวัสดิ์
4. นางสาวรักชนก
สาเนียงล ้า

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ทาหน้ าที่ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัท ก าหนดไว้ และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. พิจารณาการกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ที่
อาจเอื ้อให้ เกิดการทาทุจริ ตออกจากกัน รวมถึงการกาหนดขันตอนและวิ
้
ธีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิหลักการ รวมถึงควบคุมให้ มีการถือปฏิบตั ิตามหลักการและ
ข้ อกาหนดที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว
3. พิจารณางบประมาณประจาปี และขันตอนในการใช้
้
จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ
ควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจให้ เหมาะสม เพื่อประโยชน์
ของบริ ษัท
5. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุนตามอานาจในตารางอานาจอนุมตั ิ
6. พิจารณาการทาสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษัทตามอานาจในตารางอานาจอนุมตั ิ
7. รับผิดชอบให้ มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ของบริ ษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริ ษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่นา่ เชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. คณะกรรมการบริ หารมี อานาจเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรื่ องต่างๆ ได้
9. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษัท และเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
10. พิจารณานโยบายการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท เพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
11. พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ หรื อลงทุน หรื อร่วมลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
12. กากับดูแลให้ มีขนตอนให้
ั้
ผ้ ปู ฏิบตั ิงานต้ องรายงานเหตุการณ์ หรื อการกระทาที่ผิดปกติ หรื อการกระทาผิด
กฎหมายต่อคณะกรรมการบริ หารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญ
จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
13. ดาเนินการใดๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
14. ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจาอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั ง้ เพื่อติดตามการบริ หารงานที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
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15. คณะกรรมการบริ หารมีความรั บผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบั ติหน้ าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ประจ า และให้ รายงานมติ ห รื อ การด าเนิ น การใดๆ ที่ ส าคั ญ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ ข องคณะ
กรรมการบริ หารต่อคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไป
อนึง่ อานาจการอนุมตั ิของกรรมการบริ หารจะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมัติรายการที่ทาให้ กรรมการบริ หารหรื อผู้รับ
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร สามารถลงมติอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
10.2.5 คณะทางานบริหารความเสี่ยง
คณะทางานบริ หารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 4 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

ชื่อ – สกุล
นาวาโทสมชาติ
วิพิศมากูล
นายจรัลพัฒน์
วิศาลสวัสดิ์
นางสาวรักชนก
สาเนียงล ้า
นายยุทธนา
พูนศิริพิพฒ
ั น์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะทางานบริ หารความเสีย่ ง
คณะทางานบริ หารความเสีย่ ง
คณะทางานบริ หารความเสีย่ ง
คณะทางานบริ หารความเสีย่ ง

ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะทางานบริหารความเสี่ยง
กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง และกรอบในการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์กร
กาหนดแผนจัดการความเสีย่ งของฝ่ ายจัดการ รวมทังกระบวนการบริ
้
หารความเสีย่ งในภาพรวมขององค์กร
กากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ติดตามผลการปฏิบตั ิตามกรอบการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบเป็ น
ประจา
พิจารณาสอบทานและให้ ความเห็นชอบความเสีย่ งที่ยอมรับได้ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบ
จัดทาและสอบทานรายงานการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อติดตามความเสีย่ งที่มีสาระสาคัญและดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
องค์กรมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสีย่ งที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้สอบทาน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อ การจัดการความเสี่ยง รวมทังการน
้
าระบบการบริ หาร
ความเสีย่ งมาปรับใช้ อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทังองค์
้ กร
ทบทวนระบบหรื อประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริ หารความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง
ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย

ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารและ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารความเสี่ยง และ/หรื อผู้ตรวจสอบภายใน
และ/หรื อผู้สอบบัญชี จะต้ องรายงานหรื อนาเสนอข้ อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้ องต่อ คณะทางานบริ หารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานของคณะทางานบริ หารความเสีย่ งให้ บรรลุตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย

ส่วนที่ 2.3-10 หน้ า 83

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

10.2.6 คณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่ อสังคม
คณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 5 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้ วย
1. นายวิทยา
2. นายจรัลพัฒน์
3. นางสาวรักชนก
4. นายยุทธนา
5. นายขรรค์ชยั

ชื่อ – สกุล
ภัทรเมธากุล
วิศาลสวัสดิ์
สาเนียงล ้า
พูนศิริพิพฒ
ั น์
ชมภูนชุ

ตาแหน่ ง
ประธานคณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะทางานกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะทางานกากับดูแลกิจการ
1. พิจารณานาเสนอแนวนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริ ยธรรมธุรกิจ
(Code of Business Ethics) ของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ขององค์กรที่ได้ มาตรฐาน และเป็ นแนวทางที่ถกู ต้ อง
2. กากับดูแลให้ คาปรึ กษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทสูม่ าตรฐานสากล
3. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะทางานความรับผิดชอบต่ อสังคม
1. จัดทาแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม นาเสนอ คณะกรรมการบริ หารเป็ นรายปี และกาหนดงบประมาณในการ
ดาเนิน งานสาหรั บปี นัน้ ๆ โดยคานึง ถึง กรอบแนวทางการด าเนิน การความรั บ ผิดชอบต่อ สัง คม ร่ ว มกับความ
เหมาะสมกับการดาเนินการของบริ ษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริ ษัทและจัดทารายงานผลการ
ปฏิบตั ิการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารอย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้
10.2.7 ผู้บริหาร
คณะผู้บริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 6 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ – สกุล
นางชุติภา
กลิน่ สุวรรณ
นายจรัลพัฒน์
วิศาลสวัสดิ์
นายขรรค์ชยั
ชมภูนชุ
นายจิตติพงษ์
โมระเสริ ฐ
นางสาวรักชนก
สาเนียงล ้า
นางสาวนริ ษา
ทองมณี

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน
สมุห์บญ
ั ชี
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ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. บริ หารจัดการธุรกิจของบริ ษัทตามเป้าหมายวิสยั ทัศน์ที่คณะกรรมการกาหนด
2. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะทางานบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ การดาเนิน การทางธุรกิจ
รวมทัง้ การบริ ห ารความเสี่ยงของบริ ษั ท เป็ นไปตามวัต ถุประสงค์ แ ละข้ อบัง คับ ของบริ ษัท ตลอดจนมติ
คณะกรรมการบริ ษัท และ / หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ควบคุมการดาเนินกิจการวางแผนกลยุทธ์ ในการดาเนินงาน และบริ หารงานประจาวันของบริ ษัทให้ เป็ นไป
อย่างเรี ยบร้ อย รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ ทางธุรกิจ
เป้าหมายและแผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริ ษัท
4. ตัดสินใจเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัท กาหนดภารกิจตามวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษัท รวมถึงการ
ควบคุมการบริ หารงานในสายงานต่างๆ
5. เป็ นผู้มี อานาจในการบัง คับบัญ ชา ติ ดต่อ สัง่ การตลอดจนเข้ าลงนามในนิติกรรมสัญ ญา เอกสารคาสั่ง
หนังสือแจ้ งใดๆ ตามที่กาหนดไว้ ในตารางอานาจอนุมตั ิ
6. มี อ านาจจ้ าง แต่ ง ตัง้ โยกย้ า ยบุค คลตามที่ เ ห็ น สมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระบบเงินเดือนที่ บริ ษัทกาหนด และให้ มีอานาจปลดออก ให้ ออกตามความ
เหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบ ข้ อบังคับที่กาหนดโดยฝ่ ายบุคคลของบริ ษัท
7. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดาเนินงานของบริ ษัท เพื่อให้ มีผลประกอบการที่เป็ นไปตามเป้าหมาย
รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้ มีผลประกอบการที่ดีขึ ้น
8. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้ าเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมตั ิ
การเข้ าทานิติ กรรมสัญญา และ/หรื อ การดาเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับการดาเนิน งาน และ/หรื อ การ
บริ หารงานประจาวันของบริ ษัทตามที่ระบุไว้ ในตารางอานาจอนุมตั ิ
9. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ การเลิกธุรกิจ หรื อลงทุน หรื อร่วมลงทุนเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
และ / หรื อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิงบประมาณตามอานาจที่ระบุไว้ ในตารางอานาจอนุมตั ิ
รวมถึงพิจารณาการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิการ
ดาเนินการดังกล่าว
10. แต่งตัง้ และ/หรื อ มอบหมายให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อหลายคน กระทาการใดๆ ที่อยูภ่ ายในขอบเขตอานาจ
ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ตามที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเห็นสมควร โดยที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน หรื อ แก้ ไขเปลีย่ นแปลงอานาจดังกล่าวได้
11. ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารและ / หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
12. มีอานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานที่จาเป็ นสาหรับ หรื อที่เกี่ยวกับการดาเนิน
ธุรกรรมทางการค้ าปกติของบริ ษัทตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
ทังนี
้ ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร จะไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษัท

ส่วนที่ 2.3-10 หน้ า 85

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

10.2 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางสาว อรอุมา ธงสุวรรณ
ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1. จัด ท าและเก็ บ รั กษาเอกสาร ทะเบี ย นกรรมการ หนัง สือ นัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทที่รายงานโดยกรรมการ
หรื อผู้บริ หาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานคณะกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ คาแนะนาเบื ้องต้ นเกี่ยวกับข้ อกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับ
ต่างๆ ของบริ ษัทที่คณะกรรมการบริ ษัทต้ องการทราบและติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้ องสม่าเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนด และ/หรื อกฎหมายที่มีนยั สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
5. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท
และข้ อพึงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น ก.ล.ต. และดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศ
ต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและสาธารณชน ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย
8. จัดให้ มีการปฐมนิเทศ ให้ คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
9. หน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท
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10.3 การกาหนดอานาจอนุมัตวิ งเงิน
บริ ษัทมีการกาหนดอานาจอนุมตั วิ งเงินสาหรับการดาเนินงานของบริ ษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และได้ มีการแก้ ไขการกาหนด
อานาจอนุมตั ิวงเงินสาหรับการดาเนินงานของบริ ษัทบางส่วนตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการกาหนดอานาจอนุมตั ิ
สาหรับการดาเนินงานต่างๆ ทีส่ าคัญสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ผู้มีอานาจอนุมัติ
ลาดับ
1

รายละเอียด

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร

รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ/ฝ่ ายบัญชี
การเงิน

วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท ต่อ
ครัง้

วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
ต่อครัง้

แผนงบประมาณ ประจาปี
1. แผนงบประมาณดาเนินงาน และแผนการลงทุน
ในสินทรัพย์ประจาปี
2. ปรับปรุงแผนงบประมาณประจาปี (ทุกๆ 6 เดือน)

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ

3. รายงานงบประมาณรายได้ / รายจ่าย (ทุกเดือน)
2

งบประมาณค่าใช้ จ่าย และค่าขนส่ง ตามแผน
งบประมาณประจาปี

3

งบประมาณค่าใช้ จ่ายดาเนินงานและค่าขนส่ง เกิน
แผนงบประมาณประจาปี (การอนุมตั ิตอ่ ครัง้ )

อนุมตั ิ
วงเงินเกินกว่า
10,000,000 บาท
ต่อครัง้
วงเงินเกินกว่าร้ อย
ละ 20 ของ
งบประมาณ
ประจาปี

วงเงินไม่เกิน
10,000,000 บาท
ต่อครัง้

วงเงินไม่เกินร้ อยละ วงเงินไม่เกินร้ อยละ วงเงินไม่เกินร้ อยละ
20 ของงบประมาณ 10 ของงบประมาณ 5 ของงบประมาณ
ประจาปี
ประจาปี
ประจาปี

ส่วนที่ 2.3-10 หน้ า 87

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
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ลาดับ

รายละเอียด

4

งบประมาณค่าใช้ จ่ายที่ไม่มีในแผนงบประมาณ
ประจาปี

5

งบประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร

รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร

วงเงินเกินกว่า
วงเงินไม่เกิน
วงเงินไม่เกิน
3,000,000 บาท ต่อ 3,000,000 บาท ต่อ 1,000,000 บาท ต่อ
รายการ
รายการ
รายการ

วงเงินไม่เกิน
100,000 บาท ต่อ
รายการ

วงเงินเกิน
5,000,000 บาทต่อ
ครัง้
วงเงินรวมไม่เกิน
ร้ อยละ 20 ของ
งบประมาณ
ประจาปี
วงเงินไม่เกิน
1,000,000 บาทต่อ
ครัง้

วงเงินไม่เกิน
5,000,000 บาทต่อ
ครัง้

วงเงินไม่เกิน
500,000 บาทต่อ
ครัง้

วงเงินไม่เกิน
500,000 บาทต่อ
ครัง้

วงเงินไม่เกิน
100,000 บาทต่อ
ครัง้

กรรมการบริษัท

5.1 งบประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ตาม
แผนงบประมาณประจาปี
5.2 งบประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เกิน
แผนงบประมาณประจาปี

5.3 งบประมาณการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ไม่มีใน
แผนงบประมาณประจาปี
6

การโอนงบประมาณประจาปี ไปปี หน้ า

วงเงินรวมเกินกว่า
ร้ อยละ 20 ของ
งบประมาณ
ประจาปี
วงเงินเกินกว่า
1,000,000 บาทต่อ
ครัง้

กรรมการบริหาร

อนุมตั ิ

อานาจการอนุมัติ – การบัญชีและการเงิน
7

การใช้ หลักการบัญชีหรื อการเปลีย่ นแปลงหลักการ
บัญชี (นโยบายทางบัญชี)

อนุมตั ิ
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ผู้มีอานาจอนุมัติ
ลาดับ

รายละเอียด

8

การอนุมตั จิ ่ายค่าใช้ จ่ายที่เบิกจ่ายวงเงินสดย่อย

9

8.1 การตัง/้ เปลีย่ นแปลง/ การเบิกชดเชยวงเงินสด
ย่อย
8.2 การอนุมตั เิ บิกจ่ายเงินสดย่อย
-ส่วนเรื อ ไม่เกินวงเงิน 20,000 - 35,805 บาท
-สานักงาน ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครัง้
การเบิกและเคลียร์ เงินทดลองจ่าย ต่อครัง้

10

การตัดหนี ้สูญ และการตังส
้ ารองฯ ต่างๆ

11

การจาหน่ายสินทรัพย์ทเี่ ป็ นเรื อและอุปกรณ์

12

การจาหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ (ราคาทุน)หรื อการ
ปรับปรุงตัดจาหน่าย (Write off) สินทรัพย์ถาวร ต่อ
ครัง้ (ราคาทุน)
การขอวงเงินสินเชื่อ ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ

13

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

แผนธุรกิจ รวมถึงแผนการตลาดประจาปี

รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ/ฝ่ ายบัญชี
การเงิน

วงเงินไม่เกิน
100,000 บาท

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
อนุมตั ิ

วงเงินเกินกว่า
500,000 บาท

ไม่เกิน 1,000,000
บาท
วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท

ไม่เกิน 500,000
บาท
วงเงินไม่เกิน
500,000 บาท

เกินกว่า 1,000,000
บาท

ไม่เกิน 1,000,000
บาท

ไม่เกิน 500,000
บาท

ไม่เกิน 100,000
บาท

วงเงินเกินกว่า
50,000,000 บาท

วงเงินไม่เกิน
50,000,000 บาท

อนุมตั ิ

อานาจการอนุมัติ – การตลาด/การให้ บริการ
14

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร

อนุมตั ิ
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ผู้มีอานาจอนุมัติ
ลาดับ
15
16

17
18

19

รายละเอียด
แผนกลยุทธ์ในการสร้ างรายได้ ตามแผนการตลาด
ประจาปี
การกาหนดและเปลีย่ นแปลงอัตราราคาค่าขนส่ง/
เงื่อนไขการชาระเงิน/หลักเกณฑ์การให้ สว่ นลด

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร

รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ/ฝ่ ายบัญชี
การเงิน

อนุมตั ิ
วงเงินเกินกว่าร้ อย วงเงินไม่เกินร้ อยละ วงเงินไม่เกินร้ อยละ
ละ 20 ของค่าขนส่ง 20 ของค่าขนส่ง
10 ของค่าขนส่ง
หรื อเกิน 1,000,000
หรื อไม่เกิน
หรื อไม่เกิน
บาท
1,000,000 บาท
500,000 บาท

กาหนดหลักเกณฑ์การรับชาระเงินกรณีการจ่าย
ล่าช้ า
การอนุมตั ิราคาค่าขนส่ง/ใบเสนอราคาตาม Price
List หรื อสัญญาว่าจ้ างที่ผา่ นการพิจารณาอนุมตั ิ
แล้ ว
การอนุมตั ิราคาค่าขนส่ง/ใบเสนอราคาที่
นอกเหนือจากราคาตามPrice List หรื อสัญญา
ว่าจ้ าง

อนุมตั ิ
มูลค่าเกินกว่า
100,000 บาท

มูลค่าไม่เกิน 100,000
บาท

อนุมตั ิ

อานาจการอนุมัติ – การขอซือ้ และการจัดซือ้ /จัดจ้ าง
20
21

การขอซื ้อ (PR) รายการทัว่ ไปตามงบประมาณ
ประจาปี
การอนุมตั กิ ารคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้ างในการสืบ
ราคาสินค้ าเพื่อการสัง่ ซื ้อ

อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
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ผู้มีอานาจอนุมัติ
ลาดับ

รายละเอียด

22

การอนุมตั เิ พื่อขึ ้นทะเบียนผู้ขาย/ผู้ให้ บริ การรายใหม่

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร

รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
อนุมตั ิ
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10.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10.5.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมวิ สามัญผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 27 มี นาคม 2561 ได้ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษั ท
กรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ
บริ ษัทจ่ายให้ แก่กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้ เป็ นพนักงานประจาและเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าเบีย้ ประชุม
30,000 บาทต่อครัง้
12,000 บาทต่อครัง้
20,000 บาทต่อครัง้
12,000 บาทต่อครัง้

 ค่ าตอบแทนรายเดือน
-ไม่มี บาเหน็จ
บริ ษัทมีค่าตอบแทนกรรมการเป็ นเงินบาเหน็จให้ จานวนไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยมีหลักเกณฑ์การ
จัดสรรบาเหน็จต่อปี ดังนี ้
ตาแหน่ ง
สัดส่ วนการจ่ ายบาเหน็จต่ อปี
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท
ร้ อยละ 35 ของวงเงินที่อนุมตั ิจ่ายในแต่ละปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ร้ อยละ 25 ของวงเงินที่อนุมตั ิจ่ายในแต่ละปี
กรรมการอิสระ
ร้ อยละ 20 ของวงเงินที่อนุมตั ิจ่ายในแต่ละปี
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โดยในปี 2561 มี ร ายละเอี ย ดการเข้ าร่ ว มประชุ ม และเบี ย้ ประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี ้
คณะกรรมการสรร
คณะกรรมการ
ชื่อ - สกุล
คณะกรรมการบริษัท
หาและพิจารณา
ตรวจสอบ
ค่ าตอบแทน
ปี 2561
ปี 2561
ปี 2561
1
พลเรื อเอกไกรสร
จันทร์ สวุ านิชย์
6/6
นาวาโทสมชาติ
วิพิศมากูล
8/8
7/7
นายยุทธนา
แต่ปางทอง
8/8
7/7
2/2
นายวิทยา
ภัทรเมธากุล
8/8
7/7
นายทวีศิลป์
ชินะพัฒนวงศ์
7/8
นางชุติภา
กลิน่ สุวรรณ
8/8
2/2
นายจรัลพัฒน์
วิศาลสวัสดิ์
8/8
นางสาวรักชนก
สาเนียงล ้า
8/8
หมายเหตุ: 1พลเรือเอกไกรสร จันทร์ สวุ านิชย์ ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริ ษัทในประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ตารางต่อไปนี ้แสดงค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นตัวเงินในรูปของค่าเบี ้ยประชุมในปี 2561
ชื่อ - สกุล

พลเรื อเอกไกรสร
นาวาโทสมชาติ
นายยุทธนา
นายวิทยา
นายทวีศิลป์
นางชุติภา
นายจรัลพัฒน์
นางสาวรักชนก
รวม

กรรมการบริษัท

จันทร์ สวุ านิชย์
วิพิศมากูล
แต่ปางทอง
ภัทรเมธากุล
ชินะพัฒนวงศ์1
กลิน่ สุวรรณ2
วิศาลสวัสดิ์2
สาเนียงล ้า2

ปี 2561
180,000
108,000
108,000
108,000
72,000
576,000

1

กรรมการสรรหาและ
กรรมการตรวจสอบ
พิจารณา
ค่ าตอบแทน
ปี 2561
ปี 2561
140,000
84,000
84,000

308,000

หมายเหตุ: บริษัทเริ่มจ่ายเบี ้ยประชุมกรรมการตังแต่
้ การประชุมกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2561 ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ให้ กบั นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์ เนื่องจากนายทวีศิลป์ลาออกจากการเป็ นพนักงานบริษัทที่มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็ นต้ นไป
2
กรรมการบริษัทที่เป็ นพนักงานประจาจะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม
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2. ค่ าตอบแทนอื่น
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 โดยการจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัท ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริษัทโดยได้ รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
โดยการจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการปรากฎตามตารางด้ านล่างดังนี ้
% ของ
ชื่อ
ตาแหน่ ง
จานวนหุ้น
หุ้น IPO
พลเรื อเอกไกรสร จันทร์ สวุ านิชย์ ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
1,000,000
0.36
นาวาโทสมชาติ
วิพิศมากูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
1,000,000
0.36
นายยุทธนา
แต่ปางทอง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
1,000,000
0.36
นายวิทยา
ภัทรเมธากุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
0.00
นายทวีศิลป์
ชินะพัฒนวงศ์ กรรมการ
2,000,000
0.71
นางชุติภา
กลิน่ สุวรรณ
กรรมการ/ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1,581,500
0.56
นายจรัลพัฒน์
วิศาลสวัสดิ์
กรรมการ
100,000
0.04
นางสาวรักชนก สาเนียงล ้า
กรรมการ
1,000,000
0.36
รวม
7,681,500
2.74
10.5.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษัทจ่ ายค่า ตอบแทนผู้บริ หารของบริ ษั ท (โดยไม่ร วมถึงสมุบัญชี บัญชี เนื่ องจากไม่ได้ อยู่ใ นระดับเดียวกับ
ผู้บริ หาร 4 อันดับ) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัสประจาปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

จานวนผู้บริ หาร (คน)1
ค่าตอบแทนรวมผู้บริ หาร (ล้ านบาท)

ปี 2560
8
12.76

ปี 2561
5
12.18

หมายเหตุ: 1การเปลี่ยนแปลงจานวนผู้บริหารเกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างภายในองค์กร

นอกจากนี ้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2562 โดยการจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัท ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทโดยการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ บู ริ หารที่ไม่รวม
ผู้บริ หารที่เป็ นกรรมการคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละเท่ากับ 0.05 ของจานวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกทังหมด
้
10.5 บุคลากร
1. จานวนบุคลากร
จานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร)
ทังสิ
้ ้นจานวน 282 คน และ 275 คนตามลาดับ โดยมีรายละเอียดจานวนพนักงานตามฝ่ ายงานดังนี ้
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จานวน

สายงาน / หน่ วยงานหลัก

ปี 2560
6
3
6
2
2
5
4
2
252
0
282

ฝ่ ายบุคคล
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายจัดซื ้อ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายเทคนิค
ฝ่ ายความปลอดภัย
บุคลากรประจาเรื อ
ที่ปรึกษา
รวมทัง้ สิน้

ปี 2561
8
3
6
2
2
6
4
3
240
1
275

2. ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงานของบริ ษัทในปี 2560 และปี 2561 คิดเป็ นจานวนเงินเท่ากับ 114.47 ล้ านบาทและ 117.63
ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าว เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าอาหาร เงินสมทบประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
นอกจากนี ้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 โดยการจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัท ให้ อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทโดยการจัดสรรหุ้นให้ แก่ พนักงานคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละเท่ากับ 7.21 ของจานวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกทังหมด
้
 การเปลี่ยนแปลงของจานวนพนักงานอย่ างมีนัยสาคัญในช่ วงปี 2559 - 2561 ที่ผ่านมา
- ไม่มี –
10.6 ข้ อพิพาทแรงงานในปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีพนักงานบริ ษัทคนใดเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน และพนักงานไม่เคยยื่นข้ อ
เรี ยกร้ องให้ มกี ารกาหนดข้ อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้ าง ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่เคยมีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญ
10.7 นโยบายทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรภายในองค์กรว่ามีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิ จ บริ ษัทมีการ
กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม และมีการส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาบุคลากรของ บริ ษัทเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทางานรวมถึงทัศนคติ โดยจัดให้ มีการอบรมทังภายในบริ
้
ษัท โดยการถ่ายทอด
ความรู้ จากผู้บริ หารหรื อหัวหน้ างานให้ กับพนักงาน และการอบรมภายนอกโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจาก
ภายนอกองค์กร นอกจากนี ้ บริ ษัทยังกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม
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11 การกากับดูแลกิจการ
11.1 การกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อแสดงให้ เห็น
ถึงระบบจัดการบริ หารที่มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย นาไปสูค่ วามมัน่ คงและเจริ ญก้ าวหน้ าในบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้เพื่อความโปร่ งใสใน
การดาเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ รวมทังเพื
้ ่อเป็ นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทัว่ ไป
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายในระยะยาว บริ ษัทฯได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริ มให้ มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
มุง่ หวังให้ คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทฯ พัฒนาระดับการกากับดูแลกิจการและปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่เป็ นมาตรฐานสากลและได้ กาหนดแนวทางปฎิบตั ิโดยครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่ทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเคารพในสิทธิพื ้นฐานของผู้ถือหุ้นและดูแลรักษาสิทธิ ดงั กล่าวโดยเคร่งครัด โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้
ถือหุ้น ได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูลของ
กิจการอย่างเพียงพอ สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น และลงคะแนนในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่ วมตัดสินใจในการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญของบริ ษัท สิทธิในการ ถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์
สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกปี โดยจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชี ใน
แต่ละปี
2. บริ ษัทจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัท
3. บริ ษัทจะอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และไม่กระทา
ใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น
4. บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ า
ให้ ชดั เจน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมกับส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่ างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะหรื อตังค
้ าถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีกรรมการ
และผู้บริ หารของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชี เข้ าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตังกรรมการ
้
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7. ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมี โอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้
คาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้
8. บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมแนบประวัติยอ่ ของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตังและข้
้
อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
9. บริ ษัทจะกาหนดให้ การจัดสรรส่วนแบ่งกาไรให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปเงินปั นผล ต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิโดย ผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้
10. บริ ษัทมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้ วยความโปร่ งใส ถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผู้ถือ
หุ้นกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้ าถึงและได้ รับข้ อมูล ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการ
บริ หารงานของบริ ษัทที่เปิ ดเผยอย่างเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อบริ ษัทหรื อ
รับข้ อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้น
รายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นที่มิได้ เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. บริ ษัทจะแจ้ งกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่กาหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทอย่างน้ อย 28 วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดทาและเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เปิ ดเผยข้ อมูลใน website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบน website ของบริ ษัท
2. บริ ษั ท จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุก รายสามารถแสดงค วามคิ ด เห็ น
ข้ อเสนอแนะ รวมทังซั
้ กถามในแต่ละวาระ โดยใช้ เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ รวมทังจะมิ
้ ให้ ผ้ บู ริ หารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระที่มีความสาคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ
3. บริ ษัทจะอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรื อเสนอวาระเพิ่มเติมได้ ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะกาหนดหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้ าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
4. บริ ษัทจะกาหนดวิธีการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
5. ผู้ถือหุ้นไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้น
ต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
6. บริ ษัทจะกาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
แจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ
7. บริ ษัทจะกาหนดให้ กรรมการรายงานการมีสว่ นได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิ จารณาในวาระที่เกี่ยวข้ องและบันทึก
ส่วนได้ เสียดังกล่าวไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียและคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทังภายใน
้
ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นและ
พนักงาน และภายนอกของบริ ษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้ า เป็ นต้ น ผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับการดูแลจากบริ ษัท ตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มี
ส่วนได้ เสียในการสร้ างความมัง่ คัง่ ทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ ในระบบการกากับดูแลกิจการมีผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
หลายกลุม่ ด้ วยกันที่สาคัญ ได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ลงทุน เจ้ าหนี ้ และชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ สังคม หรื อ
ภาครัฐ และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ได้ แก่ คูแ่ ข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็ นต้ น โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบาย
ให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรื อตามข้ อตกลงที่
มีกบั บริ ษัท ดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น

: บริ ษัทมุ่งมั่นที่จะรั บผิดชอบและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับผู้ถือหุ้น คานึงถึงการ
เจริ ญ เติบโตของบริ ษั ทอย่างยั่ง ยืนและให้ ผลตอบแทนที่เ หมาะสมอย่างต่อเนื่อ ง โดย
ดาเนินการให้ มีผลประกอบการที่ดีอย่างสม่า เสมอและมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว โดยการดาเนินงานอย่างโปร่ งใส ด้ วยระบบบัญชี ระบบการควบคุม และ
ตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้

พนักงาน

: บริ ษัทมุง่ มัน่ สร้ างระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
ธรรม บริ ษัทสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่ มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทัง้ ส่งเสริ ม
พนักงานให้ มีโอกาสในความก้ าวหน้ าและมัน่ คงในอาชีพ ตลอดจนปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน

คูค่ ้ า คูแ่ ข่ง
และเจ้ าหนี ้

: บริ ษัทยึดถือความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
บนหลักจรรยาบรรณที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและเงื่ อนไขที่มีต่อคู่สญ
ั ญาอย่าง
เคร่งครัด สร้ างพันธมิตรทางการค้ า รวมทังรั้ กษาสัมพันธภาพที่ดีกบั ทุกฝ่ าย

ลูกค้ าหรื อผู้วา่ จ้ าง

: บริ ษัท มีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหรื อผู้
ว่าจ้ าง เพื่อให้ ได้ รับผลงานและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นธรรมในระดับราคาที่เหมาะสม

ชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้ อม

: บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจด้ วยสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม จึงมีความตระหนัก
ห่วงใยและใส่ใจถึงความปลอดภัยของชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่
เสมอ บริ ษัทยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล และให้ ความใส่ใจต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมโดยรวม รวมทังมุ
้ ง่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งบริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรื ออาจเกิดขึ ้นกับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม โดยมีนโยบาย / แนวทางปฏิบตั ิต่อชุมชน สิ่งแวดล้ อม และสังคม
ส่วนรวม ดังต่อไปนี ้ ในการนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้ เห็นถึงการ
ดาเนินการตามนโยบาย / แนวปฏิบตั ิดงั กล่าว รวมทังจั
้ ดทารายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อมของบริ ษัทไว้ ในรายงานประจาปี หรื ออาจจัดทาเป็ นฉบับแยกต่างหาก
จากรายงานประจาปี ตามความเหมาะสม
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจในการลงทุน การบริ หารงาน และตัดสินใจดาเนินการ
ใดๆ สาหรับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย บริ ษัทจึงมีหน้ าที่ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายด้ วยความเป็ นธรรม ด้ วยข้ อมูลที่
เหมาะสม ถูกต้ อง เชื่อถือได้ ทันเวลา แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เข้ าถึงข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ที่คณะกรรมการบริ ษั ทมอบหมาย จะต้ องมีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศตาม
เกณฑ์ที่กาหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ทังที
้ ่เป็ นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี
(Periodic Reports) ได้ แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ
56-2) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) รวมทังได้
้ เผยแพร่ ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทให้ มีความครบถ้ วนอย่างสม่าเสมอ รวดเร็ ว ทันสถานการณ์
2. บริ ษัทจะจัดให้ มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสาร ให้ ข้อมูล และตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส
3. บริ ษัทจะจัดให้ มีรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบาย การบริ หารความ
เสีย่ ง ที่ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุ ป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทังกรณี
้
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของ
บริ ษัท เป็ นต้ น
4. บริ ษัทจะจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรื อ
MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยลงในงบการเงินทุกไตรมาส ทังนี
้ ้ เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจ
การเปลี่ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในแต่ ล ะไตรมาสได้ ดี ยิ่ ง ขึ น้
นอกเหนือจากข้ อมูลตัวเลขในงบการเงิน
5. บริ ษัทจะเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการ
ประชุม และจานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมาและความเห็นจากการทาหน้ าที่ รวมทังการฝึ
้
กอบรมและ
พัฒนาด้ านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริ ษัทในรายงานประจาปี
6. คณะกรรมการบริ ษัทควรกาหนดให้ เปิ ดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้ รับ รวมทัง้ รายละเอียด
ค่าตอบแทนของผู้บริ หาร ไว้ ในแบบแสดงรายการประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
7. คณะกรรมการบริ ษัทดูแลให้ มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การไว้ ด้วย
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท การกากับดูแล กิจการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.

โครงสร้ างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 8 ท่านและเป็ นกรรมการอิสระจานวน 4ท่าน ทาให้ เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณา
และออกเสียงในเรื่ องต่างๆ อย่างเหมาะสมตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน (Good
Corporate Governance) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึง่ คณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายด้ าน
ทังด้
้ าน {อุตสาหกรรมการเดินเรื อ} กฎหมาย บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้ องและสนับสนุนธุรกิจของบริ ษัท นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัท
จะต้ องทราบและปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทมีการกระจายอานาจในการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพและมีความโปร่ งใสในการบริ หาร
จัดการ โดยจัดให้ มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย 3 ชุด ได้ แก่
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทในการพิจารณาในเรื่ องต่างๆ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.2 คณะกรรมการบริ หาร เพื่อช่วยในการพิจารณาและกลัน่ กรองงานเฉพาะเรื่ องเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน เพื่อ ท าหน้ า ที่ สรรหาบุค คลากรที่ เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สาคัญของบริ ษัท
โดยจะพิจารณาถึงปั จจัยเสีย่ งและวางแนวทางการบริ หารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทังต้
้ องดาเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจว่า
ระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และพิจารณากาหนดจรรยาบรรณของบริ ษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้ างทุกคนใช้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับข้ อบังคับ
และระเบียบของบริ ษัท
3.2 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัทฯกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อใช้ อ้างอิงและถือเป็ นแนว
ปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนของบริ ษัท แสดงให้ เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุก
ฝ่ าย
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3.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทดาเนินธุรกิจและบริ หารงานอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทังเป็
้ นการส่งเสริ มระบบการกากับ
ดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซือ่ สัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใสเป็ นสาคัญ และมุง่ เน้ น
การสร้ างประโยชน์ที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และคานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ เสียโดยรวม บริ ษัทจึงได้ กาหนดจริ ยธรรมเพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินธุรกิจสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อถือปฏิบตั ิ ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดภาพพจน์ ที่ดีต่อ
บริ ษัท และได้ รับความเชื่อมัน่ จากสังคม
3.4 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทดาเนินการเรื่ องความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีมาตรการและขันตอนในการ
้
อนุมตั ิการทารายการระหว่างกันสาหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้ าปกติ บริ ษัทจะจัดให้ มี
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท และหากหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ ว บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าว
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56 - 2) ตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.5 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการควบคุมภายในมาอย่างต่อเนื่อง ด้ วยตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็ น
กลไกสาคัญที่จะสร้ างความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หารในการช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ ช่วยให้ การดาเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตงไว้
ั ้ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ กากับดูแล สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในด้ านต่างๆ ได้ แก่ องค์กรและ
สภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั ิการของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
และระบบการติดตาม เพื่อให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.6 นโยบายด้ านการบริ หารความเสีย่ ง
1. ส่งเสริ มวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อสร้ างความเข้ าใจ จิตสานึก และความรับผิดชอบร่ วมกันในเรื่ อง
ความเสีย่ ง การควบคุม และผลกระทบของความเสีย่ งต่อบริ ษัทในกระบวนการบริ หารและปฏิบตั ิงานทัว่ ทังบริ
้ ษัท
2. ให้ มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริ หารความเสี่ยงที่มี คณ
ุ ภาพเหมาะสมในระดับสากลและ
เพียงพอ รวมถึงการบ่งชี ้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดลาดับ จัดการ ควบคุมติดตาม รายงาน ประเมินผล และสื่อสารให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับความเสีย่ งอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ และปฏิบตั ิทวั่ ทังบริ
้ ษัท
3. ให้ มีการวัดผลความเสี่ยงทังในเชิ
้
งคุณภาพ เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริ ษัท และเชิงปริ มาณ เช่น ผล
ขาดทุน การลดลงของรายได้ การเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่าย โดยพิจารณาจากโอกาสที่อาจเกิดขึ ้นและผลกระทบ
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4. ให้ มีการกาหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) เพื่อจากัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นให้ อยู่ภายในระดับที่
บริ ษัทสามารถยอมรับได้ รวมทังก
้ าหนดเหตุการณ์หรื อระดับความเสี่ยงที่เป็ นสัญญาณเตือนภัย (Warning Sign) ให้
ผู้ปฏิบตั ิงานดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อไม่ให้ ความเสีย่ งเกินกว่าระดับเพดานความเสีย่ งที่กาหนด
5. ให้ มีระเบียบการปฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานถือปฏิบตั ิ อันเป็ นการ
ควบคุมความเสีย่ งจากการดาเนินงาน
3.7 ช่องทางการแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีช่องทางรับแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน หรื อข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีสว่ น
ได้ เสียได้ รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ยงที่จะได้ รับผลกระทบอันก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จากการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษัทเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต การปฏิบตั ิที่ไม่เท่าเทียมกัน หรื อการกระทาที่ขาดความ
ระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ สามารถแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนผ่านทางอีเมล์ของกรรมการอิสระและช่องทาง
ไปรษณีย์
3.8 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงาน
ทางการเงิ นทัง้ รายไตรมาสและประจาปี และนาเสนอรายงานทางการเงิ น ต่อ คณะกรรมการบริ ษั ททุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับ ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัทฯ รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
นที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3 เดือน
ในการประชุมกรรมการต้ องแสดงความเห็นและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควรเข้ าประชุมทุกครัง้
นอกเหนือจากมีเหตุสดุ วิสยั ซึ่งต้ องแจ้ งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า บริ ษัทต้ อง
รายงานจานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ ในรายงานประจาปี ในการประชุมคณะกรรมการ
แต่ละครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นการล่วงหน้ า เลขานุการคณะกรรมการจะต้ องจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพื่อให้ ทราบถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่ง
เป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน และเป็ นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการและฝ่ าย
จัดการ เพื่อจัดส่งให้ คณะกรรมการล่วงหน้ า และเอกสารดังกล่าวต้ องให้ ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการ ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของ
บริ ษัท คณะกรรมการจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
4.2 เลขานุการคณะกรรมการจะต้ องเป็ นผู้บนั ทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทาเป็ นรายงานการประชุมซึ่ง
ต้ องมีเนือ้ หาสาระครบถ้ วนและเสร็ จสมบูร ณ์ ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วันประชุมเสร็ จสิ ้น เพื่อเสนอให้

ส่วนที่ 2.3-11 หน้ า 102

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริ ษัทลงนาม และจะต้ องจัดให้ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้ นหา และรักษา
ความลับได้ ดี
4.3 การประชุมคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎหมาย และข้ อบังคับ โดยต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ป ระชุม หรื อ ไม่สามารถปฏิบัติ หน้ าที่ ได้ ถ้ า มีร องประธานกรรมการให้ ร องประธานกรรมการเป็ น
ประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม
4.4 กรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในเรื่ องนัน้
4.5 การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือเอาความเห็นที่เป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ นสาคัญ ใน
กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด อย่างไรก็
ตาม ความเห็นของกรรมการบริ ษัทคนอื่นๆ ที่มิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ ระบุไว้ ในรายงานการประชุม
4.6 ให้ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทจัดทารายงานการประชุมและส่งให้ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องภายใน 7 วัน เพื่อให้
ได้ สอบทานและรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทได้ จัดให้ คณะกรรมการบริ ษัททาการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยให้ กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา ซึง่ ผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจะได้ ทาการวิเคราะห์
และหาข้ อสรุปเพื่อกาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
6. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงินไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และนาเสนอเพื่อ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
(1) มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับขอบเขตภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
(2) ค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ ภาพในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ให้ กบั บริ ษัทได้
(3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้ าใจ
(4) เป็ นอัตราที่เทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทจะสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมทังพบปะแลกเปลี
้
ย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริ ษัทต่อไป
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11.2 โครงสร้ างคณะกรรมการและคณะทางาน
11.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้ อนุมตั ิแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทซึง่ มีวาระอยู่
ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ 8 ท่าน ดังนี ้
รายชื่อ
1. พลเรื อเอกไกรสร จันทร์ สวุ านิชย์
2. นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล
3. นายยุทธนา แต่ปางทอง
4. นายวิทยา ภัทรเมธากุล
5. นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ
6. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์
7. นางสาวรักชนก สาเนียงล ้า
8. นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีหน้ าที่ดแู ลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวกับการห้ ามจ่าย
สินบน หรื อการสนับสนุนการทุจริ ตคอรัปชัน่
2.

พิจารณาอนุมตั ินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ ธุรกิจ และงบประมาณประจาปี รวมถึง
การควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริ หารและการจัดการของฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตาม
นโยบายแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.

จัดให้ มีการทารายงานประจาปี ของบริ ษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงินของบริ ษัท
เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิ

4.

จัดให้ มีและกากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษัท และการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ วา่ บริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกกลุม่
ด้ วยความเป็ นธรรม

5.

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการจากบุ
้
คคลที่มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.
บริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/
หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจาก
การออกตามวาระ
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6.

พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบพร้ อมทัง้ กาหนดอานาจหน้ าที่ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.

พิจารณากาหนดโครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างการบริ หารงาน มีอานาจแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการอื่นที่ได้
แต่งตัง้ รวมไปถึงการทบทวนและเปลีย่ นแปลงอานาจดังกล่าวตามความจาเป็ นและเหมาะสม ทังนี
้ ้ การมอบ
อานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ที่กาหนดนัน้ ต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทา
ให้ คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อื่นใดกับบริ ษัท
ยกเว้ นเป็ นการอนุมัติรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว

8.

อนุมตั ิโครงสร้ างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรื อสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของ
ผู้บริ หารและพนักงาน

9.

พิจารณาแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง กรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อไปเป็ นกรรมการ
ตัวแทนในบริ ษัทย่อย และ / หรื อ บริ ษัทร่วม ที่บริ ษัทลงทุนหรื อร่วมลงทุน

10. พิจารณาแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท พร้ อมทังก
้ าหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของเลขานุการ
บริ ษัท
11. พิ จ ารณาคัด เลื อ กและให้ ค วามเห็ น ชอบการเสนอรายชื่ อ ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และพิ จ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
12. พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริ ษัท
13. แต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดาเนินกิจการของบริ ษัทภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจ
เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมีอานาจ และ / หรื อ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้ ทังนี
้ ้ การมอบอานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึ ้นกับบริ ษัท
(ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อประกาศอื่นใด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง) เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นหรื อคณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
14. ดาเนินการให้ บริ ษัทมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ
มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมไปถึงการเปลี่ยนนโยบาย
และวิธีปฏิบตั ิที่มีนยั สาคัญเกี่ยวกับการบัญชี
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15. พิจารณาอนุมตั ินโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร และกากับ
ดูแลให้ มีกระบวนการในการบริ หารจัดการความเสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทอย่างเหมาะสม
16. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ / หรื อระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
17. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรื อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ
รายการเกี่ยวโยงกันสาหรับรายการที่จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และดาเนินการต่างๆ ให้ เป็ นไปตามที่ข้อบังคับ และ / หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกาหนด
18. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทา
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
19. ดาเนินการให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่เหมาะสมและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย บุคคลผู้มีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์และผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา
20. การบริ หารความเสีย่ งและการเก็บรักษาเงิน
21. กรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่เก็บรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลภายในที่
ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหรื อราคาหุ้น
22.

23.

เรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ
22.1 เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
22.2 เรื่ อ งใดๆ ที่ ก รรมการมี ส่ว นได้ เ สี ย และอยู่ใ นข่า ยที่ ก ฎหมายหรื อ ประกาศของ ก.ล.ต. หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อการดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการจะกระทาได้ ก็
ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
23.1 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
้
หรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
23.2 การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
23.3 การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
23.4 การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับบริ ษัท
23.5 การเพิ่มทุน การลดทุน หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
23.6 การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษัท
23.7 การอื่นใดที่กาหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ / หรื อ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรื อประกาศของ ก.ล.ต. และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ต้อง
ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
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ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท สามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศ ก.ล.ต.)
11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วย
รายชื่อ
1. นาวาโทสมชาติ
2. นายยุทธนา
3. นายวิทยา

วิพิศมากูล
แต่ปางทอง
ภัทรเมธากุล

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายยุทธนา แต่ปางทอง เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้
รายไตรมาสและประจาปี
2.
สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้ มี
การสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิง่ สาคัญ พร้ อมทังน
้ าข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุ งแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทานร่ วมกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3.

พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทังให้
้ ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการ
ปฏิบตั ิงาน งบประมาณและอัตรากาลังของสานักงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4.

สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ นโยบายกฎระเบียบข้ อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

5.

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังเข้
้ าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่
มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

6.

สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป

7.

พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท

8.

สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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9.

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้

10.

ร่ วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

11.

ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการผู้บริ หาร หรื อ
พนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็นเข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น

12.

ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมของขอบข่ายงานด้ วยค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัทตามระเบียบของบริ ษัทมาให้ ความเห็นหรื อให้ คาปรึ กษาในกรณีจาเป็ น

13.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบไปด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

14.

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ

15.

ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
11.2.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 4 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วย

1. นางชุติภา
2. นายทวีศิลป์
3. นายจรัลพัฒน์
4. นางสาวรักชนก

รายชื่อ
กลิน่ สุวรรณ
ชินะพัฒนวงศ์
วิศาลสวัสดิ์
สาเนียงล ้า

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ทาหน้ าที่ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ และรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. พิจารณาการกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ที่อาจ
เอื ้อให้ เกิ ดการทาทุจริ ตออกจากกัน รวมถึงการกาหนดขัน้ ตอนและวิธีการทาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้ มี การถื อปฏิบัติ ตามหลักการและ
ข้ อกาหนดที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว
3. พิจารณางบประมาณประจาปี และขันตอนในการใช้
้
จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ
ควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
4. พิจารณาปรับปรุ งแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจให้ เหมาะสม เพื่อประโยชน์
ของบริ ษัท
5. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุนตามอานาจในตารางอานาจอนุมตั ิ
6. พิจารณาการทาสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษัทตามอานาจในตารางอานาจอนุมตั ิ
7. รับผิดชอบให้ มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ของบริ ษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริ ษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่นา่ เชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. คณะกรรมการบริ หารมีอานาจเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ในเรื่ องต่างๆ ได้
9. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษัท และเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท
10. พิจารณานโยบายการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท เพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
11. พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ หรื อลงทุน หรื อร่วมลงทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
12. กากับดูแลให้ มีขนตอนให้
ั้
ผ้ ปู ฏิบตั ิงานต้ องรายงานเหตุการณ์ หรื อการกระทาที่ผิดปกติ หรื อการกระทาผิด
กฎหมายต่อคณะกรรมการบริ หารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญ
จะต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเพื่อพิจารณาแก้ ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
13. ดาเนินการใดๆ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
14. ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจาอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อติดตามการบริ หารงานที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
15. คณะกรรมการบริ หารมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิ บตั ิหน้ าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจา
และให้ รายงานมติหรื อการดาเนินการใดๆ ที่สาคัญที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไป
อานาจการอนุมตั ิของกรรมการบริ หารจะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิรายการที่ทาให้ กรรมการบริ หารหรื อผู้รับ
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร สามารถลงมติอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
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11.2.4 คณะทางานบริหารความเสี่ยง
คณะทางานบริ หารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 4 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นาวาโทสมชาติ
นายจรัลพัฒน์
นางสาวรักชนก
นายยุทธนา

วิพิศมากุล
วิศาลสวัสดิ์
สาเนียงล ้า
พูนศิริพิพฒ
ั น์

ตาแหน่ ง
ประธานคณะทางานบริ หารความเสีย่ ง
คณะทางานบริ หารความเสีย่ ง
คณะทางานบริ หารความเสีย่ ง
คณะทางานบริ หารความเสีย่ ง

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะทางานบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทาง และกรอบในการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์กร
2. กาหนดแผนจัดการความเสีย่ งของฝ่ ายจัดการ รวมทังกระบวนการบริ
้
หารความเสีย่ งในภาพรวมขององค์กร
3. กากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการปฏิบตั ิตามนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ติดตามผลการปฏิบตั ิตามกรอบการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์กร และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท
รับทราบเป็ นประจา
4. พิจารณาสอบทานและให้ ความเห็นชอบความเสีย่ งที่ยอมรับได้ และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบ
5. จัดทาและสอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญและดาเนินการเพื่อให้
มัน่ ใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสีย่ งอย่างเพียงพอและเหมาะสม
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผู้สอบทานเพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทังการน
้
า
ระบบการบริ หารความเสีย่ งมาปรับใช้ อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทังองค์
้ กร
7. ทบทวนระบบหรื อประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริ หารความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง
8. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
11.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้ วย
รายชื่อ
1. นายยุทธนา
2. นางชุติภา
3. นางสาวชัชชนิญา

แต่ปางทอง
กลิน่ สุวรรณ
ไกรโชติชยั

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
การสรรหา
1. พิจารณากาหนดและทบทวนโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และผู้บริ หาร ให้ เหมาะสมสอดคล้ อง
กับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและ
ผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ ได้ กาหนดไว้ และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเมื่อตาแหน่งดังกล่าวว่างลง ซึ่งอาจจะต้ องเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยให้ ดาเนินการดังนี ้
- พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระและรายชื่อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ า
รับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ทังจากการเสนอของกรรมการและผู
้
้ ถือหุ้นของ
บริ ษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ ามี)
- พิจารณาบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทจะต้ องไม่มีคุณสมบัติ และ
ลักษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด รวมทังข้
้ อกาหนดและแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของสานักงาน กลต.
- พิจารณาบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท จะต้ องมีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล อุทิศ
เวลา ความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้ าหาญใน
การแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทางานที่ดีไม่ดา่ งพร้ อย และมีจริ ยธรรมที่ดีงาม
- พิจารณาบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท จะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์สว่ นตน หรื อ
ผู้อื่นก็ตาม
- การสรรหากรรมการสามารถใช้ บริ ษัทที่ปรึกษา หรื อใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่
ได้
3. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษัท และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในกรณีที่ตาแหน่งดังกล่าวว่างลง
4. พิจารณากาหนดแผนสืบทอดงานของกรรมการและกรรมการผู้จดั การ รวมทังก
้ าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้
สืบทอด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัท
การพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณากาหนดรู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการของบริ ษัทอย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสม ดังนี ้
- พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่นที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้ รับมอบหมาย
หน้ าที่เพิ่มขึ ้นควรได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
- พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละปี
- พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติ งานตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท (SelfAssessment of the Board of Directors’ Performance) ในแต่ละปี รวมทังมี
้ การทบทวน และ
เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
นาข้ อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
- พิจารณาทบทวนรู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทังจ
้ านวนเงิ นสดและ
สัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้ มีความเหมาะสม ได้ แก่ ผลตอบแทนประจาเดือน (เช่น ค่าเบี ้ยประชุม)
และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบาเหน็จ) แล้ วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
พิ จ ารณาก าหนดรู ป แบบและหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยผลตอบแทนของพนัก งานอย่า งเป็ นธรรมและเหมาะสม
ดังต่อไปนี ้
- พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดาเนินงานของบริ ษัท หรื อ KPI เพื่อใช้ ในการพิจารณาปรับ
อัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจาปี ให้ กบั พนักงานของบริ ษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณ
ประจาปี และเป้าหมายการดาเนินงานของบริ ษัท รวมทังสภาวะตลาดและเศรษฐกิ
้
จ แล้ วเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดโครงสร้ างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจาปี
และอัตราการปรับขึ ้นเงินเดือนประจาปี ของผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารขึ ้นไป และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
- พิจารณาเสนอแนะโครงสร้ างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานบริ ษัท ทังที
้ ่เป็ น
ตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงิน
พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัท โดยให้ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอเงื่อนไขต่างๆ จูงใจให้ กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เกิดการ
สร้ างมูลค่า เพิ่ มให้ ผ้ ูถือ หุ้น ในระยะยาว และสามารถรั กษาพนัก งานที่มี คุณ ภาพได้ อ ย่า งแท้ จ ริ ง แต่ใ น
ขณะเดียวกันต้ องไม่สงู เกินไปและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้ วย หากมีกรรมการหรื อพนักงานรายใดจะได้ รับการ
จัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจานวนหลักทรัพย์ทงหมดที
ั้
่จะจัดสรร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะต้ องพิจารณาความเหมาะสมและให้ ความเห็นชอบตามข้ อกาหนดของสานักงาน กลต. อย่างไรก็
ตาม ต้ องไม่มีกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้ วย ถึงจะมีสิทธิ
ในการให้ ความเห็นชอบ
มีอานาจเชิญผู้บริ หารของบริ ษัท และหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมหรื อชี ้แจงในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ ทกุ
กรณี
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ดาเนินการอันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
-

2.

3.

4.
5.
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11.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร
11.3.1 องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. ให้ บริ ษัทมี คณะกรรมการของบริ ษัทจานวนไม่น้อ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
2. โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
แต่
ต้ องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้ องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียในทางการเงินและการบริ หารกิจการ อีกทังมี
้ คณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศ ทจ. 39/2559")
3. คณะกรรมการของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ต้ อง
มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามประกาศทจ. 39/2559 อี ก ทัง้ มี ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนด
4. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามจ
ั้
านวนที่ถือครองทังหมด
้
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
4.3 บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาดเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่ง
เสียง
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งอย่า งน้ อย 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะ
ออกแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกไปนัน้
ชอบที่จะได้ รับการแต่งตังเข้
้ าดารงตาแหน่งกรรมการได้ อีก หากที่ประชุมได้ เลือกเข้ าดารงตาแหน่งใหม่อีกครัง้
กรรมการที่จะออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนที่หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับตังแต่
้ วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริ ษัท
7. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นกรรมการ
แทนต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
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8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
9. กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
10. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับใน
กิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิ
หน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทได้ อย่างเต็มที่
2. กรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความ
ไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยจะต้ องเป็ นบุคคลที่มี
ชื่ออยูใ่ นระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ การแสดงชื่ อบุคคลในระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่ออก
หลักทรัพย์
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่า
จะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้
4. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ าหากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริ ษัททาขึ ้นไม่วา่ โดยทางตรง หรื อโดย
ทางอ้ อม หรื อถือหุ้นเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ
11.3.2 องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ต้ องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัทที่เป็ นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคณะกรรมการ
บริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้
2. กรรมการตรวจสอบมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อย 1 คน ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงิน
3. ให้ คณะกรรมการของบริ ษัทหรื อคณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนหนึ
้
่งเป็ น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ เพื่อช่วยเหลือการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรี ยมวาระการประชุม นาส่ง
เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
ส่วนที่ 2.3-11 หน้ า 114

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
คุณสมบัติทวั่ ไป
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดย ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

(ค) ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ อีกทังไม่
้ มีผลประโยชน์ห รื อส่วนได้ สว่ นเสียไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ าน
การเงินและการบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งใน
ลักษณะที่จะทาให้ ขาดความเป็ นอิสระ

(ง)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท

(จ) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนเพื่อ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี ้แล้ วยังต้ องสามารถแสดง
ความเห็นหรื อรายงานได้ อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายโดยไม่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์
ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ตามที่พงึ จะเป็ น

(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้ นจากการมีลักษณะดังกล่า ว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

(ช) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ การบริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มี อานาจควบคุม
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หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้
้ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัท หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท

(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
(ญ) คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ทตามคุณ สมบัติ ที่ ก.ล.ต.และตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด
คุณสมบัติเฉพาะ

(ฎ) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อ ยลาดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท

(ฏ) ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจ ด
ทะเบียน

(ฐ) มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ฑ) กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คนมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

(ฒ) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
11.3.3 องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังโดยสรรหาจากผู
้
้ บริ หารงาน กรรมการบริ ษัท และพนักงานในระดับบริ หารรวม
ไปถึงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ระหว่าง 3 – 5 ท่าน ร่ วมกันเป็ นคณะ
กรรมการบริ หาร
คุณสมบัติ
1. กรรมการบริ หารต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทเป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการบริ หารต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท รวมทังต้
้ อง
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ไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีประชาชนเป็ น
ผู้ถือหุ้นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. กรรมการบริ หารต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียในสัญญาที่บริ ษัททาขึ ้นไม่ว่าโดยตรงหรื อ
โดยอ้ อม หรื อถือหุ้นเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัท
11.3.4 องค์ ประกอบและการสรรหาคณะทางานบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัท และ / หรื อผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังคณะท
้
างานบริ หารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หาร และ / หรื อผู้ทรงคุณวุฒิระหว่าง 3 – 5 ท่าน ทังนี
้ ้ กาหนดให้ คณะทางานบริ หารความเสี่ยงที่ได้ รับการ
แต่งตัง้ คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ ดารงตาแหน่งประธานคณะทางานบริ หารความเสีย่ ง
11.3.5 องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ สรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตาแหน่งตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทอีกได้
3. กรณีที่ตาแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระข้ อ 2.2 ได้ แก่ การพ้ นสภาพเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อการลาออก หรื อการถูกถอดถอน ให้
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้ คณะกรรมชุดดังกล่าวมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ในกฎบัตรนี ้ โดยบุคคลที่
เข้ าเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงวาระที่ยงั คงเหลืออยู่ของกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนที่เข้ ามาแทน
11.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท
นโยบายการลงทุน
บริ ษัทมีนโยบายการลงทุนในบริ ษัทอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทเพื่อต่อยอดหรื อขยายโอกาส รวมไปถึง
ธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลัก เพื่อให้ การดาเนินงานของกลุม่ บริ ษัทมีความคล่องตัว และมีผลตอบแทนกลับไปยังผู้ที่มีสว่ นได้
เสียเพิ่มขึ ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. บริ ษัทจะลงทุนในบริ ษัทที่มีคสู่ ญ
ั ญาที่มีความน่าเชื่อถือและมีจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวม
2. บริ ษัทจะร่วมลงทุนในบริ ษัทอื่นที่ทาธุรกิจที่มีความใกล้ เคียงกัน หรื อสอดคล้ องกันกับธุรกิจของบริ ษัท เพื่อส่งเสริ มให้ มี
การดาเนินการที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Synergy)
การแต่งตังบุ
้ คคลให้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม
คณะกรรมบริ หารจะเป็ นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาเพื่อ
แต่งตังคณะกรรมการในบริ
้
ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก
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ตามวาระ คณะกรรมการบริ หารจะเสนอชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมให้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม และบุคคล
ทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการแทนจะมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ออกไป
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม
บริ ษัทได้ กาหนดกรอบการดาเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ดังนี ้
1. บริ ษัทจะลงทุนในกิจการของบริ ษัทที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริ ษัท หรื อกิจการที่
มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน หรื อกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริ ษัท อันจะทาให้ บริ ษัทมีผลประกอบการหรื อผลกาไรเพิ่มมาก
ขึ ้น หรื อบริ ษัทจะลงทุนในธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์ (Synergy) ให้ กบั บริ ษัท ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัท
ให้ มีความครบวงจรมากยิ่งขึ ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท
2. การควบคุมและบริ หารงานบริ ษัทย่อยและ / หรื อบริ ษัทร่วม
2.1 บริ ษัทจะส่งบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ หรื อมีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจไปดารงตาแหน่งกรรมการ
หรื อผู้บริ หาร อย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยและ / หรื อบริ ษัทร่ วมดังกล่าว เพื่อเป็ นตัวแทนใน
การบริ หารกิจการของบริ ษัทย่อยและ / หรื อบริ ษัทร่ วมนันๆ
้ โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้บริ หารระดับสูง หรื อบุคคลใดๆ ของบริ ษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขดั แย้ งกับธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมเหล่านัน้
หน้ า 2
2.2 ตัวแทนของบริ ษัทจะต้ องบริ หารจัดการธุรกิจของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมให้ เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่ง
กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วมนันๆ
้
2.3 กรรมการหรื อผู้บริ หารซึ่งเป็ นตัวแทนของบริ ษัทจะต้ องมีสว่ นร่ วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทย่อยและ / หรื อบริ ษัทร่ วม ให้ เป็ นไปตามกรอบแนวทางที่บริ ษัทกาหนด และให้ ใช้ ดลุ ยพินิจตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ / หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่อนุมตั ิในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัทย่อยและ / หรื อบริ ษัทร่ วม
และรายงานผลการดาเนินงานให้ บริ ษัททราบตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและเพื่อการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท
2.4 บริ ษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ย่อยและบริ ษัทร่ วมอย่างใกล้ ชิด รวมถึงกากับให้ มี
การจัดเก็บข้ อมูลและบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ บริ ษัทตรวจสอบ
2.5 การขออนุมตั ิในการลงทุนของบริ ษัทย่อยจะต้ องเป็ นไปตามกฎ ระเบียบ หรื อ กฎเกณฑ์ว่าด้ วยการได้ มาหรื อจาหน่าย
ไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามที่ได้ ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน ก.ล.ต.
11.5 นโยบายการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
บริ ษัทตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญต่อการดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) รวมทังการถ่
้
วงดุลอานาจ (Check and Balance) เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษัทในระยะยาว อีกทัง้
คณะกรรมการบริ ษั ท ยัง ได้ ต ระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการน าข้ อ มูล ภายในของบริ ษั ท ไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ส่ว นตน
คณะกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท จึงเห็นควรให้ มีการกาหนดมาตรการควบคุมดูแลการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท
เพื่อให้ บริ ษัทมีการดาเนินงานที่โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ไม่ใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตนและในเรื่ องการทา
ธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ส่วนที่ 2.3-11 หน้ า 118

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

2. ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ใน
การซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท
3. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ น
กรรมการผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทไปแล้ ว
4. บริ ษัทจัดให้ มีการเก็บสารสนเทศที่สาคัญที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยไว้ เป็ นความลับ โดยจากัดให้ ร้ ู เฉพาะผู้บริ หารระดับสูงสุด
เท่าที่จะทาได้ และเปิ ดเผยต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทตามความจาเป็ นเท่าที่ต้องทราบเท่านัน้
5. ในกรณีที่บริ ษัทจาเป็ นจะต้ องทาการเปิ ดเผยข้ อมูลภายในต่อพนักงานในบริ ษัทเป็ นวงกว้ าง บริ ษัท จะต้ องแจ้ งให้
พนักงานทราบว่าเป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับและมีข้อจากัดในการนาไปใช้
6. บริ ษัทจัดให้ ความรู้แก่กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเพื่อให้ รับทราบถึงหน้ าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษัท ตามมาตรา59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ.
12/2552 เรื่ องการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี (“ประกาศสจ.
12/2552”) และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
7. บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศ สจ.12/2552 เรื่ องการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี และจัดส่งสาเนารายงานนี ้ให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับที่สง่ รายงานต่อ ก.ล.ต.
8. บริ ษัทกาหนดห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูลภายในต่อ
บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง และห้ ามบุคลากรของบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ นทาการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท
ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่บริ ษัทจะเผยแพร่งบการเงิน หรื อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญอื่นๆ สูส่ าธารณชน
9. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทจะต้ องไม่ทาการซื ้อ ขาย เสนอซื ้อ เสนอขาย ชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อหรื อขาย
หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่นเสนอซื ้อ หรื อเสนอขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท และ/
หรื อเข้ าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ข้ อกาหนดนี ้ให้ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ผู้ใดฝ่ าฝื น
ระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทาผิดอย่างร้ ายแรง บริ ษัทได้ กาหนดมาตรการลงโทษสาหรับผู้แสวงหาประโยชน์
จากการนาข้ อมูลภายในไปใช้ หรื อ นาไปเปิ ดเผยจนทาให้ บริ ษัท ได้ รับความเสื่อมเสียหรื อเสียหาย และบริ ษัทจะ
ประสานงานกับหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
(1) บริ ษัทกาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี เป็ นผู้มีอานาจในการให้ สมั ภาษณ์
หรื อตอบคาถาม ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริ หารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ ข้อมูลได้ โดยได้ รับ
อนุญาตจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(2) บริ ษัทกาหนดให้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้ทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน สถาบัน
การเงิน และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้ให้ ข้อมูลแก่สอื่ มวลชน
(3) กรณีที่มีบุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้ อมูลของบริ ษัท หากเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อนักลงทุนสอบถาม ให้ ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ เป็ นผู้ตอบ หากเป็ นสื่อมวลชนสอบถาม ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อผู้อานวยการฝ่ ายการเงินและบัญชีเป็ น
ผู้ตอบ
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11.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
งบการเงิ นของบริ ษัทได้ รับการตรวจสอบโดยนางสาวธัญพร ตังธโนปจั
้
ย ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 9169
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึ่งมี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และ2561 เป็ นจานวน 825,000 บาทและ
900,000 บาท
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12. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษัท มีความตังใจพั
้ ฒนาธุรกิ จให้ เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรั บผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้ เพื่อให้ ธุรกิ จ
สามารถพัฒนาไปได้ อย่างยัง่ ยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 จึงได้ มีมติอนุมตั ิ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการ
ดาเนินงาน ดังนี ้
1. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจที่สจุ ริ ตและเป็ นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้ กฎหมายและระเบียบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง และเชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมจะช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ กับผู้เกี่ยวข้ อง อันจะเป็ น
ผลดีตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาว ดังนันบริ
้ ษัทจะไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้ มาจากการดาเนินงานที่
ไม่ถกู ต้ องตามทานองคลองธรรม และยังส่งเสริ มให้ พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการ
แข่งขันที่เป็ นธรรม บริ ษัทได้ ดาเนินการดังนี ้
- ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ า
- กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรี ยก หรื อการรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ต ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ต่อคูค่ ้ า และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยรวดเร็ ว
- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งคู่
ค้ าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีการประกอบธุร กิ จด้ วยความเคารพต่อสิทธิ มนุษยชน โดยมีการส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิ เสรี ภาพ
ตลอดจนปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเสมอภาค ซึง่ เป็ นรากฐานของการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริ ษัทให้ โอกาสกับทุกชน
ชาติอย่างเท่าเทียม และในกระบวนการบริ หารค่าตอบแทน บริ ษัทยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลสาเร็ จของ
งาน เป็ นต้ น
3. การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
ทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญของธุรกิจในการสร้ างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนัน้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อ
พนัก งานของบริ ษัท ด้ ว ยความเคารพต่อ ความเป็ นปั จเจกชนและศัก ดิ์ ศรี ข องความเป็ นมนุษ ย์ บริ ษั ท จะปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้ อมในการทางานให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และมีระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นฐานของ
ความเป็ นธรรม ทังยั
้ งส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้ รับโอกาสในการฝึ กฝนและเพิ่มพูนทักษะ
ในการทางาน บริ ษัทได้ ดาเนินการดังนี ้
- สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ที่จะมาร่ วมงานกับบริ ษัทอย่างเข้ มงวด ดูแลให้ มีสวัสดิการ และ ค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็ นธรรม จะดาเนินการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริ มให้ มีคณ
ุ ภาพ ชีวิตการ
ทางานที่ดี มีสขุ อนามัยและความปลอดภัยในการทางาน
- ให้ ความรู้ แก่พนักงานระดับปฏิบตั ิการและระดับบริ หารบนเรื อเพิ่มพูนความรู้ อย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึ กอบรมบน
เรื อ การอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในงานต่างๆ การฝึ กซ้ อมกับท่าเรื อ เป็ นต้ น
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- จัดกิจกรรมสนับสนุนเงินรางวัล เช่นเงินรางวัลการตรวจเรื อ เพื่อให้ พนักงานเกิดแรงจูงใจและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
4. การร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
ชุมชนและสังคมที่เข้ มแข็งและมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนัน้ เป็ นสิ่งที่เกื ้อหนุนการดาเนินงานของธุร กิจ ดังนัน้ บริ ษัทจะ
จัดกิจกรรมทางสังคมและมีสว่ นร่วมในการส่งเสริ มความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชนและสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการส่งเสริ มการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริ มการจ้ างงาน และการจัดโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนการรักษา
วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของท้ องถิ่น โดยมีการดาเนินการดังนี ้
- ริ เริ่ มโครงการในการช่วยและแบ่งปั นต่อสังคม ได้ แก่ การร่ วมเป็ นสปอนเซอร์ กิจกกรมที่สนับสนุนต่อสังคม
ทุนการศึกษา การร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอานวยศิลป์ในการช่วยสนับสนุนร่วมกับพนักงานบริ ษัทในการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยน ้าท่วมในจังหวัดสกลนคร และการรับนักศึกษาฝึ กงานกับบริ ษัทโดยเฉพาะในเขตชุมชนที่กองเรื อของบริ ษัท เข้ าไป
ดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าทางทะเล เช่น จากภูมิภาค ใต้ และตะวันออก
12.2 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส และต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ด้ วยตระหนัก
ดีถึงภัยร้ ายแรงของการคอร์ รัปชัน่ ที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม ทังยั
้ งก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2561เมื่อ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561โดยมีนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิดงั นี ้
1. บริ ษัทได้ สื่อสารไปยังบุคคลากรทังระดั
้ บผู้บริ หารและพนักงาน โดยกาหนดให้ พนักงานบริ ษัททุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. ผู้บริ หาร พนักงาน และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายการคอร์ รัปชัน่
ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษาผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้เพื่อการร่ วมมือกัน
สอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริ ษัทได้ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
3. บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องการคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการคอร์ รัปชัน่ ตามที่กาหนดไว้ ในนโยบายการแจ้ ง
การกระทาผิดและให้ ความคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน (Whistleblower Procedures) ของบริ ษัท โดยจัดทาระบบฐานข้ อมูล
เก็บความลับของข้ อมูลผู้แจ้ งเบาะแส และกาหนดบทลงโทษสาหรับเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบข้ อมูลดังกล่าวเมื่อข้ อมูลถูก
เปิ ดเผย ทังนี
้ ้ การเข้ าระบบฐานข้ อมูลดังกล่าวจะต้ องสามารถกระทาได้ โดยผู้มีอานาจเท่านัน้
4. ผู้ที่กระทาการคอร์ รัปชั่นเป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษัท ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั ตาม
ระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
5. บริ ษัทตระหนึกถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัท หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
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6. เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์ รัปชัน่ พนักงานของบริ ษัททุก
ระดับต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื่ องที่กาหนดไว้
การช่วยเหลือทางการเมือง
1. บริ ษัทเป็ นองค์กรธุรกิจที่เป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย บริ ษัทไม่มีแนวปฏิบตั ิที่จะให้ การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื ้อประโยชน์ทางธุรกิจให้ กบั บริ ษัท
2. กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานมีสิทธิและเสรี ภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาเนินการใดๆ ที่ทาให้
บริ ษัทสูญเสียความเป็ นกลางหรื อได้ รับความเสียหายจากการเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องทางการเมือง
3. กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานจะไม่ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริ ษัท รวมถึงใช้ ทรัพยากรใดๆ ของบริ ษัท
เพื่อดาเนินการดังกล่าว
การบริ จาคเพื่อการกุศล
สาหรับการบริ จาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) นัน้ บริ ษัทสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้ างเศรษฐกิจและความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนและสังคม ผ่าน
กระบวนการทางธุรกิจหรื อการบริ จาคเพื่อการกุศล ซึ่งต้ องนาไปใช้ สาหรับสาธารณกุศลเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม การบริ จาค
เพื่อการกุศลอาจทาให้ เกิดความเสีย่ งต่อบริ ษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้ องกับการใช้ จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทน
ที่มีตวั ตน และอาจจะใช้ เป็ นข้ ออ้ างหรื อเส้ นทางสาหรับการคอร์ รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้ การบริ จาคเพื่อการกุศลมีวตั ถุประสงค์
แอบแฝง บริ ษัทจึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียด
การควบคุมไว้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การบริ จาคนันต้
้ องพิสจู น์ได้ วา่ มีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริ ง และมีการดาเนินการเพื่อสนับสนุน
ให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้ จริ ง หรื อเพื่อเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยมี
เอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้ องกับระเบียบของบริ ษัท
2. การบริ จาคนันต้
้ องพิสจู น์ได้ ว่าเป็ นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้ กับ
บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์
(Logo) การประกาศรายชื่อบริ ษัท ณ สถานที่จดั งาน หรื อในสือ่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็ นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริ ษัททางหนึง่ ซึง่ แตกต่างจากการบริ จาค
เพื่อการกุศล โดยอาจกระทาได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท ซึง่ มีความเสีย่ งอยู่เนื่องจาก
เป็ นการจ่ายเงินสาหรับการบริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเชื่อมโยงไป
เกี่ยวกับการติดสินบน บริ ษัทจึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และ
รายละเอียดการควบคุมไว้ ดงั ต่อไปนี ้
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1. เงินสนับสนุนนันต้
้ องพิสจู น์ได้ วา่ ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ ทากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริ ง และเป็ นการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้ จริ ง หรื อเพื่อ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
2. เงินสนับสนุนนันต้
้ องพิสจู น์ได้ วา่ การให้ เงินสนับสนุนหรื อประโยชน์อื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น การให้
ที่พกั และอาหาร เป็ นต้ น ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ตา่ งตอบแทนให้ กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด ยกเว้ น การ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ ไป
3. ในการเป็ นผู้ให้ เงินสนับสนุน จะต้ องจัดทาใบบันทึกคาขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการ
สนับสนุนพร้ อมแนบเอกสารประกอบทังหมด
้
เสนอให้ ผ้ มู ีอานาจอนุมตั ิของบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิตามระดับอานาจ
อนุมตั ิของบริ ษัท
ของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง และค่าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษัทตระหนักดีว่าการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นสิ่งที่สาคัญที่จะนามาซึ่งความสาเร็ จ
อย่างต่อเนื่องของบริ ษัท พนักงานสามารถให้ หรื อรับของขวัญ(Gifts) และ / หรื อการเลี ้ยงรับรอง (Hospitality) และ/หรื อใน
รูปค่าใช้ จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้ าเงื่อนไขทุกข้ อ ดังต่อไปนี ้
1. ไม่เป็ นการกระทาโดยตังใจ
้ เพื่อครอบงา ชักนา หรื อตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความได้ เปรี ยบใดๆ ผ่านการ
กระทาไม่เหมาะสม หรื อเป็ นการแลกเปลีย่ นอย่างชัดเจนหรื อแอบแฝงเพื่อให้ ได้ มาซึง่ การช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
2. เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. เป็ นการให้ ในนามบริ ษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
4. ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรูปของเงินสดหรื อสิง่ เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกานัล)
5. เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ ของขวัญเล็กๆ น้ อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุ ษจีน หรื อปี ใหม่ ซึ่งถือเป็ น
ธรรมเนียมปกติ
6. ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ ถกู ต้ องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทอยู่ระหว่างจัดให้ มี
การประกวดราคา พนักงานจะต้ องไม่รับของขวัญ หรื อการเลี ้ยงรับรองจากบริ ษัทที่เข้ าร่วมการประกวดราคานันๆ
้
7. เป็ นการให้ อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
พนัก งานสามารถรั บ ของขวัญ ซึ่ง มี มูลค่า ได้ ไม่เ กิ น 3,000 บาท ในกรณี ที่ไม่สามารถปฏิ เสธและจะต้ อ งรั บ
ของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบโดยใช้ แบบรายงานการรับของขวัญ และนาส่ง
ของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อนาไปเป็ นของรางวัลให้ แก่พนักงาน หรื อบริ จาคเพื่อการกุศล
ตามความเหมาะสม
12.3 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครั ด รวมทังยั
้ งมีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพและคุ้มค่า นอกจากนี ้ บริ ษัทจะให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สะท้ อนให้ เห็นการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวไว้ ในรายงานประจาปี
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12.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
 บริ ษัทได้ เข้ าร่วมสร้ างฝายชะลอน ้าที่ศนู ย์อนุรักษ์ พนั ธ์สตั ว์ป่าเขาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

 บริ ษัทได้ มอบทุนการศึกษาให้ กบั นิสติ โครงการเพชรในตม
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12.5 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
ไม่มี
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัท ตระหนัก และให้ ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 คณะกรรมการได้
ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยได้ มีสอบถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท และได้ ตอบแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ตามเอกสารแนบ 4) โดยประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
การควบคุม การปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล (Information & Communication)
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

13.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า บริ ษัท ได้ จดั ให้ มีการบริ หารงาน และระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ
แล้ วโดยผู้บริ หารได้ สนับสนุนให้ พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญ ในการควบคุมภายใน โดยได้ จดั ให้ มีบคุ คลากร
อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัท ดาเนินตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้ องกับกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ จัดให้ มีส่วนการตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการ
ควบคุมภายในโดยการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
13.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบภายใน และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
บริ ษัท ได้ ว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ยูนีค แอดไวเซอร์
จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท โดยมีนายโกศล แย้ มลีมลู เป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3) เพื่อทาการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตามระบบของ
บริ ษัท ตามรายละเอียดดังนี ้
13.2.1 สรุ ปผลการตรวจสอบ และผลการติดตามจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท
ผู้ตรวจสอบภายในได้ ดาเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทุกกระบวนการหลักของบริ ษัท เช่น รายได้
การรับรู้รายได้ และการรับเงิน การบริ หารเรื อและควบคุมต้ นทุนการให้ บริ การ และการจัดการสินค้ าคงเหลือ การจัดซื ้อจัด
จ้ าง การบริ หารทรัพย์สนิ ถาวร การบริ หารทรัพยากรบุคคล การควบคุมทัว่ ไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น โดยผู้
ตรวจสอบภายในได้ เข้ าตรวจสอบข้ อมูล และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานการติดตามดังตาราง
ด้ านล่าง
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รายงานการตรวจสอบ
รายงานการตรวจสอบครัง้ ที่ 1-2560
รายงานการตรวจสอบครัง้ ที่ 2-2560 (ตรวจติดตาม 1/2560)
รายงานการตรวจสอบครัง้ ที่ 3-2560 (ตรวจติดตาม 1/2560)
รายงานการตรวจสอบครัง้ ที่ 1-2561
รายงานการตรวจสอบครัง้ ที่ 2-2561 (ตรวจติดตาม 1/2561)
รายงานการตรวจสอบครัง้ ที่ 3-2561
รายงานการตรวจสอบครัง้ ที่ 4-2561

ระยะเวลาเข้ าตรวจสอบ
รายงานฉบับลงวันที่
ก.พ. 2560-มี.ค. 2560 และ 30 พ.ค. 2560
30 พ.ค. 2560
ก.ค. 2560
15 ส.ค. 2560
พ.ย. 2560-ธ.ค. 2560
30 ธ.ค. 2560
เม.ย. 2561- พ.ค. 2561
25 พ.ค. 2561
ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
ก.ย. 2561
30 ก.ย. 2561
พ.ย. 2561
31 ธ.ค. 2561

ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ ไขของ
บริษัท
การบริหารเรือและควบคุมต้ นทุนการให้ บริการและจัดการสินค้ าคงเหลือ
1 ประเด็นที่ตรวจพบ :
ข้ อเสนอแนะ :
สิ น ค้ าคงเหลื อ ของบริ ษั ท ประกอบด้ วย เพื่อความสะดวกและลดขัน้ ตอนในการทางาน
นา้ มันเชื อ้ เพลิง และวัสดุสิ ้นเปลืองที่ใช้ ใ น บริ ษัทควรกาหนดให้ มีการควบคุมสินค้ าคงเหลือ
การเดิ น เรื อ ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ใช้ ระบบ Auto ผ่านระบบ Auto Flight ทังหมด
้
Flight ในการควบคุมสินค้ าคงเหลือประเภท แนวทางการแก้ ไขของบริ ษัท :
วัสดุสิ ้นเปลือง และควบคุมสินค้ า คงเหลือ บริ ษัท กาหนดให้ บัน ทึก รายการสิน ค้ า คงเหลือ
ประเภทน า้ มั น เชื อ้ เพลิ ง โดยใช้ Excel ทังหมดเข้
้
าระบบ Auto Flight เริ่ มตังแต่
้ เดือน
Spreadsheet เพื่อเก็บข้ อมูลการซื ้อ ใช้ ไป มิถนุ ายน 2561 เป็ นต้ นไป
และยอดคงเหลือ ซึ่งผู้ปฏิบตั ิงานแจ้ งว่าอยู่
ระหว่ า งศึ ก ษาและบั น ทึ ก ข้ อมู ล สิ น ค้ า
คงเหลื อ น า้ มั น เชื อ้ เพลิ ง ในระบบ Auto
Flight ให้ ครบถ้ วน
ผลกระทบ :
ขันตอนในการท
้
างานซ ้าซ้ อน ใช้ ระยะเวลา
ในการทางานมาก อาจเกิดความผิดพลาด
ได้ ง่าย
ระดับความเสีย่ ง :ต่า
การจัดซือ้ /จัดจ้ าง ค่ าใช้ จ่าย และการจ่ ายเงิน
2 ประเด็นที่ตรวจพบ :
ข้ อเสนอแนะ :
บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผู้ ขาย/ผู้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า การประเมิ น ผู้ข าย/ผู้ใ ห้ บริ ก าร
ประเด็นที่ตรวจพบ และความเสี่ยง
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ผลการตรวจติดตาม
บริ ษัทมีการนาระบบ Auto Flight มา
ใช้ ในการควบคุ ม สิ น ค้ าคงเหลื อ
ประเภทวัสดุสิ ้นเปลืองและควบคุม
สิ น ค้ า ค ง เ ห ลื อ ป ร ะ เ ภ ท น า้ มั น
เชื อ้ เพลิ ง ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561
โดยแผนกบัญชี จ ะนาข้ อมูลยอดใช้
ไปตามรายงานมาบัน ทึ ก ในระบบ
Auto Flight ทุกสิ ้นเดือน
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

บริ ษัทกาหนดให้ มีการประเมินผู้ขาย/
ผู้ให้ บริ การประจาปี 2560 และได้

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ และความเสี่ยง
ให้ บริ การประจ าปี 2560 โดยก าหนด
แบบฟอร์ มการประเมินที่ชัดเจน อย่างไรก็
ตาม จากการสอบทานการประเมินผู้ขาย/ผู้
ให้ บริ การดังกล่าวพบข้ อสังเกตที่สาคัญ ดังนี ้
1.เอกสารการประเมินไม่มีการให้ เลขที่ หรื อ
ระบุ ร หั ส ผู้ ขาย/ผู้ ให้ บริ ก าร ยากต่ อ การ
ควบคุมความครบถ้ วน และการค้ นหา
2.การประเมินเป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายจัดซื ้อและ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ บริ การร่ วม
ประเมิ น แต่ ไ ม่ พ บการลงนามของผู้ ร่ ว ม
ประเมิน ยกเว้ นกรณีมีข้อเสนอแนะ
3.ยังไม่มีการสรุ ปผลการประเมินประจาปี ที่
ชัดเจน เพื่อรายงานผลการประเมิน ปั ญหา
และแนวทางแก้ ไข ให้ ผ้ ูบริ หารทราบอย่า ง
ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผลกระทบ :
การประเมินผลให้ ข้อมูลที่สาคัญไม่ครบถ้ วน
อาจใช้ ป ระโยชน์ จากการประเมิน ผลได้ ไม่
เต็มประสิทธิภาพ
ระดับความเสีย่ ง : ปานกลาง
ระบบบริหารสินทรัพย์ ถาวร
3 ประเด็นที่ตรวจพบ :
บริ ษัทมีการจัดทางบประมาณการลงทุนใน
ทรัพย์สินถาวรประจาปี เพื่อควบคุมและวาง
แผนก ารจั ด ซื อ้ โด ยก าหนด ให้ มี ก า ร
ตรวจสอบงบประมาณก่อ นการซือ้ ทุก ครั ง้
จ า ก ผู้ ข อ ซื อ้ แ ล ะ ผู้ ค ว บคุ ม ท ะ เ บี ย น
งบประมาณการลงทุนในทรัพย์สนิ อย่างไรก็
ตาม จากการสอบทานการควบคุมดังกล่าว
พบว่าแบบฟอร์ มการขอซื ้อไม่ได้ แสดงการ
ต ร ว จ ส อ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ชั ด เ จ น ซึ่ ง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น แ จ้ ง ว่ า มี ก า รต รว จ ส อ บ
งบประมาณจากหน่วยงานที่ขอซื ้อก่อนการ
สัง่ ซื ้อเสมอแต่ไม่ได้ มีการลงนามตรวจสอบ

ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ ไขของ
บริษัท
ประจาปี มีความเหมาะสม และมีประสิทธิ ภาพ
สูงสุด บริ ษัทควร
-กาหนดให้ ผ้ รู ่ วมการประเมินลงนามยืนยันการ
ประเมินทุกครัง้
-ควบคุมเอกสารการประเมินโดยการให้ เลขที่ที่
ชัดเจน
-มีการสรุปผลการประเมินประจาปี ที่ชดั เจน เพื่อ
รายงานผลการประเมิ น ปั ญ หา และแนวทาง
แก้ ไข ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารทราบอย่ า งชัด เจนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยมีข้อมูลที่สาคัญ เช่น ขอบเขต
การประเมิ น จ านวนที่ ป ระเมิ น สรุ ป คะแนน
ปั ญหาและวิธีการแก้ ไข
แนวทางการแก้ ไขของบริ ษัท :
1.ฝ่ ายจัดซื ้อจะดาเนินการปรับปรุ งแบบฟอร์ มให้
สามารถให้ ข้อมูลที่สาคัญให้ ครบถ้ วน เพื่อใช้ ใน
การประเมินในครัง้ ถัดไป
2.การสรุปผลการประเมินประจาปี จะมีการจัดทา
รายงานสรุปผลการประเมินให้ ผ้ บู ริ หารรับทราบ

ข้ อเสนอแนะ :
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีการควบคุมงบประมาณ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ถาวร อย่างมีประสิทธิภาพ
บ ริ ษั ท ค ว ร ค ว บ คุ ม ใ ห้ มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
งบประมาณก่อนการซื ้อทรัพย์สินทุกรายการให้
ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี ้
1) กาหนดให้ หน่วยงานที่ขอซื ้อระบุงบประมาณ
หรื อนอกงบประมาณในการซื ้อทรัพย์สินให้
ชัดเจน หรื อแนบรายการงบประมาณที่ผ่าน
การอนุมัติ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการตรวจสอบ
งบประมาณของฝ่ ายบัญชี
2) ผู้มีหน้ าที่ตรวจสอบงบประมาณ (ฝ่ ายบัญชี)
ตรวจสอบงบประมาณและลงนามใน
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ด าเนิ น การสรุ ปผลการประเมิ น
ประจาปี ที่ชดั เจน เพื่อรายงานผลการ
ประเมิน ปั ญหา และแนวทางแก้ ไข
ให้ ผ้ ู บริ ห ารทราบพร้ อมกั บ ลงนาม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

บริ ษัทมีการแก้ ไขแบบฟอร์ มการขอ
ซื ้ อ โ ด ย เ พิ่ ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
งบประมาณสาหรั บหน่ว ยงานผู้ข อ
ซื ้อ และแผนกบัญชีที่ควบคุมการใช้
งบประมาณ พร้ อมกับ ลงนามการ
ตรวจสอบเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรใน
เอกสารใบขอซื ้อ พบว่าบริ ษัทมีการ
ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ
ก า ร ล ง ทุ น ใ น ท รั พ ย์ สิ น ถ า ว ร
เหมาะสม
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ และความเสี่ยง
เนื่ อ งจากแบบฟอร์ ม การขอซื อ้ ไม่ ไ ด้ ระบุ
ข้ อมูลให้ ครบถ้ วน
ผลกระทบ :
อาจส่ง ผลให้ ก ารควบคุมงบประมาณขาด
ประสิท ธิ ภ าพ และมี ก ารซื อ้ ทรั พ ย์ สิน เกิ น
งบประมาณโดยไม่ทราบสาเหตุ
ระดับความเสีย่ ง : ปานกลาง
4 ประเด็นที่ตรวจพบ :
บริ ษัทกาหนดขันตอนการซื
้
้อทรัพย์สินถาวร
ที่ชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และกาหนด
“แบบฟอร์ ม ขอซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ” เพื่ อ เป็ น
เอกสารใช้ ขออนุมัติซื อ้ ที่ ชัด เจน อย่า งไรก็
ตาม จากการสอบทานแบบฟอร์ มดังกล่าว
พบว่าขาดข้ อมูลที่สาคัญดังนี ้
- การพิจารณาความเหมาะสมในการขอซื ้อ
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร
ควบคุมดูแลทรัพย์สินแต่ละประเภท (ฝ่ าย
IT ฝ่ ายบัญชี OM และ TM)
- ก า ร ล ง น า ม ยื น ยั น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
งบประมาณของผู้ควบคุมงบประมาณการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ
- การลงนามอนุมตั ิทงั ้ ส่วนของหน่วยงานที่
ขอซื อ้ และผู้อนุมัติใ ห้ จัด ซือ้ ไม่ชัดเจนว่า
เป็ นการอนุมัติของหน่วยงาน หรื ออนุมัติ
ตามกรอบอานาจอนุมตั ิ
จากเหตุการณ์ ดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้ปฏิบตั ิงาน
แจ้ งว่ามีการตรวจสอบตามขันตอนที
้
่กาหนด
แล้ ว อย่า งเหมาะสม แต่ไม่ ได้ ร ะบุข้ อ มูล ที่
ชัดเจน เนื่องจากแบบฟอร์ มไม่ได้ กาหนดให้
ระบุข้อมูลดังกล่าวข้ างต้ น
ผลกระทบ :
ผู้ป ฏิ บัติ ง านเกิ ด ความสับ สน ให้ ข้ อมู ล ที่
สาคัญไม่ครบถ้ วน
ระดับความเสีย่ ง : ต่า

ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ ไขของ
บริษัท
เอกสารการขอซื ้อทรัพย์สนิ ถาวร ก่อนส่งให้ ผ้ ู
มีอานาจอนุมตั ิรายการต่อไป
แนวทางการแก้ ไขของบริ ษัท :
บริ ษัทจะให้ แต่ละหน่วยงานที่ขอซือ้ ตรวจสอบ
เบื อ้ งต้ น ก่ อ นส่ง มายัง ฝ่ ายบัญ ชี โดยปรั บ ปรุ ง
แบบฟอร์ มให้ สามารถระบุ ก ารตรวจสอบ
งบประมาณไว้ ให้ ชดั เจน
ข้ อเสนอแนะ :
ควรปรั บปรุ งแบบฟอร์ มให้ เหมาะสมกับการใช้
งาน เพื่อให้ สามารถให้ ข้อมูลที่สาคัญให้ ครบถ้ วน
โดย
1)เพิ่มช่องการพิจารณาความเหมาะสมในการ
ซื อ้ ทรั พ ย์ สิ น ของฝ่ ายที่ ค วบคุม ทรั พ ย์ สิ น ให้
ชัดเจน
2)เพิ่มช่องการตรวจสอบงบประมาณเพื่อระบุ
ข้ อมูลงบประมาณให้ ชดั เจน เช่น ในหรื อนอก
งบประมาณ หรื อรายการงบประมาณ
3)แยกช่องการอนุมตั ิของหน่วยงานที่ขอซื ้อ และ
ผู้มีอานาจอนุมตั ิการขอซื ้อ ตามกรอบอานาจ
ให้ ชดั เจน
แนวทางการแก้ ไขของบริ ษัท :
มีการปรับปรุงแบบฟอร์ มการขอซื ้อทรัพย์สินตาม
คาแนะนาแล้ วระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่ง
คาดว่า จะสามารถใช้ ในการด าเนิ น งานได้ ใ น
เดือนมิถนุ ายน 2561
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ปั จจุ บั น บริ ษั ท มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
แบบฟอร์ มการขอซื ้อทรัพย์สินถาวร
ดังนี ้
1) เพิ่ ม ช่ อ งการพิ จ ารณาความ
เหมาะสมในการซือ้ ทรั พย์ สินของ
ฝ่ ายที่ควบคุมทรัพย์สนิ ให้ ชดั เจน
2) เ พิ่ ม ช่ อ ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ร ะ บุ ข้ อ มู ล
งบประมาณให้ ชดั เจน เช่น ในหรื อ
นอกงบประมาณ หรื อรายการ
งบประมาณ
3) แยกช่องการอนุมตั ิของหน่วยงาน
ที่ขอซื ้อ และผู้มีอานาจอนุมตั ิการ
ขอซื ้อ ตามกรอบอานาจให้ ชดั เจน
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ และความเสี่ยง
5 จากการสุ่มตรวจสอบรายการซื ้อสินทรั พย์
ถาวรในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึง
เดือนตุลาคม 2561 จานวน 30 รายการ พบ
รายการสัง่ ซื ้อสินทรัพย์จานวน 3 รายการที่
ผู้ป ฏิ บัติ ง านจั ด ท าเอกสาร จัด ท าและใช้
แบบฟอร์ มขอซือ้ /เบิ ก ทรั พ ย์ สิน ประจาเรื อ
และสานักงานไม่เป็ นไปตามระบบควบคุม
ภายใยที่ ก าหนดไว้ โดยกระบวนการ
พิจารณาตรวจสอบงบประมาณในการขอซื ้อ
เกิดขึ ้นภายหลังจากการสัง่ ซื ้อ ส่งผลให้ การ
ควบคุ ม การตรวจสอบงบประมาณขาด
ประสิทธิ ภาพ การสัง่ ซือ้ ทรั พย์ สินดังกล่า ว
อาจไม่ เ หมาะสม หรื อไม่ ส อดคล้ องกั บ
งบประมาณที่ได้ รับการจัดสรรและอนุมตั ิไว้

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
6 ประเด็นที่ตรวจพบ :
ในการควบคุม ข้ อ มูลพนัก งาน เมื่ อ บริ ษั ท
อนุมตั ิรับพนักงานใหม่ ฝ่ ายบุคคลจะจัดทา
สัญญาจ้ างและก าหนดรหัสพนักงานตาม
โครงสร้ างที่กาหนดไว้ ซึง่ แยกออกเป็ น
-สานักงาน : รหัสบริ ษัท/ปี /เดือน/ลาดับที่
-เรื อ : รหัสบริ ษัท/เรื อ/ปี /เดือน/ลาดับที่
อย่ า งไรก็ ต าม จากการสอบทานรหั ส
พนักงานดังกล่าว พบว่ารหัสพนักงานแต่ละ
คนมี ข้ อมู ล ไม่ ต รงกั น ระหว่ า งข้ อมู ล ใน
ท ะ เ บี ย น เ งิ น เ ดื อ น ข้ อ มู ล ใ น File
Employee/New Crew และข้ อมูลในเครื่ อง
Scan ลายนิ ้วมือ ในประเทศ
ผลกระทบ :
การควบคุม ข้ อ มู ล พนัก งานท าได้ ล าบาก

ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ ไขของ
บริษัท
ข้ อเสนอแนะ :
บริ ษัทควรเน้ นย ้าให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทาการ
ตรวจสอบข้ อมูลประกอบให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและ
ห้ ามดาเนินการข้ ามขันตอนหากเอกสารประกอบ
้
ยังไม่เหมาะสม โดยกรณีดงั กล่าว ฝ่ ายจัดซื ้อควร
ต้ องได้ รับเอกสารการอนุมตั ิขอซื ้อและตรวจสอบ
งบประมาณที่ ค รบถ้ วนและเหมาะสมก่ อ น
ดาเนินการสัง่ ซื ้อ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิ
ต า ม ระ บบค ว บ คุ ม ภ า ย ใ นที่ ก า หนด ไว้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางการแก้ ไขของบริ ษัท :
รายการที่ ต รวจพบเป็ นรายการสั่ง ซื อ้ อุป กรณ์
ส า นั ก ง า น เ ช่ น เ ก้ า อี ้ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
เครื่ อ งปรั บ อากาศ โดยเป็ นการสั่ง ซื อ้ เพื่ อ การ
ปรั บปรุ ง ภูมิ ทัศน์ ภายในสถานที่ท างานซึ่งเป็ น
กรณี เ ร่ ง ด่ ว น โดยบริ ษั ท ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และ
กาชับพนักงานทุกฝ่ ายให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการ
้
สัง่ ซื ้อให้ ถกู ต้ องทุกครัง้ แล้ ว
ข้ อเสนอแนะ :
บริ ษั ทควรก าหนดให้ มี ร หัสพนักงานเพี ยงรหัส
เดียวในการควบคุมข้ อมูลของพนักงานในทุกๆ
ด้ าน
แนวทางการแก้ ไขของบริ ษัท :
ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ องจะปรั บ ปรุ ง ระบบข้ อมู ล ให้
สอดคล้ อ งกัน โดยจะให้ ใ ช้ เพี ย งรหัส เดี ย วได้
ขณะนี อ้ ยู่ ร ะหว่ า งการเขี ย นโปรแกรมบัน ทึ ก
ข้ อมูลพนักงานโดยใช้ ข้อมูลเดิ มมาปรับปรุ งใน
โปรแกรมใหม่
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สถานะ : บริ ษัทได้ มีการแก้ ไขแล้ ว
โดยมีการกาชับพนักงานทุกฝ่ ายให้
ปฏิ บั ติ ต ามขั น้ ตอนการท างานที่
ถูกต้ องทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อสินทรัพย์

บ ริ ษั ท มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร หั ส ข อ ง
พนั ก งาน โดยฝ่ ายบุ ค คลเป็ นผู้
กาหนดโครงสร้ างใหม่ให้ เหมือนกัน
ทังพนั
้ กงานสานักงานใหญ่และเรื อ
โดยมี โ ครงสร้ าง คื อ รหัส บริ ษั ท /ปี
คศ ./เ ดื อ น/ล าดั บ ที่ ซึ่ ง ท า ก า ร
เปลี่ ย นแปลงในวัน ที่ 1 กรกฎาคม
2561 เป็ นต้ นมา
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว
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ประเด็นที่ตรวจพบ และความเสี่ยง

ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ ไขของ
บริษัท

อาจเกิดความผิดพลาดได้ ง่าย
ระดับความเสีย่ ง : ต่า
7 ประเด็นที่ตรวจพบ :
ข้ อเสนอแนะ :
บริ ษัทมีจานวนพนักงานทังหมดตามข้
้
อมูล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการสรรหาพนักงานคนพิการผ่าน
ประกั น สั ง คม จ านวน 183 คน ซึ่ ง ตาม กา รพิ จ า รณาอ นุ มั ติ จ าก ผู้ มี อ า นา จ คว ร
กฎกระทรวงเพื่อคนพิการ กาหนดให้ บริ ษัท กาหนดให้ มีการระบุความต้ องการในแผนอัตรา
จะต้ องรับพนักงานพิการจานวน 2 คน (100 กาลัง คนประจาปี และจัด ทาเอกสารขออนุมัติ
คน : 1 คน) แต่ปัจจุบนั บริ ษัทมีพนักงานคน เมื่ อ ต้ องการพนั ก งานคนพิ ก ารให้ ครบตาม
พิการเพียง 1 คน ซึ่งยังไม่ครบตามเงื่อนไข กฎหมายให้ ชัดเจน เพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงใน
ของกฎหมายดังกล่าว โดยฝ่ ายบุคคลแจ้ งว่า การสรรหาพนั ก งาน รวมถึ ง รายงานความ
อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจั ด หาเพิ่ ม เติ ม คืบหน้ าดังกล่าวให้ ผ้ บู ริ หารทราบอย่างสม่าเสมอ
เนื่องจากพนักงานคนพิการเพิ่งลาออกไป 1 เช่ น ในการประชุ ม ประจ าเดื อ น หรื อ ประจ า
คน ซึ่งได้ แจ้ งปั ญหาให้ ผ้ บู ริ หารทราบ (ทาง สัปดาห์ เป็ นต้ น
วาจา) หากไม่สามารถรับพนักงานได้ ตามที่ แนวทางการแก้ ไขของบริ ษัท :
กฎหมายกาหนด จะต้ องจ่ายเงินเข้ ากองทุน บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการสรรหาพนักงานคนพิการ
คนพิการและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ ให้ ครบจานวนตามกฎหมายกาหนด หรื ออาจ
เป็ นรายปี อย่ า งไรก็ ตาม การสรรหา พิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น สนับ สนุน เข้ ากองทุน คน
พนักงานดังกล่าวยังไม่มีเอกสารขออนุมัติ พิการและพัฒ นาคุณภาพชี วิ ตคนพิก ารเป็ น
อัตราก าลังจากหน่วยงานที่ต้ องการอย่า ง รายปี ในอัตราค่าจ้ างขัน้ ต่า คูณ จานวน 365
ชัด เจน อาจท าให้ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บัติ ต าม วั น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาพนั ก งาน
ข้ อกาหนดกฎหมายแรงงานได้
ดังกล่าวได้
ผลกระทบ :
อาจเกิดค่าปรับในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายกาหนด
ระดับความเสีย่ ง : ต่า
การควบคุมทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 ประเด็นที่ตรวจพบ :
ข้ อเสนอแนะ :
ปั จจุบนั บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายความ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการควบคุมความปลอดภัยของ
มั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศมีประสิทธิ ภาพ บริ ษัทควรเร่ ง
สารสนเทศเป็ นลายลักษณ์ อักษรทัง้ ด้ า น ดาเนินการติดตัง้ Firewall เพื่อความปลอดภัย
กายภาพและข้ อมูลระบบ อย่างไรก็ ต าม ของระบบสารสนเทศ และปรับปรุ ง Server ให้
จากการสอบทานการควบคุ ม ความ สามารถควบคุ ม คอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นระบบ AD
ปลอดภัยของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ User ได้ อย่างเหมาะสม
พบข้ อสังเกตที่สาคัญดังนี ้
แนวทางการแก้ ไขของบริ ษัท :
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บริ ษัทมีการจัดทาเอกสารขออนุมั ติ
อั ต ราก าลัง คนที่ เ ป็ นพนั ก งานคน
พิการ ซึ่งผ่านการอนุมตั ิเพื่อการสรร
หาพนักงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
กาหนด
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

1. บริ ษัทดาเนินการติดตัง้ Firewall
แล้ ว เพื่อไม่ให้ ถูกโจมตีจากผู้ไม่
หวังดีหรื อมีการเชื่ อมต่อที่ไม่ได้
รั บ อนุ ญ าต รวมถึ ง สามารถ
จัดเก็บข้ อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
ผ่าน Log ของ Firewall ได้ ทังนี
้ ้
บริ ษั ท ได้ เริ่ ม ใช้ งานแล้ ว ตัง้ แต่
เดือนมิถนุ ายน 2561 เป็ นต้ นมา
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ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ ไขของ
ผลการตรวจติดตาม
บริษัท
-บริ ษัทไม่ได้ ติดตัง้ Firewall ในการป้องกัน บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และแก้ ไขตาม 2. บริ ษัทมีการปรับปรุ ง Server ให้
ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ของเครื่ อ ง คาแนะนา
ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ให้ ถูกโจมตีจากผู้ไม่
คอมพิวเตอร์ ผ่าน Domain โดย
หวังดีหรื อการสื่อสารที่ไม่ได้ รับอนุญาต
การติ ด ตัง้ Active Directory
ซึ่ง ส่ว นใหญ่ จ ะมาจากระบบเครื อ ข่ า ย
เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ตั ้ง แ ต่ เ ดื อ น
อิ น เตอร์ เน็ ต รวมถึ ง เครื อข่ า ย LAN
สิงหาคม 2561
ผู้ ปฏิ บั ติ ง านแจ้ งว่ า มี ก ารก าหนดใน
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว
แผนการพั ฒ นาเ พื่ อ เสนอผู้ บริ หา ร
พิจารณาอนุมตั ิแล้ ว
-การควบคุมการใช้ งานคอมพิวเตอร์ ยงั ไม่
สามารถควบคุมผ่าน Domain โดย AD
User ส่งผลให้ บริ ษัทไม่สามารถควบคุม
การใช้ งานโดยอั ต โนมั ติ เช่ น กา ร
กาหนดเวลาในการพักหน้ าจอ (Screen
Server) เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน การป้องกันการ
ลงโปรแกรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม และการ
ควบคุ ม การเปลี่ ย นรหั ส การเข้ าถึ ง
คอมพิ ว เตอร์ ต ามระยะเวลาที่ ก าหนด
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การเปลี่ยนรหัสตาม
รอบที่นโยบายกาหนด ฝ่ าย IT กาหนดให้
พนั ก งานกรอกรหั ส ใหม่ ใ นเอกสาร
Password Log ซึ่งฝ่ าย IT ต้ องนามา
เปลี่ย นข้ อ มูลในระบบ Server นัน้ ไม่
เหมาะสม เนื่องจากไม่มีการปกปิ ดข้ อมูล
Password ดังกล่าว
ผลกระทบ :
การปฏิบตั ิตามกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น ส่งผล
ให้ การควบคุมระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
ไม่มีประสิทธิ ภาพ อาจเกิดความเสียหาย
ต่อข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัท
ระดับความเสีย่ ง : ปานกลาง
ประเด็นที่ตรวจพบ :
ข้ อเสนอแนะ :
บริ ษัทมีการจัดทารายงาน PM และมี
ปั จจุบันบริ ษัทกาหนดให้ มีการดูแลรั กษา เพื่ อให้ มั่นใจว่าระบบการดาเนิ นงานตามแผน ผู้ตรวจสอบอย่างเหมาะสม ซึ่งมีการ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ อย่างสม่าเสมอ PM ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรกาหนดให้ จั ด ท า เ ป็ น ร า ย เ ดื อ น โ ด ย ไ ด้
ประเด็นที่ตรวจพบ และความเสี่ยง

9
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โดยกาหนดให้ ฝ่าย IT มีการจัดทาแผน
บารุ งรักษาเชิงป้องกัน (PM) ซึ่งตามแผน
กาหนดให้ PM เดือนละ 1 ครัง้ อย่างไรก็
ต า ม จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร PM
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ พ บ ว่ า มี
คอมพิวเตอร์ ที่ระบุว่าไม่มี UPS ซึ่งเป็ นการ
ควบคุ ม ความปลอดภั ย ที่ ก าหนดให้
คอมพิวเตอร์ PC ทุกเครื่ องต้ องมี แต่ไม่พบ
การสรุปผลการ PM และระบุแนวทางแก้ ไข
ที่ชดั เจน เพื่อรายงานต่อฝ่ ายบริ หารในการ
วางแผนหรื ออนุมตั ิแนวทางแก้ ไข
ผลกระทบ :
ฝ่ ายบริ หารอาจไม่ทราบปั ญหา หรื อได้ รับ
ข้ อมูลล่าช้ า ทาให้ ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ ้นได้ ทนั เวลา
ระดับความเสีย่ ง : ต่า
10 ประเด็นที่ตรวจพบ :
ปั จจุบนั บริ ษัทจัดให้ มี Server เพื่อควบคุม
และบริ หารจัดการข้ อ มูลด้ า นสารสนเทศ
อย่ า งไรก็ ต าม จากการสั ง เกตการณ์
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ค ว บ คุ ม Server
ดังกล่าว พบว่าเป็ นเพี ยงการวาง Server
ไว้ บ นพืน้ ในแผนก IT ที่ ใช้ พื น้ ที่ร่ ว มกับ
หน่วยงานอื่น ซึง่ สภาพแวดล้ อมดังกล่าวไม่
เหมาะสม ทัง้ การจัดเก็ บและควบคุมการ
เข้ าถึงระบบ Server ไม่สามารถป้องกัน
การเข้ าถึ ง จากบุ ค คลที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ องได้
เนื่ อ งจา กยั ง ไม่ ไ ด้ ก าหนด พื น้ ที่ ศู น ย์
คอมพิวเตอร์ ที่ชดั เจน
ผลกระทบ :
สภาพแวดล้ อมของศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์
ข้ างต้ น ไม่สามารถควบคุมและป้องกันจาก
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องได้ อาจทาให้ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เสียหาย หรื อข้ อมูลสูญหาย

ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ ไขของ
บริษัท
มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผน รวมถึงระบุ
ปั ญหาและแนวทางแก้ ไขให้ ชัดเจน เพื่อรายงาน
ต่อผู้บริ หาร
แนวทางการแก้ ไขของบริ ษัท :
บริ ษัทกาหนดให้ ผ้ รู ับผิดชอบจัดทาสรุ ป PM ราย
เดือน เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน และกาหนดให้
สัง่ ซื ้อ UPS ให้ กบั เครื่ องที่ยงั ไม่มี ให้ ครบถ้ วน

ข้ อเสนอแนะ :
บริ ษั ทค ว รก า ห นด ใ ห้ มี ก า รค ว บคุ ม ศู น ย์
คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ชัด เจน เป็ นสัด ส่ว น เช่ น การ
ก าหนด อาณาเขตของศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ ห้
ชัดเจน โดยการกัน้ ห้ อง Server หรื อนา Server
เก็ บ ไว้ ใ นตู้ค วบคุม และก าหนดผู้ ดูแ ล วิ ธี ก าร
ควบคุม การเข้ าถึ ง ให้ ชัด เจนเพื่ อ ป้ องกัน การ
เข้ าถึงจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ องหรื อไม่ได้ รับอนุญาต
นอกจากนี ้ ควรบัน ทึ ก ข้ อ มูลการเข้ า ออกศูน ย์
คอมพิวเตอร์ และระบบ Server ด้ วยโดยแสดง
วัน เดื อนปี ผู้เข้ า ถึง ผู้อ นุมัติ และวัต ถุประสงค์
การเข้ าถึงให้ ชดั เจน เป็ นต้ น
แนวทางการแก้ ไข
ฝ่ าย IT ดาเนินการจ้ างผู้รับเหมาในการกัน้ ห้ อง
สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้ เรี ยบร้ อย
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ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานส าหรั บ
เดื อ นมกราคม ถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน
2561 แล้ ว
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

จากการสังเกตการณ์สภาพแวดล้ อม
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Server Room)
พบว่ า ปั จ จุ บัน บริ ษั ท มี ก ารกั น้ ห้ อง
แยกจากส่วนงานอื่ น มีก ารติ ด ตัง้ ตู้
Rack ภายในห้ องเพื่อจัดเก็บอุปกรณ์
Server ผู้ถือกุญแจเป็ นพนักงานฝ่ าย
IT และคุณชุติภา รวมทังมี
้ การจัดทา
ทะเบียนคุมเพื่อบันทึกข้ อมูลการเข้ าออกห้ อ ง Server ของบุค คลที่ ไ ม่
เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม
มีการติดตัง้ อุปกรณ์ ความปลอดภัย
ของห้ อง Server อย่างเหมาะสม เช่น
เครื่ องวั ด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื น้
สัญญาเตื อนภัย เครื่ องปรั บอากาศ
และถังดับเพลิง เป็ นต้ น
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว
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ประเด็นที่ตรวจพบ และความเสี่ยง
ทังตั
้ งใจหรื
้
อไม่ตงใจได้
ั้
ระดับความเสีย่ ง : ปานกลาง
11 ประเด็นที่ตรวจพบ :
บริ ษั ท มี ก ารจั ด ท าแผนการกู้ ระบบกรณี
ฉุกเฉิ น แต่แผนดังกล่าวมีข้อมูลสาคัญไม่
ครบถ้ วน
ผลกระทบ :
หากแผนการรองรับสถานณ์ฉกุ เฉินมีข้อมูล
ที่สาคัญไม่ครบถ้ วน ในกรณี ที่เกิดเหตุภัย
พิบัติหรื อเหตุการณ์ ไม่คาดคิด อาจทาให้
เกิ ดการหยุดชะงักทางธุรกิจ เนื่องจากไม่
สามารถกู้ ระบบได้ หรื อกู้ ได้ แต่ ล่ า ช้ า
เนื่ อ งจากแต่ละแผนกไม่ได้ ต ระหนัก หรื อ
ทราบถึ ง ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง านในภาวะ
ดั ง กล่ า ว ตลอดจนไม่ ท ราบถึ ง หน้ าที่
ความผิดชอบของตน
ระดับความเสีย่ ง : ปานกลาง

ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ ไขของ
บริษัท

ข้ อเสนอแนะ :
การจั ด ท าแผนการกู้ ระบบฉุ ก เฉิ น เป็ นการ
เตรี ย มพร้ อมกรณี ฉุก เฉิ น เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มูล และ
ระบบคอมพิว เตอร์ สาหรั บ การใช้ งานได้ อย่า ง
ต่อ เนื่ อ ง มีป ระสิทธิ ภาพทันในเวลาที่ต้ อ งการ
และเกิดความเสียหายน้ อยที่สดุ ดังนันควรระบุ
้
ขันตอนที
้
่สาคัญให้ ชดั เจน
- ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ร ะ บ บ ง า น
ความสัมพันธ์ ของแต่ละระบบ และระยะเวลา
ในการกู้แต่ละระบบ เช่น ต้ องจัดการ Server
ในส่วนใดก่อนหรื อหลัง
- ก าหนดสถานการณ์ ห รื อ ลาดับ ความรุ น แรง
ของปั ญหา เช่น ถ้ าน ้าท่วมต้ องทาอย่างไร ถ้ า
ไฟไหม้ ต้องทาอย่างไร
- มีขนตอนการแก้
ั้
ไขปั ญหาโดยละเอียดในแต่ละ
สถานการณ์
- กาหนดเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบ และผู้มีอานาจใน
การตัด สิน ใจ รวมทัง้ ต้ อ งมี ร ายชื่ อ และเบอร์
โทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
- กาหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ ที่จาเป็ นต้ อง
ใช้ ในกรณีฉกุ เฉินของแต่ละระบบงาน เช่น รุ่ น
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ คณ
ุ ลักษณะของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ขนั ้ ต่า ค่า Configuration และ
อุปกรณ์เครื อข่าย เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ต้ องมีการทดสอบการปฏิบตั ิตามแผน
ฉุกเฉิ น อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ โดยต้ องเป็ นการ
ทดสอบในลักษณะการจาลองสถานการณ์ จริ ง
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าสามารถนาไปใช้ ได้ จริ งในทาง
ปฏิ บัติ และต้ องมี การบัน ทึกผลการทดสอบไว้
ด้ วยให้ ชดั เจน
แนวทางการแก้ ไข
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บริ ษั ท มี ก ารจัด ท าแผนการกู้ ระบบ
กรณี ฉุก เฉิ น (Disaster Recovery
Plan: DRP) ที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์
อักษร ในกรณีตา่ งๆ เช่น สถานการณ์
ฉุก เฉิ น ที่ เ กิ ด จากความขัด ข้ อ งทาง
เทคนิค และสถานการณ์ฉกุ เฉินที่เกิด
จากภัย พิ บัติ เป็ นต้ น ซึ่ง มี ก ารระบุ
ข้ อมู ล ส าคัญ อย่ า งเหมาะสม เช่ น
การลาดับความสาคัญของระบบงาน
ระยะเวลาในการกู้ระบบ เจ้ าหน้ าที่ที่
ต้ องรั บ ผิ ด ชอบ และรายละเอี ย ด
อุ ป กรณ์ ที่ ต้ องใช้ เป็ นต้ น และได้
ทยอยทดสอบการปฏิ บัติ ต ามแผน
และรายงานผลการทดสอบที่ชดั เจน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว
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ประเด็นที่ตรวจพบ และความเสี่ยง

12 ประเด็นที่ตรวจพบ :
การจัด ท าทะเบี ย นคุม คอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์ และ License คอมพิวเตอร์ ยังไม่
ครบถ้ วน
ผลกระทบ
ทะเบี ย นการควบคุ ม คอมพิ ว เตอร์ และ
อุป กรณ์ ใ ห้ ข้ อ มูล ไม่ ค รบถ้ วน อาจท าให้
ข้ อมูลที่จาเป็ นในการจัดทาแผนงานต่างๆ
ของฝ่ าย IT ไม่ครบถ้ วน เช่น แผน PM แผน
งบประมาณในการจั ด ซื อ้ เพิ่ ม เติ ม หรื อ
ทดแทนตามอายุการใช้ งาน เป็ นต้ น
ระดับความเสีย่ ง : ปานกลาง

ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ ไขของ
บริษัท
กาหนดให้ ฝ่าย IT จัดทาแผนการกู้ระบบกรณี
ฉุกเฉิ น แล้ วเสร็ จ และก าหนดแผนการทดสอบ
อย่างสม่าเสมอ
บริ ษัทควรกาหนดให้ ฝ่าย IT จัดทาทะเบียนคุม
คอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ รวมทั ง้ License
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ระบบปฎิบตั ิการ Window
และ Microsoft office ที่ถูกลิขสิทธิ์ โดยระบุ
ข้ อมูลที่สาคัญในทะเบียนให้ ครบถ้ วน เช่น รหัส
ทรั พย์ สิ น ชื่ อ รุ่ น วั น ที่ ไ ด้ มา แ ละเป็ นผู้ ที่
ครอบครองหรื อผู้ใช้ งานอายุของสินทรัพย์ เป็ น
ต้ น เพิ่ ม เติ ม จากทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ของฝ่ าย
บัญชี เพื่อใช้ ในการควบคุมความครบถ้ วน และ
เป็ นข้ อมูลในการจัดทาแผนงานต่างๆ นอกจากนี ้
ควรก าหนดให้ มี ก ารสอบทานข้ อมูล ระหว่ า ง
ทะเบียนของฝ่ าย IT และฝ่ ายบัญชีอย่างน้ อยปี
ละครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ครบถ้ วน
แนวทางการแก้ ไข:
ฝ่ าย IT จัดท าทะเบี ยนคุม คอมพิว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์รวมทังติ
้ ดตัง้ License ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ ครบถ้ วน

ผลการตรวจติดตาม

บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดทาทะเบียน
คุมเครื่ องคอมพิวเตอร์ IP Address
และทะเบี ยนคุม License ซึ่ง ระบุ
ข้ อมู ล ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ใช้ อ้ างอิ ง กั บ
ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น ถ า ว ร อ ย่ า ง
เ ห ม า ะ ส ม เ ช่ น ร หั ส บั ญ ชี ชื่ อ
ทรั พย์ สิน ชื่ อผู้ใช้ และรหัส License
เป็ นต้ น และบริ ษั ท มี ก ารควบคุ ม
License ลิขสิทธิสาหรับคอมพิวเตอร์
แต่ละเครื่ องได้ อย่างครบถ้ วน
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

การกากับดูแลกิจการในภาพรวม
13 ประเด็นที่ตรวจพบ :
ข้ อเสนอแนะ:
1) บริ ษั ท มี ก ารจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ
บริ ษั ทอยู่ระหว่า งการเตรี ยมความพร้ อม ควรพิจารณาดาเนินการเพื่อให้ มีระบบการกากับ
ระยะยาว (3 ปี ) เป็ นลายลักษณ์
เพื่ อ เข้ าเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด ดูแลกิจการที่เหมาะสม ดังนี ้
อัก ษร และน าเสนอผู้มี อ านาจ
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริ ษัทมีการจัดทานโยบาย 1) บริ ษัทควรดาเนินการจัดทาแผนธุรกิจเป็ นลาย
พิจารณาอนุมตั ิ ผ่านการประชุม
การก ากับ ดูแ ลกิ จ การในแต่ ล ะด้ า นและ ลักษณ์ อักษร ทัง้ ระยะสันและระยะยาว
้
เช่น
คณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 4
ข้ อก าหนดจริ ยธรรมที่ เ ป็ นลายลั ก ษณ์ แผน 3 ปี ซึ่ ง แผนธุ ร กิ จ ต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์
มิถนุ ายน 2561
อักษร โดยผ่านการอนุมตั ิและมีผลบังคับใช้ ธุร กิ จ (เช่น SWOT, ANSOFF) เพื่ อ เป็ น 2) ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
ใ น เ ดื อ น มี น า ค ม 2561 แ ล ะ เ ดื อ น เครื่ องช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ ว่าบริ ษัทจะมี
เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มูลอื่ น ที่ จ าเป็ นต้ อ ง
พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม จากการ วิธีการในการดาเนินการอย่างไร เพื่อให้ บรรลุ
เปิ ดเผยแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียทราบ
สอบทานพบข้ อสังเกตที่สาคัญดังนี ้
ได้ ตามเป้ าหมายที่ มี ก ารก าหนดไว้ อย่ า ง
เช่ น นโยบายการก ากั บ ดู แ ล
1)บริ ษั ท มี ก ารก าหนดเป้ าหมายรายได้ ชัด เจน และวัด ผลได้ (เช่ น เป้ าหมายตาม
กิ จ การ การเปิ ดเผยข้ อ มูล ทาง
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ประเด็นที่ตรวจพบ และความเสี่ยง
ค่าใช้ จ่าย ประจาปี 2561 (แผนระยะสัน)
้
โด ย น า เ สนอ ข อ อ นุ มั ติ แ ล้ ว ใ นเ ดื อ น
พฤษภาคม 2561 นอกจากนี ้ บริ ษั ท อยู่
ระหว่า งจัด ท าแผนระยะยาว (3 ปี ) และ
น าเสนอผู้มี อ านาจพิ จ ารณาอนุมัติ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2)บริ ษั ทอยู่ร ะหว่างปรั บปรุ งเว็บ ไซต์ ข อง
บริ ษัทให้ สามารถระบุข้อมูลที่สาคัญ และ
สื่อ สารแก่ ผ้ ูมี ส่ว นได้ เ สีย อย่า งเหมาะสม
และทันเวลา
ผลกระทบ:
บริ ษัทปฏิบัติตามแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดีไม่ครบถ้ วน

รายได้ การรับรู้รายได้ และการรับเงิน
14 ประเด็นที่ตรวจพบ:
จากการตรวจสอบพบว่าบริ ษัทมีการบันทึก
รับรู้รายการค่านายหน้ าทีเ่ ป็ นรายการ
หนี ้สิน ซึง่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษัทใช้
อัตราซื ้อ (Buying Rate) ในการแปลงค่า
โดยไม่ได้ ใช้ อตั ราขาย(Selling Rate) จาก
การสอบถามผู้ปฏิบตั ิงานแจ้ งว่าเนื่องจาก
เป็ นการบันทึกรายการค่านายหน้ าจ่ายโดย
หักยอดสุทธิจากรายได้ ที่ได้ รับชาระหนี ้
บริ ษัทจึงใช้ อตั ราซื ้อในการแปลงค่าและ
บันทึกรายการดังกล่าว

ข้ อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ ไขของ
ผลการตรวจติดตาม
บริษัท
balanced scorecard)
การเงิ น ต่ า งๆ เป็ นต้ น ซึ่ ง จะ
2) ควรดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริ ษัทให้ มี
ด าเนิ น การเปิ ดเผยหลัง จากที่
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญแก่ ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย
บริ ษั ท สามารถซื อ้ ขายหุ้ นใน
เช่ น ลัก ษณะการด าเนิ น ธุ ร กิ จ งบการเงิ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ ว
โครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างการถือหุ้น ข้ อมูล สถานะ : ด าเนิ น การเสร็ จ สิ น้ แล้ ว
เกี่ ย วกับ คณะกรรมการและผู้บ ริ ห าร ข้ อ มูล เฉพาะ ข้ อ 1
ด้ านนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ รายงานประจ าปี
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทา
เว็บไซต์เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ น
ต้ น
แนวทางการแก้ ไข:
บริ ษัทมีการจัดทาแผนธุรกิจระยะยาวแล้ ว ซึ่งอยู่
ระหว่างนาเสนอผู้มีอานาจอนุมตั ิให้ ชัดเจนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากนี ้ การปรับปรุ งเว็บไซต์มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบแล้ ว ซึ่งเป็ นแผนการดาเนินการภาย
หลังจากที่เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้ อเสนอแนะ:
เพื่อให้ การรับรู้รายการในงบการเงินเป็ นไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องซึง่ กาหนดโดยหน่วยงาน
กากับดูแล บริ ษัทควรแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ น
ในการบันทึกรายการค่านายหน้ าจ่ายในสกุล
เงินตราต่างประเทศโดยใช้ อตั ราขาย (Selling
Rate)
แนวทางการแก้ ไข:
บริ ษัทจะปรับปรุงการบันทึกรายการค่านายหน้ า
จ่ายและหนี ้สินดังกล่าวโดยใช้ อตั ราขาย (Selling
Rate) อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลต่างของ
อัตราแลกเปลีย่ นทีใ่ ช้ ในการบันทึกรายการใน
ปั จจุบนั พบว่ามีมลู ค่าแตกต่างไม่เป็ น
สาระสาคัญ

ส่วนที่ 2.3-13 หน้ าที่ 137

จากการสุม่ ตรวจสอบในไตรมาส 4 ปี
2561 บริ ษั ทได้ ดาเนิน การถูกต้ อ ง
แล้ ว
สถานะ :ดาเนินการแก้ ไขแล้ ว

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

อธิบายระดับความสาคัญของข้ อสังเกตเพิ่มเติม
ระดับความสาคัญ เป็ นการจัดลาดับข้ อสังเกตที่ตรวจพบเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารทราบและตระหนักถึงการเร่ งดาเนินการ
แก้ ไข โดยความสาคัญในแต่ละลาดับมีคณ
ุ ลักษณะที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
ระดับความสาคัญ
คุณลักษณะของระดับความสาคัญของข้ อสังเกต
สูง
ข้ อสังเกตที่ตรวจพบเป็ นประเด็นที่ ฝ่ายบริ หารต้ องให้ ความสนใจและหามาตรการดาเนินการ
แก้ ไขอย่างทันท่วงที เนื่องจากเป็ นจุดอ่อนในระดับความคุมภายในหรื อในการบริ หารความเสี่ยง
ที่สาคัญ ซึง่ หากไม่ได้ รับการจัดการอย่างเหมาะสมจะทาให้ เกิดความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อ องค์ ก ร เช่ น การไม่บ รรลุวัต ถุประสงค์ ข ององค์ ก ร เสื่อ มเสีย ชื่ อเสียง หรื อ ละเมิด ตาม
ข้ อกาหนดของกฎหมายหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ปานกลาง
ข้ อสังเกตุที่ตรวจพบเป็ นประเด็นที่ฝ่ายบริ หารควรให้ ความสนใจและหามาตรการดาเนินการ
แก้ ไขภายในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็ นข้ อบกพร่ องในระบบควบคุมภายในหรื อในการ
บริ หารความเสีย่ ง ซึง่ อาจเกิดความเสียหายต่อองค์กร เช่น การไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
เสือ่ มเสียชื่อเสียง หรื อละเมิดตามข้ อกาหนดของกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ต่า
ข้ อสังเกตที่ตรวจพบเป็ นประเด็นที่ฝ่ายบริ หารควรพิจารณา เนื่องจากเป็ นโอกาสในการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรื อการบริ หารความเสีย่ งขององค์กร

13.3 หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน (Outsource)
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตังบริ
้ ษัท ยูนีค แอดไวเซอร์
จากัด ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัท โดยมอบหมายให้ มีนายโกศล แย้ มลีมลู เป็ นหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จากัด และนายโกศล แย้ มลีมลู แล้ ว
เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวเนื่องจากมีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ ด้านการ
ตรวจสอบภายนทีบ่ ริ ษัท ยูนีค แอดไวเซอร์ จากัดมาเป็ นระยะเวลา 5 ปี (รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ า
งานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3) ทังนี
้ ้การพิจารณา และอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริ ษัท จะต้ องผ่านการอนุมัติหรื อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เท่านัน้

13.4 ข้ อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด (“ผู้สอบบัญชี”) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ได้ ตรวจสอบงบการเงินของ
บริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้ จัดทารายงานข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะทางการบัญชีและผลการตรวจ
ติดตามด้ านบัญชี ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 และ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมีข้อสังเกตสรุปได้ ดังนี ้
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ทังนี
้ ก้ ารตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทไม่มีข้อสังเกตและข้ อแสนอแนะ
ทางการบัญชีจากผู้สอบบัญชี
ประเด็นที่ตรวจพบ
1. ระบบบัญชีสินทรัพย์ ถาวร
ประเด็นที่ตรวจพบ :
1.1 บริ ษัทไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบการ
ปฏิบตั ิงานตามการควบคุมภายใน เช่น การ
ให้ ร หัสสิน ทรั พย์ การสารวจและตรวจนับ
สิน ทรั พ ย์ แ ละการกระทบยอดของผลการ
ตรวจนับ กับ ยอดตามบัญ ชี เป็ นต้ น อย่า ง
ครบถ้ วน และสม่าเสมอ
ระดับความเสีย่ ง :ต่า

ประเด็นที่ตรวจพบ :
1.2 บริ ษั ท มี สิ น ทรั พ ย์ ที่ คิ ด ค่า เสื่ อ มราคา
หมดแล้ ว และยังคงใช้ งานอยู่เ ป็ นจ านวน
มาก ซึ่ง แสดงให้ เ ห็ นว่า การประมาณอายุ
การใช้ งานของสินทรัพย์อาจไม่เหมาะสม
1.3 บริ ษัทยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ทบทวนราคาซากของกลุ่ม สิ น ทรั พ ย์ อื่ น ที่
นอกเหนือจากกลุม่ เรื อขนส่งและอุปกรณ์
ระดับความเสีย่ ง :ต่า

การดาเนินการแก้ ไข

คาชีแ้ จงจากการติดตาม

การดาเนินการแก้ ไข :
ตังแต่
้ เดือน พ.ย. 2560 เป็ นต้ นไป
1. บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การติ ด รหัส สิ น ทรั พ ย์ กรณี
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถติดรหัสสินทรัพย์ได้ บริ ษัท
ได้ ดาเนินการโดยจัดทาทะเบียนคุม ถ่ายรู ป ระบุ
สถานที่จัดเก็บและserial number ไว้ ในแฟ้ ม
ทะเบียนสินทรัพย์
2. บริ ษัทมีการจัดทานโยบายสินทรัพย์ถาวร และ
มีการวางแผนการตรวจนับสินทรัพย์ ที่ได้ รับการ
อนุ มัติ รวมทัง้ กรณี ที่ มี ก ารตรวจนับ จริ ง ทาง
บริ ษั ท ได้ ท าการสรุ ป ผลการตรวจนับ สิน ทรั พ ย์
พร้ อมระบุ เ หตุ ผ ลในรายงาน และน าเสนอ
ผู้บริ หารเพื่อดาเนินการอนุมตั ิ
การดาเนินการแก้ ไข :
บริ ษัทได้ ทาการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุ
การให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี ้
- กลุ่ม เรื อ บริ ษั ท ได้ เ ปรี ย บเที ย บการทบทวน
มูลค่าคงเหลือโดยอาศัยประสบการณ์จากการ
ขายเรื อ ที่ ผ่ า นมา ประกอบกั บ การให้ ทาง
Third Party เข้ ามาประเมินราคาซาก ซึ่งใช้
ราคาซากที่ใกล้ เคียงกับที่ขายได้ จริ งจากข้ อมูล
ในอดีต และมีนโยบายทบทวนมูลค่าคงเหลือ
และอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ทกุ ปี

จากการเข้ าปฏิบตั ิงานตรวจสอบสิ ้น
ปี พบว่ า บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การแก้ ไข
แล้ ว
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

- ยานพาหนะ บริ ษัททบทวนมูลค่าคงเหลือ จาก
ราค าต ลา ดรถย นต์ มื อ สอ งเ พื่ อ ท า กา ร
เปรี ยบเทียบ ในการพิจารณาความเหมาะสม
ของราคาซาก
- อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องใช้ สานักงาน
ซอฟแวร์ เป็ นต้ น ทางบริ ษัทพิจารณาทบทวน
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จากการเข้ าปฏิบตั ิงานตรวจสอบสิ ้น
ปี พบว่ า บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การแก้ ไข
ภายในปี 2560 แล้ ว โดยอุป กรณ์
เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ใ ช้
ส านัก งาน และซอฟแวร์ จะมี ก าร
ท บ ท ว น มู ล ค่ า ค ง เ ห ลื อ อ ย่ า ง
สม่ า เสมอกรณี ที่ มีผลกระทบอย่า ง
เป็ นสาระส าคั ญ หรื อพิ จ ารณา
ทบทวนมู ล ค่ า คง เหลื อ ทุ ก 3 ปี
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ

การดาเนินการแก้ ไข
มูลค่าอย่างสม่าเสมอ โดยคานึงถึงต้ นทุน และ
ประโยชน์ ที่จ ะได้ รั บ รวมทัง้ รายการที่ อ าจมี
ผลกระทบต่องบการเงิ น อย่า งมี สาระสาคัญ
ทัง้ นี ฝ้ ่ ายบริ ห ารจึ ง พิ จ ารณาทบทวนมู ล ค่ า
คงเหลือทุก 3 ปี

2. บัญชีวัสดุและของใช้ สนิ ้ เปลืองสาหรับเรือขนส่ ง และชุดเครื่องแบบพนักงาน
ประเด็นที่ตรวจพบ :
- สาหรั บอะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลือง บริ ษัทได้ มี
จากการตรวจสอบรายงานเคลื่ อนไหวของ การจัดทาระบบควบคุมภายในเข้ าระบบ Auto
้ เดือน พ.ย. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
บัญชี วัสดุและของใช้ สิ น้ เปลื องสาหรั บเรื อ Flight ตังแต่
ต้ นแผนกจะท าการตรวจสอบของเรื อที่
ขนส่ง (ประกอบด้ วย น ้ามันเชื ้อเพลิง อะไหล่
รั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง การเบิ ก ทุ ก ครั ง้ ของเอกสาร
และวั ส ดุ สิ น้ เปลื อ งส าหรั บ เรื อ) และชุ ด
ดังกล่าวได้ มีการอนุมตั ิรายการโดยผู้มีอานาจ
เครื่ องแบบพนักงาน พบว่าในการเบิ กวัสดุ
และมี ก ารค านวณราคาต่อ หน่ว ยของ Auto
และของใช้ สิ ้นเปลืองบนเรื อในแต่ละครัง้ ไม่มี
Flight โดยใช้ ราคาตามวิธี FIFO
การอ้ างอิงถึงใบเบิก หรื อการจัดทารายงาน - ส าหรั บ น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง และชุ ด เครื่ อ งแบบ
การเบิกที่มีผ้ มู ีอานาจอนุมตั ิรายการ รวมทัง้
พนักงาน บริ ษัทมีแผนจะจัดทาเข้ าระบบ Auto
ไม่ได้ จัดทาผ่านระบบบัญชี หรื อจัดทาผ่าน Flight และคาดว่าจะแล้ วเสร็ จเดือนมิถุนายน
โปรแกรมสาหรับการบันทึกเกี่ยวกับสินค้ า
2561
ระดับความเสีย่ ง : ต่า
3. ระบบการจัดซือ้
ประเด็นที่ตรวจพบ :
บริ ษัทเริ่ มดาเนินการแล้ วตัง้ แต่เดือน มกราคม
3.1 บริ ษัทไม่มีการปฏิบตั ิตามระเบียบการ 2561 เป็ นต้ นไป
ปฏิบตั ิงานตามการควบคุมภายในที่วางไว้ - โ ด ย ไ ด้ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก า ร
ของระบบการจัดซื ้อ/จัดซ่อม อย่างครบถ้ วน ปฏิ บัติ ง านตามการควบคุม ภายในที่ ว างไว้
และสม่ า เสมอ และยั ง ไม่ มี ก ารก าหนด อย่างครบถ้ วน และสม่าเสมอ และได้ จัดให้ มี
หลัก เกณฑ์ ที่ เ หมาะสมในการพิ จ ารณา การก าหนดหลัก เกณฑ์ ที่ เ หมาะสมในการ
คัดเลือกผู้ขายสาหรับการซื ้อสินทรัพย์แต่ละ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ขายส าหรั บการซื อ้
ชนิด
สินทรัพย์แต่ละชนิด
3.2 ในใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ ซ่อม มีการระบุเหตุผล - ได้ เริ่ มมีการระบุเหตุผลหรื อความจาเป็ นในการ
หรื อ ความจ าเป็ นในการสั่ง ซื อ้ /สั่ง ซ่อ มไม่ สัง่ ซื ้อ/สัง่ ซ่อม
ครบถ้ วน
- ได้ กาหนดให้ มี การให้ เ ลขที่ใ บสั่งซื อ้ /สัง่ ซ่อ ม
3.3 จากการตรวจสอบการให้ เลขที่ใ บสั่ง และใบขอซื ้อ/ขอซ่อมล่วงหน้ าโดยระบบ
ซื อ้ /สั่ง ซ่ อ ม และใบขอซื อ้ /ขอซ่ อ มพบว่ า - มีการ Running No. ใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ ซ่อม ของเรื อ
บริ ษั ท มี ก ารบัน ทึก เลขที่ ใ บสั่ง ซื อ้ /สั่ง ซ่ อ ม โดยให้ การเรี ยงลาดับเลขที่ของเอกสารใบสัง่
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จากการเข้ าปฏิ บัติ ง านตรวจสอบ
พบว่าบริ ษัทได้ ดาเนินการแก้ ไขแล้ ว
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

จากการเข้ าปฏิบตั ิงานตรวจสอบสิ ้น
ปี พบว่ า บริ ษั ท ได้ มี ก ารด าเนิ น การ
ตามคาชี ้แจงของฝ่ ายบริ หารแล้ ว
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ
และใบขอซื ้อ/ขอซ่อมเอง ซึง่ ไม่ได้ เป็ นการให้
เลขที่ลว่ งหน้ าโดยระบบ
3.4 จากการทดสอบการ Running No.
ใบสั่ ง ซื อ้ /สั่ ง ซ่ อ ม ข อ ง เรื อ พบว่ า ก า ร
เรี ยงลาดับเลขที่ของเอกสารใบสัง่ ซื ้อ/สัง่ ซ่อม
ไม่ สัม พั น ธ์ กั บ การเรี ย งล าดับ ของวั น ที่ ที่
เกิดขึ ้น
ระดับความเสีย่ ง : ต่า
4. ระบบเงินเดือน
ประเด็นที่ตรวจพบ :
4.1 พบว่ามีแฟ้ มประวัติของพนักงานจานวน
4 ราย (จากการสุม่ ตรวจจานวน 24 ราย) ไม่
มีการจัดเก็ บเอกสารที่สาคัญได้ แก่ สาเนา
ทะเบี ย นบ้ า น ใบประเมิ นประจ าปี สาเนา
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็ นต้ น
ระดับความเสีย่ ง : ต่า

การดาเนินการแก้ ไข
ซื ้อ/สัง่ ซ่อม สัมพันธ์กบั การเรี ยงลาดับของวันที่
ที่เกิดขึ ้น

บริ ษัทได้ ดาเนินแก้ ไขการจัดเก็บเอกสารในแฟ้ ม
ประวัติ พ นัก งานให้ ครบถ้ วนแล้ ว ส าหรั บ วุ ฒิ
การศึ ก ษาของคนประจ าเรื อ บางคนไม่ ต้ อง
จัดเก็บ เพราะอ้ างอิงตาม ISM CODE บทที่ 6
หน้ า 5 “กาหนดการเก็ บเอกสารวุฒิการศึกษา
คนเรื อ กับ บริ ษั ท ” ว่ า ด้ ว ยคนเรื อ ที่ ใ ช้ เพี ย ง
ประกาศนียบัตรเท่านัน้ แต่พนักงานออฟฟิ ศต้ อง
มีใบรับรองวุฒิการศึกษา
ประเด็นที่ตรวจพบ :
บริ ษั ท ได้ มี ก ารแก้ ไขข้ อมู ล รายการลดหย่ อ น
4.2 บริ ษัทไม่มีการแก้ ไขข้ อมูลรายการหัก สาหรับปี 2560 ให้ ถกู ต้ องและเป็ นปั จจุบนั แล้ ว
ค่าลดหย่อน และค่าใช้ จ่ายสาหรับปี 2560
ให้ เป็ นปั จจุบนั
ระดับความเสีย่ ง : ต่า
ประเด็นที่ตรวจพบ :
บริ ษั ท ได้ ท าการเรี ย กคื น เงิ น จากพนัก งานใน
4.3 พบว่า มี ก ารจ่ า ยเงิ น เดื อ นพนัก งานที่ เดื อ น มกราคม 2561 และได้ มี ก ารประชุ ม
ลาออกเต็มเดือน
ร่ ว มกั บ ฝ่ าย HR เพื่ อ ให้ ตระหนั ก ถึ ง ความ
ระดับความเสีย่ ง : ต่า
ระมัดระวังในการจ่ายเงินเดือน โดยจะต้ องเช็ ค
จานวนพนักงานตามแต่ละต้ นสังกัดก่อนทุกครัง้
ก่อนการจ่ายเงิน เพื่อไม่ให้ เกิดข้ อผิดพลาดขึ ้นอีก
5. ระบบสารสนเทศ
ประเด็นที่ตรวจพบ :
ฝ่ ายบริ หารก าลั ง เร่ งพิ จ ารณาเรื่ องระบบ
5.1 แผนกลยุทธ์ นโยบายและมาตรฐาน สารสนเทศ โดยจะเร่ งด าเนิ น การให้ เสร็ จ
ด้ านระบบสารสนเทศ
เรี ยบร้ อยภายในไตรมาส 2 ปี 2561
- บริ ษั ทยัง ไม่มี นโยบายให้ ค รอบคลุม ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ ชดั เจนทังในเรื
้ ่ อง
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จากการเข้ าปฏิบตั ิงานตรวจสอบสิ ้น
ปี พบว่ า บริ ษั ท ได้ มี ก ารด าเนิ น การ
ตามคาชี ้แจงของฝ่ ายบริ หารแล้ ว
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

จากการเข้ าปฏิบตั ิงานตรวจสอบสิ ้น
ปี พบว่ า บริ ษั ท ได้ มี ก ารด าเนิ น การ
ตามคาชี ้แจงของฝ่ ายบริ หารแล้ ว
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว
จากการเข้ าปฏิบตั ิงานตรวจสอบสิ ้น
ปี พบว่ า บริ ษั ท ได้ มี ก ารด าเนิ น การ
ตามคาชี ้แจงของฝ่ ายบริ หารแล้ ว
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

จากการเข้ าตรวจสอบในวัน ที่ 20
กรกฎาคม 2561 พบว่าบริ ษัทมีการ
จั ด ท านโยบายให้ ครอบคลุม ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีการ
จัดทาแผนผังระบบเครื อข่ายแล้ วเพื่อ

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ประเด็นที่ตรวจพบ
การดาเนินการแก้ ไข
การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ การก าหนดการใช้
รหัสผ่าน ฯลฯ
- บริ ษั ท ไม่ มี ก า รเ ก็ บบั น ทึ ก สถิ ติ ก า ร
สนับสนุนงานด้ าน IT เพื่อใช้ สรุ ปปั ญหาที่
พบในบริ ษัท ในการนามาวิเคราะห์และหา
แนวทางแก้ ไขปั ญหาในระยะยาว
- บริ ษั ท ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ท าแผนผั ง ระบบ
เครื อข่ายเพื่อตรวจสอบกรณีถกู บุกรุ กจาก
ภายนอก และตรวจสอบหาความผิดปกติ
จากระบบเครื อข่ายภายใน
ระดับความเสีย่ ง : ต่า
ประเด็นที่ตรวจพบ :
ฝ่ ายบริ หารก าลั ง เร่ งพิ จ ารณาเรื่ องระบบ
5.2 การควบคุ ม และการรั ก ษาความ สารสนเทศ โดยจะเร่ งด าเนิ น การให้ เสร็ จ
ปลอดภัย
เรี ยบร้ อยภายในไตรมาส 2 ปี 2561
- บริ ษัทยังไม่มีการกาหนดอายุการใช้ งาน
สือ่ บันทึกข้ อมูลที่แน่ชดั
- บริ ษัทไม่มี Firewall เพื่อเก็บประวัติการ
ใช้ ง า นอิ นเ ทอ ร์ เ น็ ต ต า ม พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ปี 2560
- บริ ษัท ไม่มีก ารทาสัญ ญาหรื อข้ อตกลง
กับ Outsource ในการเข้ าถึงฐานข้ อมูล
จากการที่ถกู ร้ องขอเพื่อปกปิ ดความลับ
ขององค์กร
ระดับความเสีย่ ง : ต่า

5.3 ห้ องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
- บ ริ ษั ท ยั ง ใ ช้ ห้ อ ง ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ
คอมพิ ว เตอร์ ร่ ว มกับ ห้ อ ง IT และส่ว น
งานอื่น

คาชีแ้ จงจากการติดตาม
ลดระยะเวลาในการตอบสนองต่อสิ่ง
ผิดปกติในระบบเครื อข่ายที่เกิดจาก
ภายในและภายนอก
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

จากการเข้ าตรวจสอบในวั น ที่ 20
กรกฎาคม 2561 พบว่า
- บริ ษั ท ยัง ไม่ มี ก ารก าหนดอายุ
การใช้ งานของสื่อบันทึก แต่ลด
ความเสี่ยงโดยการกาหนดการ
ตรวจสภาพของสื่อบันทึกข้ อมูล
อย่างสม่าเสมอแทน (อย่างน้ อย
ปี ละครัง้ )
- บริ ษัทมีการจัดทา Firewall เพื่อ
เ ก็ บ ป ร ะ วั ติ ก า ร ใ ช้ ง า น
อินเตอร์ เน็ตแล้ ว
- บริ ษัทยังไม่มีการทาสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงกับ Outsource ในการ
เข้ าถึงข้ อมูล เนื่องจากข้ อจากัด
ของ Outsource แต่ ไ ด้ มี ก าร
จัดทารู ปแบบสมุดบันทึกการเข้ า
ออกของ Outsource และมีการ
monitor ผ่านหน้ าจอแทนแล้ ว
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว
ฝ่ ายบริ หารก าลั ง เร่ งพิ จ ารณาเรื่ องระบบ บริ ษั ท ได้ มี ก ารควบคุ ม โดยการ
สารสนเทศ โดยจะเร่ งด าเนิ น การให้ เสร็ จ กัน้ ห้ องแยกกับส่วนงานอื่นแล้ วเพื่อ
เรี ยบร้ อยภายในไตรมาส 3 ปี 2561
ลด ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง บุ ค ค ค ที่ ไ ม่
เกี่ยวข้ องในการเข้ าถึงข้ อมูล
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ประเด็นที่ตรวจพบ

การดาเนินการแก้ ไข

ระดับความเสีย่ ง : ต่า
5.4 แผนการกู้ร ะบบและการปฏิบัติง าน ฝ่ ายบริ หารก าลั ง เร่ งพิ จ ารณาเรื่ องระบบ
อย่างต่อเนื่อง
สารสนเทศ โดยจะเร่ งด าเนิ น การให้ เสร็ จ
- บริ ษัทไม่มีการจัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน เรี ยบร้ อยภายในไตรมาส 3 ปี 2561
ชัว่ คราวด้ วยระบบมือของส่วนงานบัญชี
และการเงิน ในรูปแบบเอกสารคู่มือ โดย
ปั จจุบันเป็ นการเก็ บองค์ ความรู้ ไว้ ที่ตัว
บุคคล
- บริ ษั ทอยู่ร ะหว่างการทดสอบการกู้คื น
ระบบทาง IT โดยได้ ดาเนินแผนกับทาง
Venders แล้ ว และจะเริ่ มทดสอบการกู้
คืนข้ อมูลภายในปี หน้ าโดยทดสอบปี ละ
2 ครัง้
- บ ริ ษั ท ไ ม่ มี แ ผ น ป้ อ ง กั น ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ หากเกิดเหตุฉกุ เฉินอาจจะ
ทาให้ บริ ษัทเกิดความเสียหายได้
- บริ ษัทไม่มีแผนกู้คืนระบบที่ละเอียดทา
ให้ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง านจะด าเนิ น การต่ า งๆได้
ยาก อาจส่งผลให้ ใช้ เ วลานาน และไม่
เป็ นการกระจายความรู้
ระดับความเสีย่ ง : ต่า

คาชีแ้ จงจากการติดตาม
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว
จากการเข้ าตรวจสอบในวั น ที่ 20
กรกฎาคม 2561 พบว่า
- บริ ษั ทมี ก า รจั ด ท า แ ผนก า ร
ปฏิบตั ิงานชัว่ คราวด้ วยระบบมือ
ของส่ว นงานบัญ ชี แ ละการเงิ น
แล้ ว
- บริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนการ
ทดสอบการกู้ คื น ระบบ แผน
ป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ และ
แผนกู้ คื น ระบบไว้ ในนโยบาย
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ ว
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

ฝ่ ายบริ หารก าลั ง เร่ งพิ จ ารณาเรื่ องระบบ จากการเข้ าตรวจสอบในวั น ที่ 20
5.5 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
- บริ ษัทยังมีการใช้ โปรแกรมบางส่วนที่ไม่ สารสนเทศ โดยจะเร่ งด าเนิ น การให้ เสร็ จ กรกฎาคม 2561 พบว่า
- บริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด ซื อ้ ลิ ข สิ ท ธิ์
ถูกลิขสิทธิ์ แต่ทาง IT แจ้ งว่าอยู่ระหว่าง เรี ยบร้ อยภายในไตรมาส 3 ปี 2561
โปรแกรมประยุกต์ให้ ครบทัง้ หมด
จั ด ท าแผนการปรั บ ปรุ ง โปรแกรมใน
แล้ ว
บริ ษัทให้ มีลขิ สิทธิ์ทงหมด
ั้
- จากการสอบถาม พบว่าบริ ษัทได้ มี
- บ ริ ษั ท ไ ม่ มี น โ ย บ า ย ห รื อ ขั ้น ต อ น
แผนให้ มีการสอบทานไฟล์ลิขสิทธิ์
ต ร ว จ ส อ บ ไ ฟ ล์ ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ น เ ค รื่ อ ง
ในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ สานัก งาน
คอมพิ ว เตอร์ ส านั ก งาน เช่ น เพลง
โดยเจ้ าหน้ าที่ IT เดือนละ 1 ครัง้
- จากตรวจสอบพบว่ า บริ ษั ท ได้ มี
ภาพยนตร์ เป็ นต้ น
การอัพเดททะเบียนซอฟแวร์ และ
- บริ ษัทไม่มีการอัพเดททะเบียนซอฟแวร์
อุ ป กรณ์ IT ให้ เป็ นปั จจุ บัน แล้ ว
และอุปกรณ์ IT ให้ เป็ นปั จจุบนั
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ประเด็นที่ตรวจพบ

การดาเนินการแก้ ไข

ระดับความเสีย่ ง : ต่า
บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารสอบทานสิ ท ธิ ของ
5.6 สิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลและหรื อระบบ
- บริ ษั ท ยั ง ไม่ มี ก ารสอบทานสิ ท ธิ์ ใน พนักงาน และเมื่อมีการปรับปรุงระบบงาน หรื อมี
การเปลีย่ นแปลงตาแหน่งงาน โดยได้ มีการสอบ
ระบบงานหลักด้ านบัญชีการเงิน
ทานสิทธิ์ในระบบงานหลักด้ านบ้ ญชีการเงินครัง้
ระดับความเสีย่ ง : ต่า
ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2560

คาชีแ้ จงจากการติดตาม
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว
จากการเข้ าปฏิบตั ิงานตรวจสอบสิ ้น
ปี พบว่าได้ มี การสอบทานสิทธิ ตาม
คาชี ้แจงของฝ่ ายบริ หารแล้ ว
สถานะ : ดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้ ว

13.5 การตรวจเรือจากหน่ วยงานของกลุ่มธุรกิจนา้ มันทางทะเลสากล (Oil companies International Marine
Forum, OCIMF)
บริ ษัทจะได้ รับการตรวจเรื อจากหน่วยงานของกลุม่ ธุรกิจน ้ามันทางทะเลสากล (Oil companies International
Marine Forum : OCIMF) ซึ่งคือการตรวจระบบ SIRE (the Ship Inspection Report Exchange Programme) ทุก 6
เดือน โดยเรื อทุกลาของบริ ษัทจะได้ รับการตรวจตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. การตรวจข้ อมูลเรื อทัว่ ไป
2. ใบอนุญาตหรื อใบรับรองและการทาประกันภัย
3. การบริ หารบุคลากรบนเรื อ
4. วิธีการและอุปกรณ์ในการเดินเรื อ
5. การบริ หารระบบงานบนเรื อให้ เกิดความปลอดภัย
6. การป้องกันมลภาวะ
7. การรักษาความปลอดภัยบนเรื อ
8. ระบบบริ หารงานสินค้ า
9. การเทียบท่า
10. ห้ องเครื่ องจักรในการเดินเรื อ
11. สภาพเรื อทัว่ ไป
ทัง้ นี ร้ ายงานการตรวจเรื อ แต่ ล ะครั ง้ ผู้ต รวจเรื อ จากหน่ ว ยงานของกลุ่ม ธุ ร กิ จ น า้ มัน ทางทะเลสากล (Oil
companies International Marine Forum : OCIMF) จะเขียนถึงความเห็นตามหัวข้ อต่างๆที่ได้ รับการตรวจตามที่กล่าวไว้
ข้ างต้ น โดยหากบริ ษัทมีข้อบกพร่ องผู้ตรวจจะบันทึกเอาไว้ ซึ่งบริ ษัทจะต้ องเขียนวิธีดาเนินการแก้ ไขและดาเนินการแก้ ไข
ในทันที ก่อนที่เรื อจะให้ บริ การในครัง้ ถัดไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทไม่มีประเด็นคงค้ างที่ยงั ไม่ได้ แก้ ไขจาก
ข้ อสังเกตที่ตรวจพบ
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14.

รายการระหว่ างกัน

14.1 รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ ของบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ มี กี ารทารายการระหว่ างกันกับบริษัท
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ

ลักษณะความสัมพันธ์
 เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.93
 เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หาร

นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์

 เป็ นอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 37.81
 เป็ นกรรมการและกรรมการบริ หารของบริ ษัท

นางไพเราะ กลิ่นสุวรรณ

 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 0.03
 เป็ นพี่สาวของนางชุติภา กลิน่ สุวรรณซึง่ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ผู้บริ หาร และผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท

บริษัท ชุติภา มารีน ออยล์ จากัด (“ชุติภา มารีน
ออยล์ ”)1

 เป็ นบริ ษัทที่ นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ และนายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ และผู้เกี่ยวข้ องถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 100
 ประกอบธุรกิจเรื อขนส่งน ้ามันดีเซลเขียว ให้ กบั สมาคมประมงในน่านน ้า

หมายเหตุ: 1บริ ษัท ชุตภิ า มารี น ออยล์ จากัดได้ จดทะเบียนเลิกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และทาการชาระบัญชีเสร็ จเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
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14.2 รายการระหว่ างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ ลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียดของ
รายการ

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ค า้ ป ร ะ กั น ห นี ้สิ น ข อ ง
และ
บริ ษัท ในนามส่วนบุคคล
นายทวีศิลป์
ชินะพัฒนวงศ์

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 61

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1,591,160,768

1,450,232,512

บริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการ
ลงทุน ซื อ้ เรื อ ที่ เ ป็ นสิน ทรั พ ย์ ห ลัก ในการประกอบธุ ร กิ จ และเงิ น ทุน
หมุ น เวี ย น โดยมี ห ลัก ประกัน คื อ ล าเรื อ ที่ ใ ช้ ในการให้ บริ ก ารซึ่ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัท และมีการค ้าประกันส่วน
บุคคลโดยมี นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ และนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ
เป็ นผู้ค ้าประกันร่วมกัน ซึง่ การค ้าประกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
สถาบันการเงินเรี ยกร้ อง และบริ ษัทไม่ได้ ชาระค่าธรรมเนียมใดๆให้ แก่
ผู้คา้ ประกัน ทัง้ นีส้ ถาบันทางการเงิ นจะยกเลิก ภาระคา้ ประกันเมื่ อ
ตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ิการรับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีค วามเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท เนื่องจากมีความจาเป็ นที่จะต้ องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุน
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บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ ลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียดของ
รายการ

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ให้ บริ ษัทเช่าสิ่งปลูกสร้ าง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 61

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1,680,000

1,680,000

บริ ษัทเช่าสิ่งปลูกสร้ างซึ่งได้ แก่ สานักงานที่อโศกและสานักงานที่ศรี

เพื่อใช้ เป็ นสานักงานใหญ่

ราชา เพื่อใช้ เป็ นอาคารสานักงานในการดาเนินกิจการของบริ ษัท ทังนี
้ ้

และสานักงานที่อาเภอศรี

ค่าเช่าสานักงานทังหมดที
้
่บริ ษัทต้ อ งชาระในปั จจุบนั มีอตั ราเดือนละ

ราชา

140,000 บาท ที่ประกอบไปด้ วยค่าเช่าสานักงานที่อโศกอัตราเดือนละ
125,000 บาทและค่าเช่า สานักงานที่ศรี ราชาอัตราเดือนละ 15,000

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า

ยอดต้ นงวด

ยอดต้ นงวด

บาท ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ จ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ รับความเห็นชอบ

0.00

0.00

จากสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อหาราคาตลาดอ้ างอิง โดยราคาเช่ารายเดือน

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

1,680,000

1,680,000

ลดลงระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ

1,680,000

1,680,000

ของบริ ษัท และอัตราค่าเช่าดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลซึ่งใกล้ เคียง

ยอดปลายงวด

ยอดปลายงวด

0.00

0.00
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รวมดังกล่าวสูงกว่าราคาตลาด 0.29% ที่อ้างอิงจากเล่มประเมิน

ราคากับราคาตลาด

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ ลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียดของ
รายการ
ค า้ ป ร ะ กั น ห นี ้สิ น ข อ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 61
462,140,000

บริ ษัทฯ ในนามส่วนบุคคล

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้ าหนี ้สถาบันการเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนในการ
ลงทุนซื ้อเรื อวี.แอล. 20 และ วี.แอล. 22 โดยมีหลักประกัน คือ ลาเรื อ
ดังกล่าว และบริ ษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการ
ค ้าประกันส่วนบุคคลโดยนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ทังนี
้ ้วงเงินค ้าประกัน
รวมทัง้ สิ ้น 462.14 ล้ านบาท ซึ่งการคา้ ประกันดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรี ยกร้ อง และบริ ษัทไม่ได้ ชาระค่าธรรมเนียม
ใดๆให้ แ ก่ ผ้ ูค า้ ประกัน ทัง้ นี ส้ ถาบัน ทางการเงิ น จะยกเลิ ก ภาระค า้
ประกันเมื่อตลาดหลักทรัพย์อนุมตั ิการรับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีค วามเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เนื่องจากมีความจาเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุน
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บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ ลักษณะ
ธุรกิจ
นางไพเราะ
กลิ่นสุวรรณ

ลักษณะและ
รายละเอียดของ
รายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60

ให้ บริ การทาความสะอาด

51,546.39

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 61

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทได้ จ้างบุคลากรของนางไพเราะ กลิน่ สุวรรณ มาในการรับบริ การ

สานักงาน

ทาความสะอาดอาคารที่ใช้ เป็ นสานักงานที่อโศกที่ใช้ ในการดาเนิน
ธุร กิ จ ของบริ ษั ทตัง้ แต่วัน ที่ 7 มกราคม 2560 ถึง วัน ที่ 5 กุมภาพัน ธ์

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

ยอดต้ นงวด

2560 ทังนี
้ ้ค่าบริ การที่บริ ษัทต้ องชาระเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 51,546.39

0.00

บาท ซึ่งอัตราค่าบริ การดังกล่าวสูงกว่าอัตราค่าจ้ างพนักงานทาความ

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

สะอาดอื่นมาก เนื่องจากขอบเขตการรับจ้ างที่มากกว่าและมีค่าใช้ จ่าย

51,546.39

ในการจัดหาวัสดุ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์เอง

ลดลงระหว่างงวด

รายการลักษณะดังกล่าวจะไม่เกิดขึ ้นอีกในอนาคต

51,546.39

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ยอดปลายงวด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

0.00

เป็ นไปเพื่อความจาเป็ นในการส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการดาเนิน
ธุรกิจ แต่เป็ นรายการที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรเกิดขึ ้นอีกในอนาคต
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บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ ลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียดของ
รายการ

บริ ษั ท ชุ ติ ภ า มารี น เงินทดรองจ่ายกัปตันเรื อ
ออยล์ จากัด
เจ้ าหนี ก้ ารค้ า-บริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้ องกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 61

20,000.00

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีการซื ้อสินทรัพย์คือ เรื อขนส่งน ้ามัน
ชุติภา5 ซึ่งเป็ นทรัพย์สินหลักในการประกอบธุรกิจจาก ชุติภา มารี น

ยอดต้ นงวด

ออยล์ เพื่อเป็ นการปรับโครงสร้ างบริ ษัท ดังนันบริ
้ ษัทจึงต้ องชาระเงิน

0.00

ทดรองจ่ายที่ทาง ชุติภา มารี น ออยล์ สารองจ่ายให้ กับกัปตันเรื อไป

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

ก่อน แล้ วจึงให้ ทางกัปตันเรื อ ชุติภา5 มาเคลียร์ เงินทดรองจ่ายกับ

20,000.00

บริ ษัท

ลดลงระหว่างงวด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

20,000.00

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

ยอดปลายงวด

เป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการ

0.00

ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ ลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียดของ
รายการ

บริ ษั ท ชุ ติ ภ า มารี น เงิ นประกันชุดเครื่ องแบบ
ออยล์ จากัด
พนักงานเรื อ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 61

4,200.00

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีการซื ้อสินทรัพย์คือ เรื อขนส่งน ้ามัน
ชุติภา5 ซึ่งเป็ นทรัพย์สินหลักในการประกอบธุรกิจจาก ชุติภา มารี น
ออยล์ เพื่ อ เป็ นการปรั บ โครงสร้ างบริ ษั ท ดั ง นั น้ เงิ น ประกั น ชุ ด
เครื่ องแบบพนักงานของเรื อ ชุติภา5 ที่พนักงานได้ จ่ายให้ กบั ชุติภา มา
รี น ออยล์ ต้ องโอนมาให้ กบั บริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

ส่วนที่ 2.3-14 หน้ า 151

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ ลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียดของ
รายการ

บริ ษั ท ชุ ติ ภ า มารี น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น
ออยล์ จากัด
ธุรกิจของลาเรื อ ชุติภา5

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 61

138,641.37

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
เนื่องจากก่อนที่จะมีการโอนย้ ายทรั พย์สินลาเรื อ ชุติภา 5 มาเป็ น
กรรมสิทธิ์ของบริ ษัทในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ลาเรื อ ชุติภา 5 มีการ
สัง่ ซื ้อสินค้ าและบริ การที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจของลาเรื อในนามชุติภา

เจ้ าหนี ก้ ารค้ า-บริ ษั ท ที่

ยอดต้ นงวด

มารี น ออยล์ จึงทาให้ บริ ษัทต้ องจ่ายค่าใช้ จ่ายบางส่วนในการดาเนิน

เกี่ยวข้ องกัน

938,928.03

ธุรกิจของลาเรื อ ชุติภา5 คืนให้ กบั ชุติภา มารี น ออยล์

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

138,641.37

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

ลดลงระหว่างงวด

เป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการ

1,077,569.40

ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

ยอดปลายงวด
0.00
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บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ ลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียดของ
รายการ

บริ ษั ท ชุ ติ ภ า มารี น ลู ก หนี ก้ ารค้ า -บริ ษั ทที่
ออยล์ จากัด
เกี่ยวข้ องกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 61

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ยอดต้ นงวด

เนื่องจากหลังการโอนย้ ายทรัพย์สินลาเรื อ ชุติภา5 มาเป็ นกรรมสิทธิ์

895,054.94

ของบริ ษัท ลาเรื อ ชุติภา5 มีการให้ บริ การขนส่งสินค้ าและออกใบแจ้ ง

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

หนี ้ในนามชุติภา มารี น ออยล์ จึงทาให้ บริ ษัทต้ องเรี ยกเก็บรายได้ จาก

0.00

การดาเนินการจาก ชุติภา มารี น ออยล์

ลดลงระหว่างงวด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

895,054.94

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

ยอดปลายงวด

เป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการ

0.00

ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ ลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียดของ
รายการ

บริ ษั ท ชุ ติ ภ า มารี น ลู ก หนี ก้ ารค้ า -บริ ษั ทที่
ออยล์ จากัด
เกี่ยวข้ องกัน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 61

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ยอดต้ นงวด

การซื ้อสินทรัพย์ เรื อขนส่งน ้ามัน ชุติภา5 จาก ชุติภา มารี น ออยล์ เพื่อ

313,614.62

เป็ นการปรับโครงสร้ างบริ ษัทนัน้ บุคลากรของลาเรื อ ชุติภา5 จะถูก

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

โอนย้ ายมาที่บริ ษัท โดยทาให้ มีผลประโยชน์พนักงานที่ต้องถูกโอนย้ าย

0.00

มาด้ วย

ลดลงระหว่างงวด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

313,614.62

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

ยอดปลายงวด

เป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการ

0.00

ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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บุคคล/นิติบุคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง/ ลักษณะ
ธุรกิจ

ลักษณะและ
รายละเอียดของ
รายการ

บริ ษั ท ชุ ติ ภ า มารี น ลูกหนี ้อื่น
ออยล์ จากัด

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 60

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(บาท)
31 ธ.ค. 61

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ยอดต้ นงวด

เนื่องจากก่อนโอนย้ ายทรัพย์สินลาเรื อ ชุติภา5 มาเป็ นกรรมสิทธิ์ของ

49,782.00

บริ ษัท ลาเรื อ ชุติภา5 ชุติภา มารี น ออยล์ ได้ ใช้ บุคลากรบนเรื อของ

เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด

บริ ษัท ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ายเงินเดือนให้ กบั บุคลากรบนเรื อไปแล้ ว จึงทาให้

0.00

บริ ษัทต้ องเรี ยกเก็ บค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินการจาก ชุติภา มารี น

ลดลงระหว่างงวด

ออยล์

49,782.00

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ยอดปลายงวด

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว

0.00

เป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
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14.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึง่ เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง และมีเงื่อนไขการค้ าปกติหรื อราคาตลาด ภายใต้ เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท สามารถดาเนินการได้ ตามปกติภายใต้
หลักการที่ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิ และจัดทารายงานสรุปเพื่อรายงานให้ กบั ทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส
มาตรการและขันตอนในการอนุ
้
มตั ิการทารายงานระหว่างกันสาหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการ
ทางการค้ าปกติ บริ ษัทจะจัดให้ มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะ
พิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้ าน หรื อผู้ตรวจสอบบัญชี เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิรายการดังกล่าวก่อนการเข้ าทารายงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และหากหุ้น
สามัญของบริ ษัทได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯแล้ ว บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้การพิจารณาอนุมตั ิการทารายงานระหว่างกันดังกล่าว ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ที่
อาจมีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสียในการทารายงานระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทารายงานระหว่างกัน
นันๆ
้
เพื่อให้ การดาเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็ นไปอย่างถูกต้ อง โปร่งใส พร้ อมที่จะ
เปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายและแนวทางการทารายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ ดงั นี ้
1. กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันในกิจการที่
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2. กรรมการและผู้บริ หารต้ องหลีกเลีย่ งการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริ ษัท ในกรณีที่จาเป็ นต้ องทารายการที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติ หรื อมีเงื่อนไขทางการค้ าแตกต่างจาก
การทารายการกับลูกค้ าทัว่ ไปหรื อบุคคลภายนอก หากรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ก.ล.ต. ตามข้ อกาหนดในข้ อ 3 อย่างไรก็ดี หากเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อเป็ นการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันขนาดเล็กแต่มีการนาเสนอเพื่อขออนุมัติการเข้ า ทา
รายการจากคณะกรรมการบริ ษัท ในกรณีที่ว่ามานี ้ นอกจากการปฏิบตั ิตามข้ อ กาหนดและหลักเกณฑ์ตามข้ อ 3
แล้ ว กรรมการและ/หรื อ ผู้บ ริ ห ารจะเข้ า ท ารายการดัง กล่า วกั บ บริ ษั ท ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมและไม่มี
ส่วนได้ เสียกับเรื่ องที่พิจารณา ทังนี
้ จ้ ะต้ องไม่มีกรรมการหรื อผู้บริ หารที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมพิจารณา
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อนุมัติรายการนัน้ และรายการดังกล่าวต้ องไม่มีเงื่อนไขหรื อข้ อ กาหนดพิเศษผิดไปจากปกติ ตามหลักเกณฑ์ ที่
บริ ษัทกาหนด
3. หากบริ ษัทมีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ าข่ายตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ ก.ล.ต. ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
3.1 ในกรณีที่เป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้ อานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมี
หน้ าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทารายการต่างๆ ตามขันตอนการขออนุ
้
มตั ิในระเบียบบริ ษัท ซึง่ ภายหลังจากที่
ฝ่ ายจัดการพิจารณาอนุมตั ิแล้ ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องนาเสนอเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน
ความสมเหตุสมผลของรายการ
3.2 ในกรณีที่เป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึง่ อยูภ่ ายใต้ อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องนาเสนอรายละเอียด ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเข้ าทารายงาน หรื อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขอความเห็นชอบในการนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ า ทา
รายการ
4. บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และก.ล.ต. กาหนด โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี หรื อแบบรายงานอื่นใด แล้ วแต่กรณี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัทตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี
5. กาหนดให้ มีการสอบทานการทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามแผนงานตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งต้ อง
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้ มีการสุม่ สอบทานการทารายการ
จริ ง ถูกต้ องตรงตามสัญญาหรื อนโยบายหรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้
14.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
บริ ษั ท จะก าหนดเงื่ อ นไขต่ า งๆ ให้ เ ป็ นไปตามลัก ษณะการด าเนิ น การค้ า ปกติ แ ละเป็ นราคาตลาดซึ่ง สามารถอ้ า งอิ ง
เปรี ยบเทียบได้ กบั เงื่อนไขหรื อราคาที่เกิดขึ ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริ ษัท กระทากับบุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทังความจ
้
าเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ ้น บริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้ าน หรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้ นี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และหากหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ ว บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจาปี
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ของบริ ษัท (แบบ 56 - 2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่
หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้นและกรรมการจะต้ อง
ไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท และจะต้ องเปิ ดเผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึง่ บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมตลอดถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อ จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ
บริ ษัท และตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทจะไม่ทารายการระหว่าง
กันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
14.5 แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทคาดว่าในอนาคต การเช่าสิ่งปลูกสร้ างเพื่อใช้ เป็ นสานักงานใหญ่และสานักงานที่จงั หวัดศรี ราชา จะยังคงมีอยู่
เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะดาเนินการให้ มีอตั ราค่าเช่าเป็ นอัตราตลาดและมีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
หรื อเป็ นราคาและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้ กบั การใช้ บริ การกับผู้ประกอบการภายนอก
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ส่ วนที่ 2.4
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
15.1 งบการเงิน
การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญปี 2559 ถึงปี 2561 ดังต่อไปนี ้เป็ นข้ อมูลทางการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในส่วนของปี 2559 ข้ อมูลทางการเงินที่นาเสนอนัน้ จะเป็ นการใช้ ตวั เลขจากข้ อมูลทางการเงินเสมือนของบริ ษัท
และถือเสมือนว่าบริ ษัทได้ รวมผลการดาเนินงานของเรื อชุติภา 5 ที่ซื ้อมาจากบริ ษัท ชุติภา มารี น ออยล์ จากัดที่มีการจัด
โครงสร้ างธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน และได้ ดาเนินธุรกิจเป็ นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกันเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่ง
เป็ นปี ที่เรื อชุติภา 5 มีผลการดาเนินงานเกิดขึ ้นเป็ นปี แรก โดยงบการเสมือนรวมนี ้ถูกจัดทาขึ ้นเพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงผลจาก
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันที่บริ ษัทได้ ทาการปรับโครงสร้ างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยการซื ้อสินทรัพย์
ที่ใช้ ในการดาเนินงาน ซึง่ คือ ลาเรื อขนส่งน ้ามันชุติภา 5 (CTP 5) และวัสดุสิ ้นเปลืองคงเหลือพร้ อมทังโอนย้
้
ายบุคลากรบน
เรื อ โดยข้ อมูลทางการเงินเสมือนรวมนี ้ประกอบไปด้ วย งบแสดงฐานะการเงินเสมือนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเสมือนรวม และงบกระแสเงินสดเสมือนรวม โดยมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทซึ่ง คือ นางสาวธัญพร ตัง้
ธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 จากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด กล่าวไว้ ในหน้ ารายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตว่า ข้ อมูลทางการเงินเสมือนรวมจัดทาขึ ้นเป็ นกรณีพิเศษเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริ ษัทในการ
พิจารณาฐานะการเงินรวมและผลการดาเนินงานรวมของบริ ษัทและการรวมกิจกรรมการดาเนินงานระหว่างบริ ษัท ซึ่งอยู่
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ทังนี
้ ก้ ารพิจารณาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพียงเพื่อใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อมูลในการ
นาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ น
ครัง้ แรก
15.1.1 ชื่อผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริษัท
ผู้สอบบัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษัท สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
งวดบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียน
เลขที่

บริษัท

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นางสาวธัญพร ตังธโนปจั
้
ย

9169

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางสาวธัญพร ตังธโนปจั
้
ย

9169

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ ว
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางสาวธัญพร ตังธโนปจั
้
ย

9169

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

15.1.2 สรุ ปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปี บัญชีท่ ผี ่ านมา (ปี 2559 – 2561)
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นสาหรับงบการเงินปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
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งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นสาหรับงบการเงินปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้สอบบัญชีให้ ความเห็นสาหรับงบการเงินปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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15.2 สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานหลักของบริษัท
งบการเงิน – งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายการ

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
วัสดุสิ ้นเปลืองสาหรับเรื อ
ขนส่ง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจาธนาคารที่ตดิ
ภาระค ้าประกัน
เรื อขนส่งและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ รวม

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(ข้ อมูลทางการเงิน
เสมือน)

(งบการเงิน)

(งบการเงิน)

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

40.63

3.63

104.92

7.66

48.59

3.41

44.42

3.97

69.97

5.11

84.26

5.92

15.35

1.37

15.43

1.13

18.92

1.33

0.10
100.51

0.01
8.99

0.15
190.48

0.01
13.91

0.45
152.22

0.03
10.69

0.72

0.06

-

0.00

-

0.00

1,017.27
0.03
0.04

90.94
0.00
0.00

1,176.62
2.44
0.04

85.91
0.18
0.00

1,269.56
2.18
0.04

89.15
0.15
0.00

1,018.06
1,118.56

91.01
100.00

1,179.10
1,369.58

86.09
100.00

1,271.78
1,424.00

89.31
100.00
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งบการเงิน – งบแสดงฐานะทางการเงิน(ต่ อ)
รายการ

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินกู้ระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนรวม

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(ข้ อมูลทางการเงิน
เสมือน)

(งบการเงิน)

(งบการเงิน)

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

-

-

-

-

80.00

5.62

58.13
0.29

5.20
0.03

50.49
5.58

3.69
0.41

64.09
1.91

4.50
0.13

0.17

0.02

0.18

0.01

0.25

0.02

71.35

6.38

115.30

8.42

123.45

8.67

0.62
130.56

0.06
11.67

0.50
172.04

0.04
12.56

0.69
270.39

0.05
18.99

0.28
420.44
3.45

0.03
37.59
0.31

0.11
654.46
3.76

0.01
47.79
0.27

0.45
726.32
3.65

0.03
51.01
0.26

7.52
431.69
562.25

0.67
38.59
50.27

7.56
665.88
837.92

0.55
48.62
61.18

10.18
740.59
1,010.98

0.71
52.01
71.00

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนรวม
หนิส้ ินรวม
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บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

งบการเงิน – งบแสดงฐานะทางการเงิน(ต่ อ)

รายการ

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.-61

(ข้ อมูลทางการเงิน
เสมือน)

(งบการเงิน)

(งบการเงิน)

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

-ปี 2559-2560 หุน้ สามัญ 1,000,000 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
-ปี 2561 หุน้ สามัญ 600,000,000 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

100.00

8.94

100.00

7.30

300.00

21.07

จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม - ยังไม่ได้ จดั สรร (ขาดทุน)
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

6.20
436.59

13.52

0.55
39.03
1.21

10.00
408.13
13.52

0.73
29.80
0.99

13.05
86.44
13.52

0.92
6.07
0.95

556.31
1118.56

49.73
100.00

531.66
1369.58

38.82
100.00

413.02
1,424.00

29.00
100.00

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
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บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

งบการเงิน – งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ

รอบปี บัญชี 2559

รอบปี บัญชี 2560

รอบปี บัญชี 2561

(ข้ อมูลทางการเงิน
เสมือน)

(งบการเงิน)

(งบการเงิน)

ล้ านบาท
รายได้
รายได้ จากการขนส่ง
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
รายได้ ชดเชยความเสียหาย
รายได้ อื่น
รายได้ รวม
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนจากการขนส่ง
ค่าใช้ จ่ายบริ หาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าใช้ จ่ายรวม
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี :
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรั บปี
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น)
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (Fully Diluted) : (บาทต่ อหุ้น)

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

618.04

98.08

682.41

96.32

694.68

99.04

5.04
6.09
0.98
630.15

0.80
0.97
0.16
100.00

8.97
15.27
1.82
708.46

1.27
2.16
0.26
100.00

5.29

0.75

1.45
701.42

0.00
0.21
100.00

490.62
25.66

77.86
4.07

555.61
25.43

78.42
3.59

544.99
31.11

77.70
4.44

11.05
527.33
102.82
15.28
87.54
8.16
79.38
(1.54)
77.84
79.38
0.10

1.75
83.68
16.32
2.42
13.89
1.30
12.60
(0.24)
12.35

12.76
593.80
114.66
32.69
81.97
8.36
73.61
(0.20)
73.41
73.61
0.09

1.80
83.82
16.18
4.61
11.57
1.18
10.39
(0.03)
10.36

13.07

1.86
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589.16
112.25
44.16
68.09
7.07
61.01
0.35
61.36
0.13
0.08

84.00
16.00
6.30
9.71
1.01
8.70
0.05
8.75

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

งบการเงิน – งบกระแสเงินสด
รอบปี บัญชี
2559
(ข้ อมูล
ทางการเงิน
เสมือน)
ล้ านบาท

รายการ

กระแสเงินจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสดรับ
(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี ้สูญ
กาไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รับโอนผลประโยชน์พนักงานจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์จากการดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
วัสดุและของใช้ สิ ้นเปลือง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี ้สินจากการดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

รอบปี บัญชี
2560

รอบปี บัญชี
2561

(งบการเงิน)

(งบการเงิน)

ล้ านบาท

ล้ านบาท

79.38
-

73.61
-

61.01
-

76.19

102.04

102.30

(1.95)
1.95
(5.04)

(8.97)

(5.29)

(0.00)

0.10

0.05

0.44

0.31

0.25

-

-

-

(0.05)
15.28
8.16

(0.05)
32.69
8.36

(0.08)
44.16
7.07

174.37

208.10

209.48

(1.00)
0.02
(0.06)
-

(29.87)
(0.09)
(0.05)
-

(14.30)
(3.48)
(0.30)
-

0.64
0.22
174.19

(6.85)
(0.07)
171.17

11.05
0.20
202.65

-

(0.35)

-

(14.57)
159.62

(2.98)
167.84

(8.21)
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194.44

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

งบการเงิน – งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายมัดจาซื ้อเรื อ

รอบปี บัญชี
2559

รอบปี บัญชี
2560

รอบปี บัญชี
2561

(ข้ อมูล
ทางการเงิน
เสมือน)

(งบการเงิน)

(งบการเงิน)

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

-

-

-

-

-

-

(456.07)

(303.25)

(197.57)

-

-

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

9.89

48.58

11.90

เงินสดรับจากดอกเบี ้ยรับ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

0.05
(446.13)

0.05
(254.61)

0.08
(185.59)
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บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

งบการเงิน – งบกระแสเงินสด (ต่ อ)

รายการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินฝากประจาธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ ้น
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการจาหน่ายหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ยจ่าย
เงินสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้ นปี
ปรับปรุ งกาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตรา
ต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ สิน้ ปี

รอบปี บัญชี
2559

รอบปี บัญชี
2560

รอบปี บัญชี
2561

(ข้ อมูล
ทางการเงิน
เสมือน)

(งบการเงิน)

(งบการเงิน)

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

(0.01)
-

0.72
-

200.00
80.00

299.66
(0.16)
(45.27)
-

359.00
(0.17)
(81.03)
(95.00)

198.50
(0.20)
(118.50)

(14.66)

(32.32)

239.56
(46.94)

151.19
64.42

87.56

40.56

0.02
40.63

(0.06)
104.92
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(380.00)
(44.90)
(65.10)
(56.24)
104.92
(0.08)
48.59

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

งบการเงิน – อัตราส่ วนทางการเงิน
รายการ

หน่ วย

รอบปี บัญชี 2559

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
0.77
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
0.65
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
เท่า
2.20
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
เท่า
15.03
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
เท่า
23.96
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
วัน
8.65
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
เท่า
41.63
ระยะเวลาชาระหนี ้
วัน
(17.68)
Cash cycle
วัน
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability ratio)
20.62
อัตรากาไรขันต้
้ น
ร้ อยละ
14.68
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
ร้ อยละ
1.92
อัตรากาไรอื่น
ร้ อยละ
175.98
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
ร้ อยละ
12.60
อัตรากาไรสุทธิ
ร้ อยละ
15.55
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ร้ อยละ
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency ratio)
8.39
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้ อยละ
18.92
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
ร้ อยละ
0.67
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
1.01
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
11.40
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
เท่า
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระ
เท่า
(0.32)
ผูกพัน - Cash basis
0.00
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ร้ อยละ
ข้ อมูลต่ อหุ้น
100
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น
บาท
556.31
มูลค่าตามราคาบัญชีตอ่ หุ้น
บาท
79.38
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
บาท
0.10
กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
บาท
(Fully Diluted)
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รอบปี บัญชี 2560

รอบปี บัญชี 2561

1.11

0.56

1.02

0.49

1.83

1.37

12.56

9.87

28.67

36.47

10.23

9.51

35.19

37.84

(6.52)

(1.37)

18.58

21.55

12.98

15.19

3.68

0.96

189.42

184.28

10.39

8.70

13.53

12.92

5.92

4.37

16.01

13.35

0.57

0.50

1.58

2.45

5.23

4.59

(0.35)

(0.28)

129.06

622.82

100

0.5

531.66

0.69

73.61
0.09

0.13
0.08

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

16. คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
16.1.1 ความเป็ นมาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างการดาเนินงาน
ในปี 2559 ข้ อมูลทางการเงินที่นาเสนอนัน้ จะเป็ นการใช้ ตวั เลขจากข้ อมูลทางการเงินเสมือนของบริ ษัท และถือ
เสมือนว่าบริ ษัทได้ รวมผลการดาเนินงานของเรื อชุติภา 5 ที่ซื ้อมาจากบริ ษัท ชุติภา มารี น ออยล์ จากัดที่มีการจัดโครงสร้ าง
ธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน และได้ ดาเนินธุรกิจเป็ นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกันเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึง่ เป็ นปี ที่เรื อ
ชุติภา 5 มีผลการดาเนินงานเกิดขึ ้นเป็ นปี แรก โดยงบการเสมือนรวมนี ้ถูกจัดทาขึ ้นเพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงผลจากการรวม
ธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันที่บริ ษัทได้ ทาการปรับโครงสร้ างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยการซื ้อสินทรัพย์ที่ใช้ ใน
การดาเนินงาน ซึ่งคือ ลาเรื อขนส่งน ้ามันชุติภา 5 (CTP 5) และวัสดุสิ ้นเปลืองคงเหลือพร้ อมทังโอนย้
้
ายบุคลากรบนเรื อ
โดยข้ อมูลทางการเงินเสมือนรวมนี ้ประกอบไปด้ วย งบแสดงฐานะการเงินเสมือนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเสมือนรวม และงบกระแสเงิ นสดเสมือนรวม โดยมีผ้ ูสอบบัญชี ของบริ ษัทซึ่ง คือ นางสาวธัญพร ตัง้
ธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 จากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด กล่าวไว้ ในหน้ ารายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตว่า ข้ อมูลทางการเงินเสมือนรวมจัดทาขึ ้นเป็ นกรณีพิเศษเพื่ อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริ ษัทในการ
พิจารณาฐานะการเงินรวมและผลการดาเนินงานรวมของบริ ษัทและการรวมกิจกรรมการดาเนินงานระหว่างบริ ษัทซึ่งอยู่
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน ทังนี
้ ้การพิจารณาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพียงเพื่อใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของข้ อมูลในการ
นาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ น
ครัง้ แรก
16.1.2 ภาพรวมการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ ผ่านช่องทางการขนส่งทาง
ทะเล ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีการให้ บริ การขนส่งสินค้ าหลากหลายเส้ นทางทังในประเทศตามเมื
้
องท่าที่สาคัญ และต่างประเทศ
บริ เวณแถบประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ให้ กับ บริ ษัทลูกค้ าที่ ทาธุร กิ จ โรงกลัน่ นา้ มัน ธุรกิ จ ค้ านา้ มัน ธุ รกิ จค้ า
น ้ามันหล่อลื่นและน ้ามันปาล์ม โดย ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีเรื อเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจทังหมด
้
12 ลา ซึ่งกองเรื อมีอายุ
เฉลีย่ ประมาณ 16 ปี มีน ้าหนักบรรทุกเรื อรวม 35,081 Deadweight Tonnage (D.W.T) 1 และมีความสามารถในการบรรจุ
น ้ามันเพื่อขนส่งรวมเท่ากับ 36,036 ลูกบาศก์เมตร
โดยสินค้ าหลักแบ่งออกได้ 5 ประเภท ได้ แก่ น ้ามันใส (น ้ามันใสประกอบไปด้ วย น ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซิน และ
น ้ามันเครื่ องบิน) น ้ามันปาล์ม น ้ามันดิบ น ้ามันเตา และน ้ามันหล่อลืน่ ซึง่ น ้ามันดิบและน ้ามันเตาจะมีการให้ บริ การขนส่ง
เฉพาะในประเทศ ขณะทีน่ ้ามันหล่อลืน่ และน ้ามันใสจะมีการให้ บริ การขนส่งทังในประเทศและระหว่
้
างประเทศ ส่วนน ้ามัน
ปาล์มจะให้ บริ การขนส่งเฉพาะระหว่างประเทศ ทังนี
้ ้ สัดส่วนรายได้ เรี ยงตามผลิตภัณฑ์จากมากสุดได้ แก่ น ้ามันใส น ้ามัน
ปาล์ม น ้ามันดิบ น ้ามันเตา และน ้ามันหล่อลื่นตามลาดับ อนึ่ง ค่าบริ การจากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะมีความแตกต่าง
กัน โดยรายได้ ส่วนมากจะผันแปรตามปริ มาณที่ขนส่งและราคาน ้ามันดีเซลหน้ าสถานีบริ การเติมน ้ามัน โดยจะมีอตั รา
1

Deadweight Tonnage (D.W.T) คือน ้าหนักที่เรือสามารถบรรทุกได้
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ค่าจ้ างขันต
้ ่าในการให้ บริ การน ้ามันต่อเที่ยว หรื อรายได้ คงที่ที่เป็ นราคาที่เหมาจ่ายต่อเดือน หรื อราคาเหมาจ่ายต่อเที่ยว
การให้ บริ การ ทังนี
้ ้ สาหรับลูกค้ าในประเทศส่วนมากจะเป็ นรายได้ จากน ้ามันใสซึ่งราคาขนส่งจะแปรผันตามราคาน ้ามัน
ดีเซลหน้ าสถานีบริ การเติมน ้ามัน แต่หากเป็ นการขนส่งให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศโดยมากจะเป็ นการขนส่งน ้ามันปาล์ม โดย
อัตราการให้ บริ การจะเป็ นราคาตลาดและอัตราค่าบริ การจะมีการผันแปรตามปริ มาณที่ขนส่งและระยะทางระหว่างท่าต้ น
ทางและปลายทาง
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16.1.3
1.

การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานปี บัญชี สาหรับ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

โครงสร้ างรายได้
ปี 2559

แยกตามจุดหมายปลายทาง
รายได้ จากการให้ บริการ
ขนส่ ง

(ลบ.)

ปี 2560

ร้ อยละ

(ลบ.)

ปี 2561

ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

-ให้ บริการในประเทศ

390.37

61.95

488.04

68.89

511.87

72.98

-ให้ บริการต่างประเทศ

224.85

35.68

191.23

26.99

178.86

25.50

2.82

0.45

3.14

0.44

3.94

0.56

618.04

98.08

682.41

96.32

694.68

99.04

รายได้ อื่น

12.11

1.92

26.05

3.68

6.74

0.96

รายได้ รวม

630.15

100.00

708.46

100.00

701.42

100.00

รายได้ จากการให้ บริการอื่น
รายได้ จากการให้ บริการรวม

บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ ในปี
2559 - 2561 บริ ษัทมีรายได้ รวมเท่ากับ 630.15 ล้ านบาท 708.46 ล้ านบาท และ 701.42 ล้ านบาท ตามลาดับ โดย
รายได้ จากการให้ บริ การมีรายละเอียดดังนี ้
1.1 รายได้ จากการให้ บริ การ
รายได้ จากการให้ บริ การของบริ ษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โดยสาหรับปี 2559 - 2561
รายได้ จากการให้ บริ การของบริ ษัทเท่ากับ 618.04 ล้ านบาท 682.41 ล้ านบาท และ 694.68 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยในปี
2560 บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจานวน 64.37 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 10.42 จากปี 2559 และในปี 2561 เมื่อ
เทียบกับปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจานวน 12.27 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 1.80 ทังนี
้ ้ปั จจัยหลักที่สง่ ผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงของรายได้ ในแต่ละปี ที่ผา่ นมาคือ 1. จานวนวันที่เรื อสามารถให้ บริ การในแต่ละปี ซึ่งขึ ้นอยู่กบั จานวนเรื อ
ทังหมดในปี
้
รวมถึงการเข้ าซ่อมบารุงตามแผนและนอกแผน 2.เส้ นทางในการเดินเรื อ 3.อัตราค่าบริ การ
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รายได้ จากการให้ บริ การสามารถแยกโครงสร้ างรายได้ ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
แยกตามประเภทของสินค้ า
รายได้ จากการให้ บริการขนส่ ง

ปี 2559
(ลบ.)

ปี 2560
ร้ อยละ

(ลบ.)

ปี 2561
ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

น ้ามันดิบ

59.76

9.67

85.57

12.54

90.61

13.04

น ้ามันเตา

53.11

8.59

54.60

8.00

54.85

7.90

น ้ามันใส

269.22

43.56

335.28

49.13

361.63

52.06

8.27

1.34

12.59

1.85

4.78

0.69

390.37

63.16

488.04

71.52

511.87

73.69

35.58

5.76

35.72

5.23

20.96

3.02

8.11

1.31

25.20

3.69

32.63

4.70

น ้ามันปาล์ม

181.16

29.31

130.31

19.10

125.28

18.03

รายได้ จากการบริการต่ างประเทศรวม

224.85

36.38

191.23

28.02

178.86

25.75

2.82

0.46

3.14

0.46

3.94

0.57

618.04

100.00

682.41

100.00

694.68

100.00

น ้ามันหล่อลื่น
รายได้ จากการบริการในประเทศรวม
น ้ามันใส
น ้ามันหล่อลื่น

รายได้ จากการให้ บริการอื่น
รายได้ จากการให้ บริการรวม
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รายได้ จากการให้ บริ การของบริ ษัทส่วนใหญ่จะมาจากการขนส่งน ้ามันใส โดยในปี 2559 - 2561 ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวคิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 49.32 ร้ อยละ 54.37 และร้ อยละ 55.08
ของรายได้ จากการให้ บริ การรวม ขณะที่รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่มีการให้ บริ การขนส่งมากที่สดุ คือ น ้ามันปาล์ม โดยในปี 2559 -2561 ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวคิด
เป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 29.31 ร้ อยละ 19.10 และร้ อยละ 18.03 ของรายได้ จากการให้ บริ การรวม
ปริ มาณการขนส่ง
แยกตามประเภทของสินค้ า

ปี 2559
(ตัน)

ปี 2560
(ตัน)

ปี 2561
(ตัน)

น ้ามันดิบ

719,431

964,758

1,066,695

น ้ามันเตา

118,545

117,115

121,335

น ้ามันใส

1,029,860

1,254,405

1,199,796

17,901

21,473

1,885,737

2,357,750

10,252
2,398,077

47,480

46,336

29,698

6,788

12,158

16,339

น ้ามันปาล์ม

176,151

143,123

ต่ างประเทศรวม

230,418

201,617

143,232
189,269

2,116,156

2,559,367

2,587,346

น ้ามันหล่อลื่น
ในประเทศรวม
น ้ามันใส
น ้ามันหล่อลื่น

ปริมาณการขนส่ งรวม
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จานวนวันรวมของเรื อที่สามารถให้ บริ การได้
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

จานวนวันที่สามารถให้ บริการได้ 1

4,304

4,507

4,290

อัตราความสามารถในการให้ บริการ

96.44

97.43

98.52

หมายเหตุ: 1จานวนวันที่สามารถให้ บริการได้ คือ จานวนวันของเรือทังหมดในปี
้
นันๆ
้ หักด้ วยจานวนวันที่เรือเข้ าอูเ่ พื่อซ่อมบารุงหรือเข้ าอูแ่ ห้ ง
ทังนี
้ ้จานวนวันดังกล่าวรวมถึงจานวนวันที่เดินทางกลับจากท่าปลายทางเรือเปล่ามายังท่าต้ นทางเพื่อรับสินค้ าในเที่ยวถัดไป
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1.1.1 รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งในประเทศ
ในปี 2559 - 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งในประเทศจานวน 390.37 ล้ านบาท 488.04 ล้ าน
บาท และ 511.87 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ น ร้ อยละ 61.95 ร้ อยละ 68.89 และร้ อยละ 72.98 ของรายได้ รวม
ในปี 2559 รายได้ จากการให้ บริ การในประเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.85 จากปี 2558 จากการที่บริ ษัทมีการลงทุนซื ้อ
เรื อเพิ่มจานวน 3 ลา คือเรื อชุติภา 5 ที่มีความสามารถในการขนส่งเท่ากับ 2,459 ลบ.ม.ต่อเที่ยว เรื อ วี.แอล. 17 และเรื อ วี.
แอล. 18 ที่ มีความสามารถในการขนส่ง แต่ละลาเท่ากับ 2,459 ลบ.ม.ต่อเที่ ยว โดยเริ่ มให้ บริ ก ารในเดือ นกุมภาพัน ธ์
สิงหาคม และเดือนธันวาคม ตามลาดับ เพื่อมาขนส่งนา้ มันใส โดยเรื อวี.แอล 18 ซือ้ มาเพื่อทดแทนเรื อ วี.แอล 4 ที่มี
ความสามารถในการขนส่งเท่ากับ 2,187ลบ.ม.ต่อเที่ยวที่จาหน่ายออกไปตอนเดือนพฤศจิกายน ดังนันส่
้ งผลให้ ปริ มาณ
การขนส่งน ้ามันใสในปี 2559 เพิ่มขึ ้นเป็ น 1.03 ล้ านตัน จากปี 2558 ที่มีปริ มาณการขนส่ง น ้ามันใสเท่ากับ 0.91 หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.02
รายได้ จากการขนส่งในประเทศปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 25.02 เนื่องจากบริ ษัทมีการลงทุนซื ้อเรื อ
ใหม่คือเรื อ วี.แอล.19 ทีม่ ีความสามารถในการขนส่ง 5,501 ลบ.ม.ต่อเที่ยว ซึง่ เริ่ มให้ บริ การในเดือนสิงหาคม เพื่อทดแทน
เรื อ วี.แอล.8 ที่มีความสามารถในการขนส่ง 4,709 ลบ.ม.ต่อเที่ยว นอกจากนี ้ เรื อที่บริ ษัทซื ้อในปี 2559 ซึ่งประกอบไป
ด้ วยเรื อชุติภา 5 เรื อวี.แอล. 17 และวี.แอล 18 สามารถให้ บริ การขนส่งเต็มปี ประกอบกับจานวนวันที่บริ ษัทสามารถ
ให้ บริ การขนส่งเพิ่มมากขึ ้นจากการที่จานวนวันที่เข้ าอูข่ องเรื อขนส่งโดยรวมในประเทศลดน้ อยลง ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถ
ให้ บริ การขนส่งน ้ามันในประเทศได้ เพิ่มขึ ้นและทาให้ รายได้ และปริ มาณการขนส่งในประเทศเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
สาหรับในปี 2561 รายได้ จากการให้ บริ การในประเทศเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 โดยเหตุผลหลักคือรายได้ จากการ
ขนส่งน ้ามันใสที่เพิ่มขึ ้นจากจานวนเที่ยววิ่งของเส้ นทางขนส่งน ้ามันใสในประเทศระยะไกลที่เพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับการ
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นของราคาน ้ามันดีเซล จึงทาให้ อตั ราค่าบริ การเฉลีย่ เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ รายได้ จากน ้ามันใสเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.86
นอกจากนี ้บริ ษัทลงทุนซื ้อเรื อ วี.แอล.20 ที่มีความสามาถในการขนส่งเท่ากับ 5,439 ลบ.ม.ต่อเที่ยวเพื่อเริ่ มให้ บริ การขนส่ง
น ้ามันดิบในไตรมาสที่ 4 ปี 2561เต็มไตรมาสจึงส่งผลให้ รายได้ จากการขนส่งน ้ามันดิบเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.89 จากเหตุผล
ข้ างต้ นนี ้ส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งในประเทศรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.88

1.1.2 รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งต่างประเทศ
ในปี 2559 - 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งต่างประเทศจานวน 224.85 ล้ านบาท 191.23 ล้ าน
บาท และ 178.86 ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 35.68 ร้ อยละ 26.99 และร้ อยละ 25.50 ของรายได้ รวม
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ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ ้นร้ อยละ 4.54 จากปี 2558 จากการที่
บริ ษัทมีจานวนวันที่สามารถให้ บริ การขนส่งเพิ่มขึ ้นจากจานวนวันที่เรื อเข้ าอู่ลดน้ อยลง จึงส่งผลให้ ปริ มาณการขนส่งรวม
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.53 โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งน ้ามันปาล์มตามปริ มาณการเติบโตของการผลิต
นา้ มันปาล์มในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ประกอบกับ ปั จจัยของสกุลเงิ นดอลล่าร์ ที่แข็งค่าขึน้ ส่งผลให้ รายได้
ต่างประเทศโดยรวมเพิ่มมากขึ ้น
ในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งต่างประเทศลดน้ อยลงจากปี 2559 ร้ อยละ 14.95 เนื่องจากเรื อ
ที่ให้ บริ การขนส่ง ต่างประเทศใช้ เวลาในการเข้ า ซ่อมบารุ งตามแผนพร้ อมกัน จึงทาให้ บริ ษัทสามารถให้ บริ การขนส่ง ได้
น้ อยลงส่งผลให้ รายได้ จากน ้ามันปาล์มลดน้ อยลงร้ อยละ 28.07 ประกอบกับเงินสกุลดอลล่าร์ ที่ออ่ นค่าลง
สาหรับปี 2561 รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งต่างประเทศลดน้ อยลงร้ อยละ 6.47 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยเหตุผลหลักคือรายได้ จากการขนส่งน ้ามันใสลดลงร้ อยละ 41.33 เนื่องจากในเดือนกรกฎาคมปี 2561 สัญญา
กับคู่ค้ารายหนึ่งได้ สิ ้นสุดลงและบริ ษัทได้ นาเรื อดังกล่าวกลับมาวิ่งในประเทศ และรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งน ้ามัน
ปาล์มลดลงร้ อยละ 3.86 ประกอบกับอัตราแลกแปลีย่ นสกุลเงินดอลล่าร์ ที่ออ่ นค่าลง
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1.1.3 รายได้ จากการให้ บริ การอื่น
คือรายได้ คา่ Demurrage ซึง่ เป็ นค่าเสียเวลาที่บริ ษัทจะได้ รับเพื่อชดเชยความล่าช้ าของผู้เช่าเรื อบางรายที่อาจต้ องจอดเรื อรอนานกว่าเวลาตามทีก่ าหนดไว้ โดยในสัญญาว่าจ้ างจะ
มีการกาหนดค่าเสียเวลาไว้ โดยในปี 2559 - 2561 รายได้ ดงั กล่าวเท่ากับ 2.82 ล้ านบาท 3.14 ล้ านบาท และ 3.94 ล้ านบาท ตามลาดับคิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 0.45 ร้ อยละ 0.44 และร้ อยละ
0.56 ของรายได้ รวมตามลาดับ
1.2 รายได้ อื่น
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

รายได้ อ่ นื ๆ
(ลบ.)

ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

รายได้ เงินชดเชยค่าความเสียหาย

6.09

50.28

15.27

58.60

-

0.00

กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์

5.04

41.60

8.97

34.41

5.29

78.48

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

0.51

4.21

0.61

2.33

0.58

8.65

ดอกเบี ้ยรับ

0.05

0.38

0.05

0.19

0.08

1.25

อื่นๆ1

0.43

3.52

1.16

4.46

0.78

11.62

12.11

100.00

26.05

100.00

6.74

100.00

รายได้ อ่ ืนรวม
1

หมายเหตุ: อื่นๆประกอบไปด้ วยเงินคืนกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เงินประกันคืนชุดพนักงาน ค่าบริการอื่นๆ เป็ นต้ น
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ในปี 2559 - 2561 รายได้ อื่นเท่ากับ 12.11 ล้ านบาท 26.05 ล้ านบาท และ 6.74 ล้ านบาท โดยมีสดั ส่วนเท่ากับ ร้ อยละ 1.92 ร้ อยละ 3.68 และร้ อยละ 0.96 ของรายได้ รวม
ตามลาดับ โดยในปี 2560 รายได้ อื่นมีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากรายได้ เงินชดเชยค่าความเสียหายทีเ่ พิ่มขึ ้นจากเงินชดเชยจากการเกิดอุบตั ิเหตุ และกาไรจากการขายทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้นจาก
การขายเรื อออกจานวน 2 ลา
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2.

ต้ นทุนจากการให้ บริการ
ปี 2559

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
ค่าพิธีการ
ค่าซ่อมบารุงรักษาทัว่ ไป
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ต้ นทุนจากการบริการรวม

ปี 2560

ปี 2561

(ลบ.)
75.65

ร้ อยละ
15.42

(ลบ.)
101.37

ร้ อยละ
18.24

(ลบ.)
101.26

ร้ อยละ
18.58

91.46

18.64

99.27

17.87

98.44

18.06

182.58

37.21

215.32

38.75

223.44

41.00

52.99

10.80

55.55

10.00

52.41

9.62

35.59

7.25

29.08

5.23

19.94

3.66

52.34

10.67

55.02

9.90

49.49

9.08

490.62

100.00

555.61

100.00

544.99

100.00

ในปี 2559 - 2561 บริ ษัทมีต้นทุนจากการบริ การรวมเท่ากับ 490.62 ล้ านบาท 555.61 ล้ านบาท และ 544.99
ล้ านบาท ตามลาดับคิดเป็ น ร้ อยละ 79.38 ร้ อยละ 81.42 ร้ อยละ 78.45 ของรายได้ จากการให้ บริ การรวม
ในปี 2559 ต้ นทุนจากการให้ บริ การรวมเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ร้ อยละ 10.60 ส่วนใหญ่มาจากค่าเสือ่ มราคาเรื อจาก
การซื ้อเรื อเข้ ามาเพิ่มขึ ้นจานวนทังหมด
้
3 ลา โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 47.02 เป็ นเท่ากับ 75.65 ล้ านบาท นอกจากนี ้ บริ ษัทมี
ค่าใช้ จ่ายพนักงานเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13.32 เป็ นเท่ากับ 91.46 ล้ านบาท เนื่องจากด้ วยขนาดกองเรื อที่ใหญ่ ขึ ้น บริ ษัทจึง
จาเป็ นต้ องใช้ บุคลากรบนเรื อที่เพิ่มขึ ้น อีกทังค่
้ าซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องจักรเพิ่มสูงขึ ้นจากเรื อลาหนึ่งที่ต้องจอดซ่อมนอก
แผน เนื่องจากถังสินค้ าเกิดความผิดปกติ โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 73.65 ซึง่ ทังหมดนี
้
้จากต้ นทุนคงที่สว่ นใหญ่ที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้
กาไรขันต้
้ นในปี 2559 มีอตั ราที่ลดลงเหลือเท่ากับร้ อยละ 20.62
ในปี 2560 ต้ นทุนจากการให้ บริ การรวมเพิ่มสูงขึ ้นตามรายได้ ที่เพิ่มสูงขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 13.25 โดยต้ นทุน
จากการให้ บริ การมีการเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่มาจากค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ ้นจากเรื อใหม่ที่ซื ้อเข้ ามาในปี 2559
ที่รับรู้เต็มปี โดยค่าเสือ่ มราคาเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33.99 เป็ นเท่ากับ 101.37 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มสูงขึ ้น
จากจานวนพนักงานที่มากขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทมีการจ้ างพนักงานเพิ่มมากขึ ้น โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.53 เป็ นเท่ากับ 99.27
ล้ านบาท ค่าน ้ามันเชือ้ เพลิงที่เพิ่มสูงขึ ้นตามรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งที่เพิ่มมากขึ ้น โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.93 เป็ น
เท่ากับ 215.32 ด้ วยสัดส่วนต้ นทุนจากการให้ บริ การที่เพิ่มขึ ้นมากกว่ารายได้ ที่เติบโตขึ ้น จึงทาให้ ในปี 2560 บริ ษัทมีอตั รา
กาไรขันต้
้ นที่ลดลงเล็กน้ อย โดยในปี 2560 ทางบริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 18.58
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สาหรับงวด ปี 2561 ต้ นทุนจากการให้ บริ การรวมลดลงเล็กน้ อยร้ อยละ 1.91 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
โดยต้ นทุนที่ลดลงหลัก คือ ค่าซ่อมบารุงรักษาเรื อทัว่ ไปลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 31.43 และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่ลดลงเป็ นเท่ากับ
49.49 ล้ านบาท ซึง่ ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 12.79 โดยเหตุผลหลักมาจากค่าประกันภัยตัวเรื อ (Hull and Machinery, H&M)
ที่ลดลงตามมูลค่าทางบัญชี ของเรื อ2และค่าความเสียหายจากการเกิดอุบตั ิเหตุที่ลดลงตามการรักษามาตรฐานความ
ปลอดภัยของบริ ษัทที่ทาได้ ดียิ่งขึ ้น
โดยต้ นทุนหลักอย่างค่าใช้ จ่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานไม่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงมากนัก
3. กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
สาหรับปี 2559 - 2561 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 127.42 ล้ านบาท 126.80 ล้ านบาท และ 149.69 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับ ร้ อยละ 20.62 ร้ อยละ 18.58 และร้ อยละ 21.55 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปี 2559

กาไรขันต้
้ นจากการให้ บริการ

ปี 2560

ปี 2561

(ลบ.)

ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

127.42

20.62

126.80

18.58

149.69

21.55

ปี 2559 มีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 20.62 โดยสาเหตุสว่ นหนึง่ เกิดจากในปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนคงที่เพิ่มมากขึ ้น
ซึง่ มาจากการซื ้อเรื อเพิ่มขึ ้นจานวน 3 ลา ทาให้ มีคา่ เสือ่ มราคาทรัพย์สนิ และค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวพนักงานประจาเรื อเพิ่มมากขึ ้น
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการซ่อมบารุงเรื อนอกแผน จึงทาให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นในปี 2559 ลดลงจากปี 2558
ปี 2560 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 18.58 โดยในปี 2560 บริ ษัทรับรู้ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่
เพิ่มขึ ้นจากเรื อจานวน 3 ลาที่ซื ้อในปี 2559 เต็มปี และจานวนพนักงานประจาเรื อที่เพิ่มสูงขึ ้นตามจานวนเรื อที่เพิ่มขึ ้นด้ วย
สัดส่วนต้ นทุนการให้ บริ การที่เพิ่มขึ ้นมากกว่ารายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจึงทาให้ ในปี 2560 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นลดลงจากปี
2559
ปี 2561 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 21.55

เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 เนื่องจากบริ ษัทมีต้นทุนการ

ให้ บริ การลดลง ขณะที่รายได้ จากการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย โดยต้ นทุนการให้ บริ การคงที่อย่างค่าใช้ จ่ายในการซ่อม
บารุงเรื อทัว่ ไปลดลงและค่าใช้ จ่ายอื่นๆซึง่ หลักๆมาจากค่าประกันประกันภัยตัวเรื อ (Hull and Machinery, H&M) ที่ลดลง
และค่าความเสียหายจากการเกิดอุบตั ิเหตุที่ลดลง

2

ค่าประกันภัยตัวเรือ (Hull and Machinery, H&M) อาจปรับขึ ้นหรือลดลงตามมูลค่าตามบัญชีรวมของเรือขนส่งในปี นันๆ
้
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4.

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ปี 2559
(ลบ.)

ปี 2560
ร้ อยละ

(ลบ.)

ปี 2561
ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

เงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงาน

13.01

35.45

13.94

36.48

17.93

40.59

เงินเดือนและผลตอบแทนของผู้บริหาร

11.05

30.10

12.76

33.42

13.07

29.58

ค่าบริหารจัดการสานักงาน

11.15

30.37

10.32

27.03

11.88

26.89

1.50

4.08

1.17

3.07

1.30

2.93

36.71

100.00

38.20

100.00

44.18

100.00

ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหารรวม

ในปี 2559 - 2561 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ 36.71 ล้ านบาท 38.20 ล้ านบาท และ 44.18 ล้ าน
บาท ตามลาดับ โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารประกอบไปด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและผู้บริ หาร ค่าบริ หารจัดการ
สานัก งาน เช่ น ค่ า เช่ า ส านัก งาน ค่ า สอบบัญ ชี เงิ น ประกัน สัง คมและกองทุน ส ารองเลี ย้ งชี พ ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ
สาธารณูปโภค เป็ นต้ น และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสือ่ มราคาสินทรัพย์ เป็ นต้ น
ปี 2559 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ 36.71 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.94 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การรวม โดยค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรมีสดั ส่วนมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 65.55 ของต้ นทุนบริ หารทังหมดที
้
่ประกอบ
ไปด้ วยค่าใช้ จ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานและผู้บริ หาร โดยค่าใช้ จ่ายในการบริ หารมีสดั ส่วนที่สงู ขึ ้นจากปี
2558 จากร้ อยละ 4.14 ของรายได้ จากการให้ บริ การรวมเป็ นร้ อยละ 5.94 ของรายได้ จากการให้ บริ การรวม เนื่องจากการที่
บริ ษัทเพิ่มบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ
ปี 2560 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมของบริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กน้ อยจากปี 2559 โดยค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 4.05 ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่มีการเปลีย่ นแปลงมากที่สดุ คือ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
และผู้บริ หารตามค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ ้น โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.96 จากปี 2559
ปี 2561 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวมเท่ากับ 44.18 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ 15.65 โดยมี
ค่า ใช้ จ่า ยเงิ น เดื อนและผลตอบแทนของพนักงานที่เ พิ่ม ขึน้ จากการปรั บโครงสร้ างภายในองค์ ก รของบริ ษัท สาหรั บ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆไม่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงมากนัก
ส่วนที่ 2.4-16 หน้ า 181

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

5.

ต้ นทุนทางการเงิน
ปี 2559 ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทเท่ากับ 15.28 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ร้ อยละ 117.36 เนื่องจาก

บริ ษัทมีการซื ้อเรื อใหม่ โดยใช้ เงินทุนส่วนหนึ่งจากเงินกู้ยืมจากธนาคารทาให้ มีภาระดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งต้ นทุนทางการ
เงินที่เพิ่มขึ ้นมาจากลาเรื อ วี.แอล. 17 และเรื อ ชุติภา 5
ปี 2560 ต้ นทุนทางการเงินเท่ากับ 32.69 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 113.99 จากการซื ้อเรื อใหม่ โดย
ใช้ เงินทุนส่วนหนี่งจากเงินกู้ยืมจากธนาคารทาให้ มีภาระดอกเบี ้ยที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ ้นมาจากลาเรื อ วี.
แอล. 17 เรื อ วี.แอล. 18 เรื อชุติภา 5 ที่รับรู้ภาระดอกเบี ้ยเต็มปี และ เรื อ วี.แอล. 19 ที่เพิ่งซื ้อมาใหม่
ปี 2561 ต้ นทุนทางการเงินเท่ากับ 44.16 ล้ านบาท โดยเกิดจากภาระดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพื่อลงทุนซื ้อเรื อ วี.แอล. 12 เรื อ วี.แอล. 14 เรื อ วี.แอล. 15 เรื อ วี.แอล. 16 เรื อ วี.แอล. 17 เรื อ วี.แอล. 18 เรื อชุติ
ภา 5 เรื อ วี.แอล. 19 และ เรื อ วี.แอล. 20

6.

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ปี 2559 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เท่ากับ 8.16 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 1.30 ของรายได้ รวม ทังนี
้ ้ ในการ

ให้ บริ การขนส่งในระหว่างปี 2559 บริ ษัทมีเรื อที่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการส่งเสริ มการลงทุนจานวน 8 ลา เรื อที่
หมดอายุการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จานวน 6 ลา
ปี 2560 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายภาษี เงินได้ เท่ากับ 8.36 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 1.18 ของรายได้ รวม ทังนี
้ ้ ในการ
ให้ บริ การขนส่งในระหว่างปี 2560 บริ ษัทมีเรื อที่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการส่งเสริ มการลงทุน เต็มปี จานวน 8 ลา
เรื อทีห่ มดอายุการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตงแต่
ั ้ ต้นปี จานวน 4 ลา และเรื ออีกหนึ่งลาที่หมดอายุการได้ รับสิทธิทางภาษี
ระหว่างปี
ปี 2561 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 7.07 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 1.01 ของรายได้ รวม ทังนี
้ ้ ในการ
ให้ บริ การขนส่งในงวด ปี 2561 บริ ษัทมีเรื อที่ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จากการส่งเสริ มการลงทุน เต็มปี จานวน 8 ลา
และเรื อที่หมดอายุการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการส่งเสริ มการลงทุนตังแต่
้ ต้นปี จานวน 4 ลา และเรื ออีกหนึ่งลาที่
หมดอายุการได้ รับสิทธิทางภาษี ระหว่างปี
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7.

กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
ปี 2559 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 79.38 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ร้อยละ 12.60 โดยลดลงจากปี

2558 ร้ อยละ 25.30 เนื่องจากบริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนคงที่ที่เพิ่มมากขึ ้น อีกทังค่
้ าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มสูงขึ ้นกว่ารายได้
ที่เพิ่มขึ ้น รวมทังต้
้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ ้น จึงทาให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิที่ลดลงจากปี 2558
ปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 73.61 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ร้อยละ 10.39 โดยลดลงจากปี
2559 ร้ อยละ 7.27 เนื่องจากสัดส่วนต้ นทุนบริ การที่เพิ่มขึ ้นมากกว่าสัดส่วนรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับต้ นทุนทางการเงิน
ที่เพิ่มมากขึ ้น
ปี 2561 บริ ษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 61.01 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 8.70 ซึง่ ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อ น ร้ อยละ 17.11 จากสาเหตุห ลัก คือ ต้ นทุนทางการเงิ นที่ เพิ่ มสูง ขึน้ จากการกู้ยื มเงิ นเพื่อขยายกองเรื อ และ
ค่าใช้ จ่ายบริ หารเพิ่มขึ ้นจากค่าใช้ จ่ายพนักงานและผู้บริ หารที่เพิ่มขึ ้นจากการปรับโครงสร้ างภายในองค์กร ประกอบกับ
รายได้ อื่นๆที่ลดลง

16.1.4 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวมในปี 2559 - 2561 ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็ น ร้ อยละ 8.99 ร้ อยละ 13.91 และร้ อย
ละ 10.69 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ น ร้ อยละ 91.01 ร้ อยละ 86.09 และร้ อยละ
89.31 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ

สินทรัพย์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(ข้ อมูลทางการเงิน
เสมือน)

(งบการเงิน)

(งบการเงิน)

(ลบ.)
สินทรัพย์หมุนเวียน

ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

100.51

8.99

190.48

13.91

152.22

10.69

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,018.06

91.01

1,179.10

86.09

1,271.78

89.31

สินทรัพย์ รวม

1,118.56

100.00

1,369.58

100.00

1,424.00

100.00
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สินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษัทประกอบไปด้ วย เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
วัสดุสิ ้นเปลืองสาหรับเรื อขนส่ง และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เป็ นต้ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31
ธันวาคม 2561 เท่ากับ 40.63 ล้ านบาท 104.92 ล้ านบาท และ 48.59 ล้ านบาท โดยคิดเป็ นร้ อยละ 3.63 ร้ อยละ 7.66
และร้ อยละ 3.41 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังกล่าวเป็ นเงินฝากสกุล
เงินบาท และสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐที่บริ ษัทใช้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการชาระต้ นทุนในการให้ บริ การ เช่น ค่าน ้ามัน
เชื ้อเพลิง ค่าพิธีการเรื อ ค่าอะไหล่เรื อ และค่านายหน้ า เป็ นต้ น
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท มีลกู หนี ้การค้ าและ
ลูกหนี ้อื่นเท่ากับ 44.42 ล้ านบาท 69.97 ล้ านบาท และ 84.26 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ น ร้ อยละ 3.97 ร้ อยละ 5.11
และร้ อยละ 5.92 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ลูกหนีก้ ารค้ า และลูกหนีอ้ ่ นื
(ล้ านบาท)

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี ้การค้ า

41.49

62.56

73.57

ลูกหนีก้ ารค้ ารวม

41.49

62.56

73.57

รายได้ คา่ ขนส่งค้ างรับ

-

4.63

-

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

-

เงินทดรองจ่าย

0.12

0.00

0.13

ค่าใช้ จา่ ยล่วงหน้ า

2.64

2.78

10.56

เงินมัดจาอื่น

0.17

0.01

0.00

44.42

69.97

84.26

ลูกหนีอ้ ่ นื

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื รวม
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นอกจากนี ้บริ ษัท สามารถจาแนกลูกหนี ้การค้ าตามระยะเวลาอายุหนี ้ค้ างชาระได้ ดงั นี ้
ลูกหนีก้ ารค้ า (ล้ านบาท)

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

ลูกหนีก้ ารค้ าในประเทศ
ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ

33.52

37.73

66.06

ค้ างชาระน้ อยกว่า 3 เดือน

5.42

21.02

6.18

ค้ างชาระระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน

-

3.49

0.20

ลูกหนีก้ ารค้ าในประเทศรวม

38.94

62.25

72.44

2.55

-

0.24

ค้ างชาระน้ อยกว่า 3 เดือน

-

0.32

0.89

ค้ างชาระระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน

-

-

-

ค้ างชาระมากกว่า 12 เดือน

-

-

-

2.55

0.32

1.13

41.49

62.56

73.57

ลูกหนีก้ ารค้ าต่ างประเทศ
ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ

ลูกหนีก้ ารค้ าต่ างประเทศรวม
ลูกหนีก้ ารค้ ารวม
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเครดิตเทอมที่ให้ กบั ลูกค้ าประมาณ 30 วัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทส่วนใหญ่จะเป็ นลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระซึ่งคิดเป็ นร้ อย
ละ 86.93 ร้ อยละ 60.91 ร้ อยละ 90.11 ตามลาดับ โดยเป็ นสัดส่วนที่คอ่ นข้ างสูงซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการบริ หารจัดการลูกหนี ้
การค้ าที่ดี สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าค้ างชาระน้ อยกว่า 3 เดือนที่เพิ่มสูงขึ ้นจากระดับปกติเนื่องจากเป็ นช่วงที่มี
การเจรจาต่อสัญญาการให้ บริ การขนส่งกับลูกค้ าที่เป็ นผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่ สาหรับปี 2561 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าสิ ้นงวดที่
ยังไม่ถึงกาหนดชาระที่เพิ่มขึ ้นตามรายได้ ในประเทศและรายได้ ในเดือนธันวาคมที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2560
จากเหตุผลข้ างต้ นทาให้ บริ ษัทมีระยะเวลาการชาระหนี ้เฉลี่ยของลูกหนี ้การค้ า ในปี 2559 - 2561 23.96 วัน
28.67 วัน และ 36.47 วัน ตามลาดับ ซึง่ เป็ นระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ ของบริ ษัท ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
นอกจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มทังจ
้ านวนหากลูกหนี ้มีการค้ างชาระเกินกว่า 1 ปี
โดยพิจารณาเฉพาะลูกหนี ้ที่มีแนวโน้ มว่าจะไม่สามารถจ่ายชาระหนี ้ให้ กบั บริ ษัทได้ โดยประเมินจากประสบการณ์ในการ
เรี ยกเก็บหนี ้ในอดีตควบคูก่ บั การวิเคราะห์ฐานะปั จจุบนั ของลูกหนี ้
ในส่วนของลูกหนี ้อื่น ประกอบไปด้ วยเงินทดรองจ่าย เงินมัดจา และค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ า โดยในปี 2561 ลูกหนี ้อื่น
เพิ่มสูงขึ ้นจากระดับปกติ โดยค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาในการเตรี ยมความพร้ อมเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัสดุและของใช้ สิ ้นเปลืองสาหรับเรื อขนส่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีวสั ดุและของใช้
สิ ้นเปลืองสาหรับเรื อขนส่งเท่ากับ 15.35 ล้ านบาท 15.43 ล้ านบาท 18.92 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ น ร้ อยละ 1.37
ร้ อยละ 1.13 ร้ อยละ 1.33 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปี 2559
12.18

ปี 2560
12.51

ปี 2561

อะไหล่และวัสดุใช้ สิ ้นเปลือง

3.17

2.92

7.84

วัสดุและของใช้ สิน้ เปลืองสาหรับเรื อขนส่ งรวม

15.35

15.43

18.92

วัสดุและของใช้ สิน้ เปลืองสาหรับเรื อขนส่ ง (ล้ านบาท)
น ้ามันเชื ้อเพลิง

11.08

ในปี 2559 - 2561 บริ ษัทมีน ้ามันเชื ้อเพลิง และอะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลืองที่ใกล้ เคียงกัน ทุกปี เนื่องจากบริ ษัทมี
การวางแผนใช้ งานน ้ามันเชื ้อเพลิงล่วงหน้ าที่เหมาะสมกับการใช้ งานจริ ง สาหรับอะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลืองบริ ษัทมีการเก็บ
ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ไว้ บางส่วนเพื่อสารองในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน ทังนี
้ ้ในปี 2561 อะไหล่และวัสดุใช้ สิ ้นเปลืองเพิ่มขึ ้น
จากการที่บริ ษัทมีการซื ้ออะไหล่เรื อมาสารองเพิ่มขึ ้น
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สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริ ษัทประกอบไปด้ วย เรื อขนส่งและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน เงินฝากประจาที่ติด
ภาระค ้าประกัน และสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31
ธัน วาคม 2561 บริ ษัท มี สิน ทรั พ ย์ ไม่ห มุน เวี ย นเท่า กับ 1,018.06 ล้ า นบาท 1,179.10 ล้ านบาท 1,271.78 ล้ า นบาท
ตามลาดับ โดยคิดเป็ น ร้ อยละ 91.01 ร้ อยละ 86.09 ร้ อยละ 89.31 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
เรื อขนส่งและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท มีเรื อขนส่งและอุปกรณ์
เท่ากับ 1,017.27 ล้ านบาท 1,176.62 ล้ านบาท 1,269.56 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 90.94 ร้ อยละ 85.91
และร้ อยละ 89.15 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เรือขนส่ งและอุปกรณ์
(ล้ านบาท)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

มูลค่ า

ร้ อยละ

มูลค่ า

ร้ อยละ

มูลค่ า

ร้ อยละ

เรือ

973.29

95.68

1,129.05

95.96

1,217.37

95.89

ส่วนปรับปรุงเรือ

18.36

1.80

9.13

0.78

4.38

0.34

เครื่องมือเครื่องใช้ บนเรือ

8.17

0.80

7.57

0.64

7.09

0.56

เครื่องตกแต่งสานักงานและเครื่องใช้ สานักงาน

1.34

0.13

1.56

0.13

2.41

0.19

ยานพาหนะ

0.78

0.08

0.59

0.05

1.18

0.09

ค่าใช้ จา่ ยในการซ่อมเรือครัง้ ใหญ่รอตัดบัญชี

15.34

1.51

28.73

2.44

34.60

2.73

ส่วนปรับปรุงอาคาร

-

-

-

-

1.42

0.11

สินทรัพย์ระหว่างทา

-

-

-

-

1.12

0.09

1,017.27

100.00

1,176.62

100.00

1,269.56

100.00

เรือขนส่งและอุปกรณ์รวม
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ในปี 2559 เรื อขนส่งและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ร้ อยละ 62.19 เนื่องจากในปี 2559 บริ ษัทมีจานวนเรื อเพิ่ม
3 ลา โดยแบ่งเป็ นเป็ นการลงทุนซื ้อเรื อใหม่จานวน 2 ลา ได้ แก่ วี.แอล. 17 และ วี.แอล.18 เพื่อทดแทนเรื อเก่า 1 ลาที่
จาหน่ายออกไป ได้ แก่ เรื อ วี.แอล. 4 และบริ ษัทมีการปรับโครงสร้ างเพื่อขจัดความขัดแย้ งทางประโยชน์เพื่อเตรี ยมพร้ อม
การเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการซื ้อเรื อ ชุติภา 5 จากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน เพิ่มอีกจานวน 1 ลา
ในปี 2560 เรื อขนส่งและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 15.66 เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทมีการซื ้อลาเรื อ
เพิ่มขึ ้นจานวน 1 ลาซึ่งได้ แก่เรื อ วี.แอล. 19 โดยขนาดของเรื อลาที่ซื ้อมาจะเป็ นลาเรื อขนาดใหญ่ ซึ่งมีน ้าหนักบรรทุกเรื อ
มากกว่า น ้าหนักบรรทุกลาเรื อเฉลีย่ ของบริ ษัท
ปี 2561 เรื อขนส่งและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ร้ อยละ 7.90 เหตุผลหลักจากการลงทุนซื ้อลาเรื อ เพิ่มขึ ้น
จานวน 1 ลาซึ่งได้ แก่เรื อ วี.แอล. 20 โดยขนาดของเรื อลาที่ซื ้อมาเป็ นลาเรื อขนาดใหญ่ ซึ่งมีน ้าหนักบรรทุกเรื อมากกว่า
น ้าหนักบรรทุกลาเรื อเฉลีย่ ของบริ ษัท
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เท่ากับ 0.03 ล้ านบาท 2.44 ล้ านบาท 2.18 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ น ร้ อยละ 0.00 ร้ อยละ 0.18 และร้ อยละ 0.16
ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ล้ านบาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(ลบ.)

(ลบ.)

(ลบ.)

0.03

2.44

2.18
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แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ นิ
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษัท ประกอบ
ไปด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนคิดเป็ น ร้ อยละ 11.67 ร้ อยละ12.56 และร้ อยละ 18.99 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ตามลาดับ และหนี ้สินไม่หมุนเวียนคิดเป็ น ร้ อยละ 38.59 ร้ อยละ 48.62 และร้ อยละ 52.01 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม ตามลาดับ

ปี 2559

หนีส้ ิน

ปี 2560

ปี 2561

(ลบ.)

ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

(ลบ.)

ร้ อยละ

หนี ้สินหมุนเวียน

130.56

11.67

172.04

12.56

270.39

18.99

หนี ้สินไม่หมุนเวียน

431.69

38.59

665.88

48.62

740.59

52.01

หนีส้ ินรวม

562.25

50.27

837.92

61.18

1,010.98

71.00

หนีส้ ินหมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียนประกอบไปด้ วย เงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น หนี ้สินตาม
สัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในปี เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
โดยในปี 2561 บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 57.16 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินที่
เพิ่มขึ ้นเพื่อนาเงินไปจ่ายเงินปั นผล ตามมติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2561
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ าและ
เจ้ าหนี ้อื่นเท่ากับ 58.13 ล้ านบาท 50.49 ล้ านบาท 64.09 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 5.20 ร้ อยละ 3.69
ร้ อยละ 4.50 ของหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื
(ล้ านบาท)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(ข้ อมูลทางการเงิน
เสมือน)

(งบการเงิน)

(งบการเงิน)

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ าในประเทศ

22.36

20.98

31.21

เจ้ าหนี ้การค้ าต่างประเทศ

6.59

7.07

7.31

28.94

28.04

38.51

เจ้ าหนี ้อื่น

10.93

5.77

11.10

ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย

18.26

16.68

12.51

รายได้ รับล่วงหน้ า

-

0.00

1.96

58.13

50.49

64.09

เจ้ าหนีก้ ารค้ ารวม
เจ้ าหนีอ้ ่ นื

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื รวม

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ส่วนใหญ่ คือ ค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงสาหรับเดินเรื อ วัสดุและอุปกรณ์
บนเรื อ ค่าบริ การซ่อมบารุงและตรวจสอบเรื อ ค่าพิธีการ ค่าประกันภัย และค่าต่อเรื อใหม่ โดยเครดิตเทอมส่วนใหญ่จะอยู่
ระหว่าง 30 - 60 วัน ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมี
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่ เท่ากับ 41.63 วัน 35.19 วัน 37.84 วันตามลาดับ ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ที่ปกติ
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้ วย เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เป็ นต้ น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท มีเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินเท่ากับ 491.79 ล้ านบาท 769.76 ล้ านบาท 849.76 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 43.97 ร้ อยละ
56.20 ร้ อยละ 59.67 ของรวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(ลบ.)

(ลบ.)

(ลบ.)

ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

71.35

115.30

123.45

ถึงกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี

420.44

654.46

726.32
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เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(ลบ.)

(ลบ.)

(ลบ.)

491.79

769.76

849.76

เงินกู้ที่มีระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อนามาลงทุนซื ้อลาเรื อและปรับปรุ งเรื อสาหรับใช้ ในการ
ประกอบธุรกิจ โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีจานวนเรื อที่มี
หนี ้ที่ยงั ชาระหนี ้ไม่ครบจานวนเท่ากับ 6 ลา 8 ลา และ 7 ลา ทังนี
้ ้ เงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินกาหนดให้
บริ ษัทดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ในอัตราไม่เกิน 2.5 เท่า (รายละเอียดสัญญาเงินกู้เพิ่มเติม
โปรดอ่านจาก - ส่วนที่ 2.2.8 : ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท มีสว่ นของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ
556.31 ล้ านบาท 531.66 ล้ านบาท และ 413.02 ล้ านบาท ตามลาดับ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

100.00

100.00

300.00

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

13.52

13.52

13.52

กาไรสะสมจัดสรรแล้ ว-สารองตามกฎหมาย

6.20

10.00

13.05

กาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร

436.59

408.13

86.44

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

556.31

531.66

413.02

บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 100 ล้ านบาท
และในระหว่าง ปี 2561 บริ ษัท มีการปรั บโครงสร้ างทุนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการนาหุ้นสามัญของบริ ษัท เข้ า จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริ ษัท ได้ เพิ่มทุนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2561 จากจานวน 100 ล้ านบาท เป็ น 300 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 2 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
100 บาท ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเท่ากับ 300 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ในปี 2558 ปี
2560 และปี 2561 บริ ษัท มีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 20.00 ล้ านบาท 95.00 ล้ านบาท และ 380.00 ล้ านบาท ตามลาดับ
โดยหากพิจารณาจากอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิของบริ ษัทจะเท่ากับร้ อยละ 18.82 ร้ อยละ 129.06 และร้ อยละ
622.82 ตามลาดับ ทังนี
้ ้ ความผันผวนของการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวมาจากการจ่ายจากกาไรสะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ ในอนาคตการจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท ซึง่ อนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
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เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริ ษัทได้ มีการซื ้อเรื อขนส่งน ้ามันจานวนหนึ่งลาคือ เรื อชุติภา 5 และวัสดุสิ ้นเปลือง
คงเหลือ รวมถึงรับโอนบุคลากรบนเรื อจากบริ ษัท ชุติภา มารี น ออยล์ จากัด (บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน) โดยกาหนดมูลค่าการ
จ่ายซื ้อเรื อตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ในส่วนของสินทรัพย์และหนี ้สินอื่นบริ ษัทรับซื ้อตามมูลค่าทางบัญชี ทังนี
้ ้
ในทางบัญชีบริ ษัทต้ องบันทึกส่วนต่างระหว่างต้ นทุนจ่ายซื ้อสินทรัพย์สทุ ธิกบั มูลค่าสุทธิทางบัญชี ของบริ ษัท ชุติภา มารี น
ออยล์ จากัด ซึง่ เท่ากับ 13.52 ล้ านบาท เป็ นส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
16.1.5 การวิเคราะห์ กระแสเงินสดและสภาพคล่ อง
โดยกระแสเงินสดของบริ ษัทมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ปี 2560

ปี 2561

(งบการเงิน)

(งบการเงิน)

(ลบ.)

(ลบ.)

(ลบ.)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

159.62

167.84

194.44

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(446.13)

(254.61)

(185.62)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

239.56

151.19

(65.10)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ

(46.94)

64.42

(56.24)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้ นปี

87.56

40.56

104.92

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

40.63

104.92

48.59

งบกระแสเงินสด

ปี 2559
(ข้ อมูลทางการเงิน
เสมือน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในปี 2559 - 2561 เท่ากับ 159.62 ล้ านบาท 167.84 ล้ านบาท และ
194.44 ล้ านบาท ตามลาดับ บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานในปี 2559 ลดลงจากในงวดเดียวกันของปี
ก่อนโดยมีสาเหตุมาจากกาไรสุทธิที่ลดลง ในปี 2560 กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยแม้ วา่ กาไรสุทธิที่ลดลง แต่ด้วยค่าเสือ่ มราคาที่สงู ขึ ้นตามการลงทุนขยายกองเรื อจึงทาให้ กระแสเงินสดสุทธิ
เพิ่มขึ ้น สาหรับปี 2561 บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงานเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
โดยแม้ กาไรสุทธิสาหรับปี 2561 ลดลงเล็กน้ อย อย่างไรก็ดี บริ ษัทมีกาไรพิเศษจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่า
และมีดอกเบี ้ยจ่ายที่สงู กว่า นอกจากนี ้การเปลีย่ นแปลงของลูกหนี ้การค้ าค่อนข้ างต่าเมื่อเทียบกับปี 2560
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผา่ นมา โดยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในการลงทุน ปี
2559 เท่ากับ 446.13 ล้ านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 254.61 ล้ านบาท และสาหรับ ปี 2561 เท่ากับ 185.62 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
ในปี 2559 - 2561 บริ ษัทใช้ เงินสดส่วนใหญ่ในการลงทุนขยายกองเรื อเพื่อใช้ ในการให้ บริ การขนส่งน ้ามัน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
บริ ษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2559 เท่ากับ 239.56 ล้ านบาท ในปี 2560 เท่ากับ 151.19
ล้ านบาท และใน ปี 2561 ใช้ ไปเท่ากับ 65.10 ล้ านบาท ทังนี
้ ้บริ ษัท มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินส่วนใหญ่มา
จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินสดรับจากการเพิ่มทุน และเงินสดจ่ายเงินปั นผล ในปี 2559 บริ ษัท รับเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงินจานวน 299.66 ล้ านบาท ในปี 2560 บริ ษัท ได้ รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อนาไป
ลงทุนซือ้ เรื อจานวน 359.00 ล้ านบาท และมีการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจานวน 95 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2560 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 สาหรับในปี 2561 บริ ษัท ได้ รับเงินจากการเพิ่ม
ทุน 200 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561และมีการ
จ่ายเงินปั นผล 380 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2561และมีเงินสดจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นสุทธิ 80 ล้ านบาท
16.1.6 การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย

งบการเงิน
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

0.77

1.11

0.56

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

(เท่า)

0.65

1.02

0.49

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

2.20

1.83

1.37

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า

(เท่า)

15.03

12.56

9.87

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่

(วัน)

23.96

28.67

36.47

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้

(เท่า)

8.65

10.23

9.51

ระยะเวลาชาระหนี ้

(วัน)

41.63

35.19

37.84

Cash Cycle

(วัน)

(17.68)

(6.52)

(1.37)

20.62

18.58

21.55

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น

ร้ อยละ
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อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย

งบการเงิน
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

ร้ อยละ

14.68

12.98

15.19

อัตรากาไรอื่น

ร้ อยละ

1.92

3.68

0.96

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

ร้ อยละ

175.98

189.42

184.28

อัตรากาไรสุทธิ

ร้ อยละ

12.60

10.39

8.70

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

15.55

13.53

12.92

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้ อยละ

8.39

5.92

4.37

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

ร้ อยละ

18.92

16.01

13.35

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

0.67

0.57

0.50

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(เท่า)

1.01

1.58

2.45

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย

(เท่า)

11.40

5.23

4.59

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)

(0.32)

(0.35)

(0.28)

0.00

129.06

622.82

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ร้ อยละ

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง
เท่ากับ 0.77 เท่า 1.11 เท่า และ 0.56 เท่า ตามลาดับ ในปี 2559 บริ ษัทมีการลงทุนขยายกองเรื อทาให้ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลง ประกอบกับเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ ้น ในปี 2560
บริ ษัทไม่ได้ มีการลงทุนขยายกองเรื อมากเท่าปี ก่อน ส่งผลให้ มีเงินสดคงค้ างในบริ ษัทเพิ่มสูงขึ ้นและทาให้ อตั ราส่วนสภาพ
คล่องปรับตัวดีขึ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากการที่มีเงินกู้ระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นจานวน 80
ล้ านบาท เพื่อนาไปจ่ายปั นผลเพื่อการปรับโครงสร้ างของบริ ษัทก่อนยื่นเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
หากพิจารณาจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีวงจรกระแสเงินสดเท่ากับ -17.68 วัน -6.52 วัน และ – 1.37 วัน โดยการเพิ่มขึ ้นของวงจรเงินสด
เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยซึ่งเท่ากับ 23.96 วัน 28.67 วัน และ 36.47 วัน ตามลาดับโดยในปี 2560
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากมีลกู หนี ้การค้ าค้ างชาระจากระดับปกติเนื่องจากเป็ นช่วงที่มีการเจรจาต่อสัญญา
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การให้ บริ การขนส่งกับลูกค้ าที่เป็ นผู้ค้าน ้ามันรายใหญ่ และเป็ นช่วงคาบเกี่ยวในการวางบิลและรอบการจ่ายของลูกค้ า และ
ปี 2561 ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าสิ ้นงวดที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระที่เพิ่มขึ ้นตามรายได้ ใน
ประเทศและรายได้ ในเดือนธันวาคมที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 โดยที่ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ยเท่ากับ 41.63 วัน 35.19 วัน และ
37.84 วัน ทัง้ นี ว้ งจรกระแสเงิ น สดติ ด ลบเนื่ อ งจากเครดิ ต เทอมที่ ท างบริ ษั ท ให้ กับ ลูก ค้ า เท่ า กับ 30 วัน และมี ลูก ค้ า
ต่างประเทศที่ชาระเงินก่อนรับรู้รายได้ แต่เครดิตเทอมที่ได้ รับจากทางคูค่ ้ าเพื่อชาระหนี ้อยูท่ ี่ 30-60 วัน
อัตราส่ วนความสามารถในการหากาไร
ในปี 2559 - 2561 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นเท่ากับ ร้ อยละ 20.62 ร้ อยละ 18.58 และร้ อยละ 21.55 ตามลาดับ
โดยในปี 2559 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นลดลงเนื่องจากต้ นทุนการให้ บริ การที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากค่าเสือ่ มราคาของเรื อ
ที่เพิ่มขึ ้น ค่าใช้ จ่ายพนักงานและค่าซ่อมบารุ งรักษาเรื อเพิ่มสูงขึ ้น ในปี 2560 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นลดลงเล็กน้ อย
เนื่องจากค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ที่เพิ่มขึ ้นจากเรื อจานวน 3 ลาที่ซื ้อในปี 2559 ที่รับรู้เต็มปี และจานวนพนักงานประจาเรื อที่
เพิ่มสูงขึ ้นตามจานวนเรื อที่เพิ่มขึ ้น และสัดส่วนต้ นทุนการให้ บริ การที่เพิ่มขึ ้นมากกว่ารายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจึงทาให้ ในปี 2560
บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นลดลงจากปี 2559 สาหรับ ปี 2561 บริ ษัทมีอตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทมี
ต้ นทุน การให้ บริ ก ารลดลง ขณะที่ร ายได้ จากการให้ บริ การเพิ่ม ขึน้ เล็กน้ อย โดยต้ นทุน การให้ บริ ก ารที่ลดลงเกิ ดจาก
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุงเรื อลดลงและค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่ลดลง
สาหรับปี 2559 - 2561 บริ ษัทมีอตั ราส่วนกาไรสุทธิ เท่ากับ ร้ อยละ 12.60 ร้ อยละ 10.39 และร้ อยละ 8.70
ตามลาดับ โดยในปี 2559 บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิปรับตัวลงจากต้ นทุนการให้ บริ การและค่าใช้ จ่ายบริ หารที่มีสดั ส่ว นมาก
ขึ ้น ในปี 2560 อัตรากาไรสุทธิปรับตัวลดลง เนื่องจากบริ ษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น เพื่อใช้ ในการขยาย
กองเรื อ ซึ่งทาให้ มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ ้น และในปี 2561 อัตรากาไรสุทธิปรับตัวลดลงเนื่องจากภาระดอกเบี ้ยจ่าย
เพิ่มสูงขึ ้นจากการที่บริ ษัทกู้ยืมเงินจากสถาบัน การเงินเพิ่มขึ ้น เพื่อใช้ ในการขยายกองเรื อ ทังนี
้ ้สาเหตุที่ทาให้ อตั รากาไร
ขันต้
้ นและกาไรจากการดาเนินงานและอัตรากาไรสุทธิ มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ เป็ นเพราะค่าใช้ จ่ายคงที่มีสดั ส่วน
ประมาณกึ่งหนึง่ จึงทาให้ อตั รากาไรดังกล่าวในปี ที่เรื อถึงเวลาเข้ าอูพ่ ร้ อมกันลดลง
สาหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ลดลงในปี 2560 และ ในปี 2561 เนื่องจากบริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมจึงทาให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นลดลง ในขณะเดียวกัน กาไรสุทธิของบริ ษัทลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น
เฉลีย่ ที่ลดลงจึงทาให้ อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง ทังนี
้ ้สาเหตุที่กาไรสุทธิลดลงมาจากการซื ้อเรื อใหม่เพิ่มในปี ที่ผ่านมา
ซึง่ ส่งผลให้ คา่ เสือ่ มราคารวมถึงต้ นทุนทางการเงินในการลงทุนซื ้อเรื อที่เพิ่มขึ ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีอตั ราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรัพย์เท่ากับ ร้ อยละ 8.39 ร้ อยละ 5.92 และร้ อยละ 4.37 ตามลาดับ และอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
เท่ากับ ร้ อยละ 18.92 ร้ อยละ 16.01 และร้ อยละ 13.35 ตามลาดับ ซึง่ อัตราผลตอบแทนดังกล่าวจะมีทิศทางเดียวกัน โดย
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ปั จจัยที่ทาให้ บริ ษัทมีอตั ราดังกล่าวที่ลดลงมาจากการลงทุนซื ้อเรื อเพื่อให้ บริ การขนส่งเพิ่มเติมในปี 2559 ปี 2560 และ ปี
2561
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.01 เท่า 1.58 เท่า และ 2.45 เท่า ตามลาดับ ปั จจัยที่ทาให้ บริ ษัท มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทมีการใช้ เงินกู้ยืมระยะยาวในการลงทุนซื ้อเรื อเพื่อให้ บริ การขนส่ง และในปี 2561 บริ ษัทมี
การนากาไรสะสมจ่ายออกเป็ นเงินปั นผลเพื่อที่จะปรับโครงสร้ างเงินทุนเพื่อการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงทาให้
อัตราส่วนหนี ้สินต่อผู้ถือหุ้นสูงขึ ้น
แม้ ว่ า บริ ษั ท จะมี อัต ราส่ ว นหนี ส้ ิ น ต่ อ ส่ว นของผู้ ถื อ หุ้ นเพิ่ ม ขึ น้ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาอัต ร าส่ ว น
ความสามารถชาระดอกเบี ย้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษั ท มี
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย เท่ากับ 11.40 เท่า 5.23 เท่า และ 4.59 เท่า ตามลาดับ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าบริ ษัท
ยังมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานมากเพียงพอที่จะรองรับการชาระดอกเบี ้ยที่เกิดขึ ้นได้

16.2 ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต
1. ผลกระทบจากการเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นต่ อประชาชน
ปั จจบัน บริ ษัทมีทนุ ที่เรี ยกชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 300 ล้ านบาท จานวน 600 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 0.50 บาท
จากผลการดาเนินการช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (นับย้ อนหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561) บริ ษัท มีกาไรสุทธิรวมจานวน
61.01 ล้ านบาท และมีกาไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.10 บาท ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่บริษัท ได้ ทาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ กบั นักลงทุนสถาบัน ประชาชนทัว่ ไป พนักงานและผู้มีอปุ การคุณจานวนทังสิ
้ ้น 200 ล้ านหุ้น จะทาให้ บริ ษัทมีทนุ เรี ยก
ชาระแล้ วเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 400 ล้ านบาท จานวน 800 ล้ านหุ้น ส่งผลให้ กาไรต่อหุ้น (คานวณโดยใช้ จานวนหุ้นสามัญ
ทังหมดภายหลั
้
งจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน ให้ กบั ประชาชนแล้ ว) ลดลงเหลือ 0.08 บาทต่อหุ้น
สืบเนื่องจากกาหนดการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนต่อประชาชนของ บริ ษั ท วี .แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ ากัด
(มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นช่วงที่ระยะเวลาใกล้ เคียงกับช่วงที่งบการเงินของบริ ษัท สาหรับงวดบัญชีไตรมาส 1 สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2562 จะได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท โดยบริ ษัทและที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาร่ างงบ
การเงินประจางวดบัญชีไตรมาส 1 ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของบริ ษัทก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทโดยเบื ้องต้ นแล้ ว บริ ษัทและที่ปรึ กษาทางการเงินขอให้ การรับรองว่า (1) ผลการดาเนินสาหรับงวดบัญชีไตรมาส 1
สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญที่จะส่งกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจลงทุนและ
เป็ นไปตามการประกอบธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องบริ ษั ท (2) บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ มี ก ารขยายขอบเขตการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ใด
ส่วนที่ 2.4-16 หน้ า 196

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

นอกเหนือจากลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริ ษัท (3) ไม่มีการทารายการระหว่างกันในลักษณะอื่นใดกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพิ่มเติมในงวดบัญชีไตรมาส 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 นอกเหนือจากรายการ
ที่มีลกั ษณะตามที่ได้ เคยเปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2.3-14 รายการระหว่างกันซึง่ เป็ นข้ อมูลสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (4) ไม่
มีข้อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญที่เกิดขึ ้นสาหรับงวดบัญชีไตรมาส 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของบริ ษัท ที่นกั
ลงทุนควรทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และ (5) เมื่อพิจารณาผลการดาเนินงานสาหรับงวดบัญชีไตรมาส 1 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของบริ ษัท
แล้ วไม่ขดั ต่อคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การ
เปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติม
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้ อมูลผลประกอบการและงบการเงินสาหรับงวดบัญชีไตรมาส 1 สิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2562 ของบริ ษัทผ่านทาง Website ของบริ ษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
1.1 ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัท
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นในครัง้ นี ้ โดยรายละเอียดมีดงั นี ้
ผู้เสนอขาย
: บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ที่อยูข่ องผู้เสนอขาย
: 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร
10400
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย
: จานวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นสามัญที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้
มูลค่าที่ตราไว้
: หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขาย
: 1.75 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย
: 350,000,000 บาท
ระยะเวลาขาย
: วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
: หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ที่ เ สนอขาย ในครั ง้ นี ้ มี สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ทุกประการ
1.1.2 หุ้นสามัญเสนอขายโดยผู้ถอื หุ้นเดิม
ผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 1 ราย เสนอขายหุ้นเดิมเป็ นจานวน 80,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของจานวน
หุ้นสามัญที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ โดยรายละเอียดมีดงั นี ้
ผู้เสนอขาย
: นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ
ที่อยูข่ องผู้เสนอขาย
: 75 ซอยราชพฤกษ์ 28 แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท
จานวนที่ออกและเสนอขาย
: จานวน 80,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นสามัญที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้
มูลค่าที่ตราไว้
: หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขาย
: 1.75 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย
: 140,000,000 บาท
ระยะเวลาขาย
: วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
: หุ้นสามัญของบริ ษัท ที่เสนอขาย ในครัง้ นี ้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่า
เทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ทุกประการ
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1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลย
พินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์และไม่มีการเสนอขายให้ กบั ผู้จองซื ้อรายย่อย เนื่องจากจานวนหุ้นที่เสนอขายใน
ครัง้ นี ้มีจานวนจากัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้ าง ทังนี
้ ้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
สามัญเป็ นดังนี ้
ประเภทนักลงทุน
จานวนหุ้น
เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
210,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
42,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริษัท
28,000,000 หุ้น
รวมทัง้ สิน้
280,000,000 หุ้น
ทัง้ นี ้ ผู้จัด การการจัดจ าหน่ายและรั บ ประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิท ธิ ในการใช้ ดุลยพิ นิจในการ
เปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้ การเสนอขายหุ้นในครัง้ นีป้ ระสบ
ความสาเร็ จในการขายสูงสุด
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรื อ
นิติบคุ คลทัว่ ไปที่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ า หรื อบุคคลที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า เช่น ลูกค้ าที่ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์
ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ ลูกค้ าที่ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ เช่น บริ ษัทคู่
ค้ า ผู้ให้ คาปรึ กษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาลูกค้ า/ธุรกิจ เป็ นต้ น ทังที
้ ่เคย
ติดต่อ ที่ติดต่ออยูใ่ นปั จจุบนั หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้ เข้ าร่วมฟั งการนาเสนอข้ อมูลของ
บริ ษัท และในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบุคคลข้ างต้ นที่จอง
ซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทังนี
้ ้ ไม่ รวมถึง
(ก)
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัท
ใหญ่ ของตนเอง รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจอง
ซื อ้ ของผู้จ องซื อ้ หุ้น ทัง้ หมด ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
(ข)
การจัด สรรหุ้น ให้ แ ก่ บุค คลที่ บ ริ ษั ทถูก ห้ า มมิใ ห้ จัด สรรหุ้น หรื อ จัด สรรหุ้น ให้ แ ก่บุค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ เกิ นกว่าอัตราที่กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง การ
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตราสารทุน บังคับ
ใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ทังนี
้ ้ บุคคลตามดุลยพินิจของบริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็ น
หรื อเป็ นลูกค้ าของบริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด หรื อนักลงทุนสถาบันที่บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
ต้ องการชักชวนให้ เป็ นลูกค้ าในอนาคตด้ วย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื ้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
ส่วนที่ 3.1 หน้ า 3

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)

ธนาคารพาณิชย์
บริ ษัทเงินทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคลหรื อเพื่อ
การจัดการโครงการลงทุนที่จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิ จเงิ นทุน ธุรกิ จ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริ ษัทประกันภัย
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติบคุ คลที่มีลกั ษณะของ
การอุปการคุณที่สร้ างประโยชน์ให้ แก่บริ ษัท อย่างชัดเจน ทังในอดี
้
ต และปั จจุบนั ได้ แก่
(1)
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ า เช่น ลูกค้ า ผู้จดั หาสินค้ าและบริ การ คูส่ ญ
ั ญาทางการค้ า
(2)
ที่ปรึกษา / ผู้ให้ คาปรึกษา / คาแนะนาในการดาเนินธุรกิจด้ านต่างๆ เช่น ด้ านวิศวกรรม ด้ าน
วิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้ อง ด้ านธุรกิจ ด้ านการตลาด ด้ านบัญชีการเงิน ด้ านการลงทุน ด้ านกฎหมายและภาษี
(3)
ผู้ที่สร้ างประโยชน์ในด้ านอื่นๆ เช่น ด้ านแหล่งเงินทุน ด้ านการบริ หารงาน ด้ านกลยุทธ์ ด้ าน
การตลาด ด้ านเทคโนโลยี ด้ านทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น
โดยที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 3/2561 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้ มีมติอนุมัติการกาหนด
ลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทตามรายละเอียดข้ างต้ น และได้ มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ
บริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนดรายชื่ อ ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทที่จะได้ รับการจัดสรรหุ้นตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท จะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามข้ อ 6.2.1 ทังนี
้ ้ ไม่ รวมถึง
(ก)
การจั ด สรรให้ แ ก่ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ถู ก ห้ ามมิ ใ ห้ จั ด สรรหุ้ นหรื อ จั ด สรรหุ้ นให้ แก่ บุค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการคุณเกิ นกว่าอัตราที่กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
40/2557 เรื่ อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่อ อก
ตราสารทุน บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ส่วนที่ 3.1 หน้ า 4
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(ข)
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ รวมทังกรรมการ
้
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทธ.27/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ ตงแต่
ั้
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริ ษัท หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน
ของบริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญของบริษัท ที่เสนอขายจานวน 280,000,000 หุ้น ในครัง้ นี ้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่าเทียม
กับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ทุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัท จะนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ซึง่ บริ ษัท ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อ 5
ตุลาคม 2561 ให้ พิจารณารับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด ใน
ฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ ว พบว่า บริ ษัท มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่จะนา
หลักทรัพย์ของบริ ษัท เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ ตามข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ยกเว้ นคุณสมบัติตามข้ อ 4(3) เรื่ องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่ง บริ ษัท จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 25.00 ของทุนชาระแล้ ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่บริ ษัท ได้ จาหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการ
คุณของบริ ษัท กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท แล้ ว จะทาให้ บริ ษัท มีคุณสมบัติครบถ้ วนตาม
เกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริ ษัท จะดาเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป
1.5 ข้ อมูลอื่น ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2558 หมวด 5 การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขายหุ้นและ
หลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กาหนด และข้ อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2558
กาหนดห้ ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัท เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนาหุ้นหรื อหลักทรั พย์ที่อาจแปลงสภาพเป็ น
หุ้นจานวนรวมกันเท่ากับร้ อยละ 55 ของทุนที่ชาระแล้ วภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี ้ออกขายภายในกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัท เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายหลังจาก
วันที่ห้ นุ ของบริ ษัท ทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบ 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามดังกล่าว
สามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถูกสัง่ ห้ ามดังกล่าว หรื อ
สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ได้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
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2. ข้ อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขำย
หุ้นของบริ ษัทให้ โอนกันได้ โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้ าวในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจานวนรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
การโอนหุ้นรายใดที่จะทาให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวของ
บริ ษัทเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทมีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริ ษัทรายนันได้
้
การโอนหุ้นของบริ ษัทย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอน และได้ มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวนันจะใช้
้
ยันกับบริ ษัทได้ ต่อเมื่อบริ ษัท
ได้ รับคาร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้ ยนั กับบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้ องตามกฎหมาย ให้ บริ ษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับคาร้ องขอ หากการโอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ ให้ บริ ษัทแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคาร้ องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
กาไรสุทธิตอ่ หุ้นของบริ ษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทังนี
้ ้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นีเ้ ท่ากับหุ้น
ละ 1.75 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings ratio: P/E ratio) ประมาณ 21.88 เท่า
โดยคานวณจากกาไรสุทธิของบริ ษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตังแต่
้ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 หารด้ วย
จานวนหุ้นสามัญทังหมด
้
800,000,000 หุ้น (Fully diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
กาไรสุทธิดงั กล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต 4 ไตรมาสย้ อนหลัง โดยที่ยงั มิได้ พิจารณาถึงผลการดาเนินงานใน
อนาคต
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4. ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
ในการพิจารณาข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทจดทะเบียนเพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทจดทะเบียนที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ ายคลึง หรื อใกล้ เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ได้ แก่
1. บริ ษัท พริ มา มารี น จากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน)
ตารางสรุ ปข้ อมูลที่ใช้ ในการเปรี ย บเที ยบเป็ นอัตราส่ว นราคาหุ้นต่อ กาไรสุท ธิ ต่อ หุ้น (Price to Earning
Ratio“P/E”) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้ อนหลัง ตังแต่
้ วนั ที่ 23 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
บริษัท
ลักษณะการประกอบุรกิจ
ตลาดรองที่จด
ราคา
P/E
ทะเบียน/หมวดธุรกิจ เฉลี่ย เฉลี่ย
(บาท)1/ (เท่ า)2/
บริ ษัท พริ มา มารี น จากัด กลุ่ม บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารขนส่ง และจัด เก็ บ สิน ค้ า ทางเรื อ SET/ บริ การ / ขนส่ง
6.35
22.42
(มหาชน) (PRM)
ให้ กับลูกค้ าตามความต้ องการอย่างครบวงจร รวมถึ ง และโลจิสติกส์
การให้ บ ริ ก ารเรื อ ขนส่ง และสนับ สนุน ปฎิ บัติ ก ารทาง
ทะเล และการบริ หารจัดการเรื อ ธุรกิ จของกลุ่มบริ ษัท
ประกอบด้ วย 4 ธุรกิ จหลัก1) ธุรกิจเรื อขนส่งน ้ามันดิบ
ผลิตภัณฑ์น ้ามันสาเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์น ้ามันกึ่งสาเร็ จรู ป
และปิ โตรเคมี เ หลว 2) ธุ ร กิ จ เรื อ ขนส่ ง และจั ด เก็ บ
นา้ มันดิบ และผลิต ภัณฑ์ นา้ มันสาเร็ จ รู ป 3) ธุรกิ จเรื อ
ขนส่งที่ให้ การสนับสนุนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
กลางทะเล ได้ แก่ ธุรกิ จเรื อขนส่งและจัดเก็ บนา้ มันดิบ
สาหรับแท่นขุดเจาะน ้ามัน ธุรกิจเรื อขนส่งและที่พกั และ
ธุร กิ จ เรื อ สนับ สนุน ลาก-จูง การจัด การสมอ 4) ธุ ร กิ จ
บริ หารจัดการเรื อ
บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด บริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ าเหลวทางเรื อระหว่างประเทศ MAI / บริ การ
4.54
21.84
(มหาชน) (AMA)
ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ไป
ยัง ประเทศในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ และ
ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก2) บริ ษัทย่อยให้ บริ การขนส่ง
สิน ค้ า เหลวทางรถในประเทศ ได้ แ ก่ น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง
และไบโอดีเซล B100
หมายเหตุ:

1/

ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก คานวณโดยใช้ มลู ค่าการซื ้อขายหารด้ วยปริ มาณการซื ้อขาย 3 เดือนย้ อนหลัง ตังแต่
้
วันที่ 23 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562
2/
P/E คานวณจากข้ อมูลการซื ้อขายย้ อนหลังในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้ อนหลัง ตังแต่
้ วนั ที่ 23 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 22 เมษายน 2562
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5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-

ไม่มี -
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6. การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่า ยตามข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิท ธิ ใ นการเปลี่ย นแปลง
รายละเอียดวิธีการจองซื ้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่
เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินการ ทังนี
้ ้ เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างเป็ นธรรมและ
เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2
6.2 ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
87/2 อาคารซีอาร์ ซี ออลซีซนั่ ส์เพลส ชัน้ 8 และชัน้ 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-672-5999
โทรสาร 02-672-5929
6.2.2 ผู้จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ชัน้ 18 , 25 อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-9000
โทรสาร 02-658-9110
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
87/2 อาคารซีอาร์ ซี ทาวเวอร์ ชัน้ 18, 38, 39 ออลซีซนั่ เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-648-1777
โทรสาร 02-648-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 ชัน้ 2, 3 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2659-8000
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-635-1700
โทรสาร 02-635-1662
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-635-1700
โทรสาร 02-635-1662
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ ฟอร์ ด จากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 11,12, 21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-829-6999
โทรสาร 02-829-6500
(หากไม่ได้ กล่าวถึงผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรื อผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรี ยกผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายว่า “ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์”)
6.3 เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริ ษัท ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้ อ 6.2 เป็ นผู้ดาเนินการจาหน่ายหุ้น
สามัญของบริ ษัท ซึง่ จะเสนอขายแก่ประชาชนจานวน 280,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท ตามสัดส่วนการ
เสนอขายหุ้นสามัญที่ปรากฎในข้ อ 1 โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท ประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอนทังจ
้ านวน (Firm Underwriting) ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้
โดยจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อทังจ
้ านวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทังหมดตามรายละเอี
้
ยดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.8 เมื่อเกิ ด
เหตุการณ์ ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่ งรวมถึงเหตุการณ์
ดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัท ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรื อ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อการเมืองทั ง้
ในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้ หรื อภาวะตลาดที่อาจ
มีการเปลีย่ นแปลงจนอาจมีผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญ
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(ค)

เมื่ อ มี ก ารยกเลิ ก สัญ ญาแต่ ง ตั ง้ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย ( Underwriting
Agreement) หรื อ
(ง) เมื่อมีเหตุที่ทาให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อหน่วยงาน
ราชการสัง่ ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทังนี
้ ้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นไป
ตามรายละเอียดและเงื่ อนไขที่จ ะก าหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จัด จาหน่า ยและรั บ ประกัน การจาหน่า ย
(Underwriting Agreement)
กรณีผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ายหุ้น
ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั ผู้จองซื ้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.8
6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจาหน่าย
บริ ษัท ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุในข้ อ 6.2 รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมาณ 13,475,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยจะชาระเงินตาม
วิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น
6.3.3 ประมาณการจานวนเงินที่บริ ษัทจะได้ รับและผู้ถือหุ้นเดิมจะได้ รับ
จานวนเงินค่ าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้ รับหลังหักค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ าย
หุ้นสามัญจานวน 200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท
350,000,000
หัก ค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหุ้นสามัญ
19,070,365
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริ ษัทจะได้ รับ
330,929,635
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริ ษัทจะได้ รับต่อหุ้น
1.65
จานวนเงินค่ าหุ้นสามัญที่ผ้ ถู อื หุ้นเดิม จะได้ รับหลังหักค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ าย
หุ้นสามัญเดิมจานวน 80,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.75 บาท
140,000,000
หัก ค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหุ้นสามัญ
3,962,000
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจะได้ รับ
136,038,000
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจะได้ รับต่อหุ้น
1.70
หมายเหตุ : ค่ าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม
6.4 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
(ก) ประมาณค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ทีป่ รึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฏหมาย)
ค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้
(ข) ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิม
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้ ในการเสนอขายหลักทรัพย์
หมายเหตุ : ค่าใช้ จา่ ยข้ างต้ นไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี ในการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

151,000
9,625,000
6,606,064
2,183,301
19,070,365

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

112,000
3,850,000
3,962,000
23,754,509

บาท
บาท
บาท
บาท

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
สาหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื ้อหุ้นได้ ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในเวลาทาการ ตังแต่
้ วนั ที่
7 พฤษภาคม 2562 ถึง 9 พฤษภาคม 2562
สาหรับผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื ้อหุ้นได้ ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในเวลาทาการ ตังแต่
้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึง 9 พฤษภาคม 2562
สาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื ้อหุ้นได้ ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ในเวลาทาการ ตังแต่
้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึง 9 พฤษภาคม 2562
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุน สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก Website ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครัง้ นี ้ได้ ก่อนทาการ
จองซื ้อหุ้นสามัญ
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6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะดาเนินการมิให้ มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทตนเอง รวมทังผู
้ ้
ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าวทังหมด
้
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2559 ข้ อ 20 (2) เว้ นแต่เป็ นการ
จัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื ้อทังหมด
้
หรื อเป็ นการจัดสรรหุ้นเฉพาะกรณีที่เป็ นกองทุนหรื อนิติบคุ คล ซึ่งสามารถ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้ อ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศดังกล่าว และจะไม่จดั สรรหุ้น
สามัญที่เสนอขายให้ แก่ บุคคลที่ บริ ษัท ถูกห้ ามมิให้ จัดสรรหุ้น หรื อเกิ นกว่าอัตราที่ ประกาศก าหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตราสารทุน ซึ่งใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ นไป (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ :
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
:
เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานบริ ษัท
:
รวมทัง้ สิน้
:

210,000,000 หุ้น
42,000,000 หุ้น
28,000,000 หุ้น
280,000,000 หุ้น

ทังนี
้ ้ สัดส่วนในการเสนอขายให้ กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อทาให้ การจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จในการขายสูงสุด
อนึง่ การจัดสรรหุ้นสามัญในครัง้ นี ้เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้ อ 4(3) เรื่ อง
การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องการรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทังที
้ ่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นจานวน 210,000,000 หุ้น ให้ แก่บคุ คลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรร
หุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ หากผู้จองซื ้อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามข้ อ 6.7.1 และหากยอดการจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อที่
เป็ นผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ขอ
สงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
6.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นจานวน 42,000,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท โดยผู้
ที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องเป็ นไปตามลักษณะผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 3/2561 ทังนี
้ ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษั ท จะทาการจัดสรรหุ้นในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ หากผู้จองซื ้อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามข้ อ 6.7.2 และหากยอดการจองซื ้อ
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หุ้นของผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรั บประกัน
การจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
6.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นจานวน 28,000,000 หุ้น ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 1/2562 โดยการจัดสรรหุ้นให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ให้ อยู่ในดุลยพินิจของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัทโดยได้ รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใด
ในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ หากผู้จองซื ้อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามข้ อ 6.7.3 โดยการจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการปรากฎตามตารางด้ านล่างดังนี ้
% ของ
ชื่อ
ตาแหน่ ง
จานวนหุ้น
หุ้น IPO
พลเรื อเอกไกรสร จันทร์ สวุ านิชย์
ประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
1,000,000
0.36
นาวาโทสมชาติ
วิพิศมากูล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
1,000,000
0.36
นายยุทธนา
แต่ปางทอง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
1,000,000
0.36
นายวิทยา
ภัทรเมธากุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
0.00
นายทวีศิลป์
ชินะพัฒนวงศ์
กรรมการ
2,000,000
0.71
นางชุติภา
กลิน่ สุวรรณ
กรรมการ/ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1,581,500
0.56
นายจรัลพัฒน์
วิศาลสวัสดิ์
กรรมการ
100,000
0.04
นางสาวรักชนก สาเนียงล ้า
กรรมการ
1,000,000
0.36
รวม
7,681,500
2.74
หากปรากฎว่ายังมีจานวนหุ้นสามัญเหลือภายหลังการจัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทตามข้ อ 6.6.2 รวมถึง
พนักงานของบริ ษัท ตามข้ อ 6.6.3 ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์อาจพิจารณาจัดสรร
หุ้นสามัญตามจานวนที่เหลือดังกล่าวให้ แก่บคุ คลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์

6.7 วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
รายละเอียดวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์มดี งั ต่อไปนี ้
6.7.1 ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ก.
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี ้
(1) การจองซื ้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื ้อ (Hard Copy)
 ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่าจานวน 100 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซือ้ ต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื อ้ ในใบจองซือ้ หุ้นให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลง
นามผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสาร
ดังต่อไปนี ้
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- ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุและลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชนพร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง ในกรณี เป็ นบัตรประชาชนตลอดชี พ ให้ แนบสาเนาทะเบียน
บ้ านพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องด้ วย กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบ
คายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) พร้ อมแนบสาเนา
บัตรประจาตัว ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์ (ถ้ ามี) และแนบสาเนาบัต ร
ประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครอง และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์
อาศัยอยูพ่ ร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง
- ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สาเนาหนังสือเดินทางหรื อสาเนา
ใบต่างด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ น
ผู้เ ยาว์ จะต้ อ งแนบหลัก ฐานที่ แ สดงว่ า สามารถจองซื อ้ หุ้ นได้ โ ดยถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย)
- ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลง
นามรั บ รองส าเนาถูก ต้ อ งโดยผู้มี อ านาจลงนามผูก พัน ของนิ ติ บุ ค คลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการ
จัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
(Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้
มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คล
นัน้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง สาเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้ าหน้ าที่
Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทาหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันจองซื ้อ
- กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าวเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 และ
ได้ ผ่า นขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อ ทราบข้ อ เท็ จจริ งเกี่ ย วกับ ลูก ค้ า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
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กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ ผู้จอง
ซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ
ทัง้ นี ้ หากไม่ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ก ล่ า วข้ างต้ น ผู้ จองซื อ้ จะต้ องแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน
พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ จองซื อ้ ให้ แก่ ผ้ ู จั ด จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ เ พื่ อ เป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อหุ้น
- กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ เป็ น
ผู้ที่มีบญ
ั ชี ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 และทังนิ
้ ติบุคคลที่เป็ นผู้จองซื ้อดังกล่าว และกรรมการที่เป็ นผู้ลง
นามในเอกสารได้ ผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability
Test) กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ
นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ นผู้ จองซื อ้ และกรรมการที่ เ ป็ นผู้ ลงนามในเอกสารดัง กล่ า วไม่
จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อกรรมการที่เป็ นผู้
ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่
กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ ู
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
- ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกแบบฟอร์ ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชีก้ ารเป็ น
บุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีผ้ ู
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” พร้ อมลงนาม และหากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล
ต้ องกรอก “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพาะนิติบคุ คล” เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อเพิ่มเติมด้ วย
(2) การจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ผู้จ องซื อ้ สามารถจองซื อ้ ผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ ข องผู้จัด จ าหน่า ยหลัก ทรั พ ย์ ที่ ส ามารถ
ให้ บ ริ ก ารจองซือ้ หุ้น ผ่านระบบนี ไ้ ด้ ได้ แ ก่ บริ ษั ท หลั กทรั พ ย์ ฟิ นั น เซีย ไซรั ส จ ากั ด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์
ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขันตอนการรู
้
้ จัก
ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อ
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ผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชีช้ วนหรื อเอกสารสรุ ปข้ อมูลสาคัญ (Executive
Summary) ของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดย
ผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้
มีหนังสือชีช้ วนและเอกสารสรุ ปข้ อมูลสาคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพย์ใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
(3) การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ผู้จองซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านผู้แนะนาการลงทุน ของผู้จัด จาหน่ายหลักทรั พย์ ที่สามารถ
ให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านระบบนี ้ได้ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรั พย์ โกลเบล็ก จากัด บริ ษัท
หลักทรั พย์ ฟิ นั นเซีย ไซรั ส จากัด (มหาชน) บริ ษัท หลักทรั พย์ คิงส์ ฟอร์ ด จากัด
(มหาชน) บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท
หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่
กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน)โดยผู้จ องซื อ้ จะต้ องเป็ นผู้ที่ มี บัญชี ซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ ห รื อ บัญ ชี
ประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขันตอนการรู
้
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability
Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาไม่เกิ น 2 ปี ก่อนการจองซื ้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยื นยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้ นสามัญ ในหนั ง สื อ ชี ช้ วนหรื อ เอกสารสรุ ป ข้ อมู ล ส าคั ญ ( Executive
Summary) ของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดย
ผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพ ย์จะจัดให้
มีหนังสือชีช้ วนและเอกสารสรุ ปข้ อมูลสาคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพย์ใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามดังนี ้
- ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้ งการจัดสรรจานวนหุ้นจอง
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จดั สรร ราคาที่เสนอ
ขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้ งให้
ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี ้
ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อจากหนังสือชี ้ชวนผ่าน
www.sec.or.th
- ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือ้
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้
ชาระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็ นต้ น
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- ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญใน
หนังสือชีช้ วนหรื อเอกสารสรุ ปข้ อมูลสาคัญ (Executive Summary) และยินยอม
ผูกพันในหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้ อมรายละเอียด
การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อผ่านระบบที่ผ้ จู ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื ้อผ่านระบบ
- หากผู้จ องซื อ้ ไม่ส ามารถด าเนิ น การจองซื อ้ ผ่ า นระบบออนไลน์ หรื อ ผ่ า นระบบ
โทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผู้จองซื ้อสามารถทาการจองซื ้อตามวิธีการจองในข้ อ 6.7.1 (1)
ข.

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงาน และสาขาของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อ สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา
9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึง 9 พฤษภาคม 2562
กรณีจองผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึง 9 พฤษภาคม 2562
กรณีจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้
เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึง 9 พฤษภาคม 2562

ค.

ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีการชาระเงินดังนี ้
ผู้จองซือ้ จะต้ องชาระเงิ นค่าจองซื ้อครั ง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินที่ฝาก
อยูก่ บั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทา
ได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ที่
ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
ในกรณีที่ผ้ จู ดั จาหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยูก่ บั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผา่ น ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระ
ค่า จองซื อ้ ครั ง้ เดี ย วเต็ ม จ านวนที่ จ องซื อ้ โดยช าระเป็ นเงิ น โอนเข้ า บัญ ชี ข องผู้จัด จ าหน่า ย
หลักทรั พย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 เท่านัน้ พร้ อมส่งหลักฐานการโอนเงิ นมายังผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมใน
ส่วนของตนเข้ าบัญชีของบริ ษัทต่อไป
ในกรณี ที่ ผ้ ูจองซื อ้ ไม่ได้ มี บัญชี เพื่ อซือ้ ขายหลักทรั พย์ กับผู้จัดจาหน่ายหลัก ทรั พย์ ที่ ผ้ ูจองซื อ้
ประสงค์ จะจองซื อ้ หลัก ทรั พย์ ด้วยตามที่ร ะบุไว้ ในข้ อ 6.2 หรื อผู้จ องซือ้ ที่มีบัญ ชี เพื่อ ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์แต่ไม่สามารถชาระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ได้ ผู้จองซือ้
สามารถชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีการชาระเงินดังนี ้
ส่วนที่ 3-6 หน้ าที่ 19

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

 การชาระเงิ นโดยเช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็ คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์
สามารถดาเนินการได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 และระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8
พฤษภาคม 2562 โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระ
เป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 หรื อ 8 พฤษภาคม 2562 และชื่อเจ้ าของ
เช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อเท่านัน้ และหากชาระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ
ดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่ หนังสือชี ช้ วนมีผลใช้ บังคับ แต่ไม่เกิ นวันที่ 8
พฤษภาคม 2562 ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 พร้ อมทังเขี
้ ยน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
- การชาระเงินโดยชาระเป็ นเงินโอน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) สามารถ
ดาเนินการได้ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 พร้ อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ เกิดขึ ้นจากการ
ทาธุรกรรมการโอนเงินทังหมด
้
(ถ้ ามี) ต่างหากจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น (จานวนเงินที่ผ้ จู ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ได้ รับสุทธิจากค่าธรรมเนียมทังหมดต้
้
องเท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจานวน)
ง.

ผู้จองซื ้อต้ องนาใบจองซื ้อเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ ก. พร้ อมเงินค่าจองซื ้อตามข้ อ ค. มายื่น
ความจานงขอจองซื ้อหุ้นและชาระเงินได้ ที่สานักงานของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้
ในข้ อ 6.2 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม
2562 ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่
ชาระค่าจองซื ้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ
โดยหัก จากเงิ น ที่ ฝากอยู่กับ ผู้จัด จาหน่า ยหลัก ทรั พ ย์ ผู้จ องซื อ้ ไม่ต้อ งน าส่ง ใบจองซื อ้ หรื อ เอกสาร
ประกอบการจองซื ้อ

จ.

ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะยกเลิกการจองซื ้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จดั จาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 6.7.1
ทังนี
้ ้ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการรับชาระค่าจองซื ้อหุ้น เพื่อให้ การเสนอ
ขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จในการขายสูงสุด และผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 แต่ละราย จะดาเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื ้อหุ้นในส่วนของตนให้ กับ
บริ ษัท และผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขาย ต่อไป
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6.7.2 ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่าจานวน 100 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้จองซื ้อ
ต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คล
นันพร้
้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุแ ละลงนามรั บ รองส าเนาถูก ต้ อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่มี ส าเนาบัต รประจ าตัว
ประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน หรื อสาเนา
เอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชนพร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง ในกรณี เป็ นบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านพร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ องด้ วย
กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทน
โดยชอบธรรม) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้เยาว์ (ถ้ า
มี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครอง และสาเนา
ทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง
(ข) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สาเนาหนังสือเดินทางหรื อสาเนาใบ
ต่างด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซือ้ เป็ นผู้เยาว์
จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย)
(ค) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนา
หนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คล
นัน้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ง) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้
บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง สาเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว
ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่
ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทาหรื อรับรอง
ความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ
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(จ) กรณี ผ้ ูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อ ต่างด้ า ว เป็ นผู้ที่มีบัญ ชี ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย
ตามที่ ร ะบุไว้ ใ นข้ อ 6.2.1 และได้ ผ่า นขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน ความสามารถในการรั บความเสี่ย ง
(Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแล้ วภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD
และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น
ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง
ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่ อผู้จองซือ้ ให้ แก่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
(ฉ) กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ เป็ นผู้ที่มี
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และทังนิ
้ ติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อดังกล่าวและกรรมการที่
เป็ นผู้ลงนามในเอกสารได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อน
การจองซื ้อ นิติบุคคลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่
จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามใน
เอกสารดังกล่าวจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียด
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
(ช) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกแบบฟอร์ ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่ งชีก้ ารเป็ นบุคคล
สหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์ นาหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออก
หลักทรั พย์ (Issuer Account)” พร้ อมลงนาม และหากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คลต้ องกรอก
“แบบสอบถามสาหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อเพิ่มเติมด้ วย
(2) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
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(3) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีการชาระ
เงินดังนี ้
(3.1) การชาระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ สามารถ
ดาเนินการได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
และระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยเช็ค
แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ต้ อ งสามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จ ากส านัก หัก บัญ ชี ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม
2562 หรื อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อ
เท่านัน้ และหากชาระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี ้ชวน
มีผลใช้ บงั คับ แต่ไม่เกินวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ทัง้ นี ้ การช าระเงิ น ค่า จองซื อ้ เป็ นเช็ ค แคชเชี ย ร์ เช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ขี ด คร่ อ มสั่ง จ่ า ย
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 พร้ อมทัง้
เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
(3.2) การช าระเงิ น โดยช าระเป็ นเงิ น โอนอัต โนมัติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รั บประกันการจาหน่าย สามารถดาเนินการได้ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบอัตโนมัติจะกระทาได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชี
เพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายตามข้ อ
6.2.1 ที่ได้ ดาเนินการความแจ้ งประสงค์ให้ โอนเงิน เพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
(3.3) การชาระเงิ นโดยช าระเป็ นเงิ นโอน หรื อ การโอนเงิ นผ่า นระบบบาทเนต (BAHTNET)
สามารถดาเนินการได้ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 พร้ อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ ้นจาก
การทาธุรกรรมการโอนเงินทังหมด
้
(ถ้ ามี) ต่างหากจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น (จานวน
เงินที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายได้ รับสุทธิ จากค่าธรรมเนียม
ทังหมดต้
้
องเท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจานวน)
(4) ผู้จองซื ้อต้ องนาใบจองซื ้อ เอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อตามข้ อ (3)
มายื่นความจานงขอจองซื ้อหุ้นและชาระเงินได้ ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
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(5) ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะยกเลิกการจอง
ซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิก
การจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 6.7.2 (1)-(4)
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิ ในการใช้ ดลุ ยพินิจในการรับ
ชาระค่าจองซื ้อหุ้น เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จในการขายสูงสุด
6.7.3 ผู้จองซือ้ ประเภทกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
ผู้จองซื ้อประเภทกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่าจานวน 100 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้จองซื ้อ
ต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ
และแนบเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุแ ละลงนามรั บ รองส าเนาถูก ต้ อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่มี ส าเนาบัต รประจ าตัว
ประชาชน ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน หรื อสาเนา
เอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชนพร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง ในกรณี เป็ นบัตรประชาชนตลอดชีพ ให้ แนบสาเนาทะเบียนบ้ านพร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) ผู้จองซื ้อประเภทบุค คลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สาเนาหนังสือเดินทางหรื อสาเนาใบ
ต่างด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ค) กรณี ผ้ ูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อ ต่างด้ า ว เป็ นผู้ที่มีบัญ ชี ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย
ตามที่ร ะบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และได้ ผ่านขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ าและตรวจสอบเพื่ อทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน ความสามารถในการรั บความเสี่ย ง
(Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแล้ วภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability
Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่ อผู้จองซือ้ ให้ แก่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการ
จาหน่ายเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
(ง) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ผู้จองซือ้ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่ งชีก้ ารเป็ นบุคคล
สหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์ นาหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออก
หลักทรั พย์ (Issuer Account)” พร้ อมลงนาม และหากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คลต้ องกรอก
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“แบบสอบถามสาหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อเพิ่มเติมด้ วย
(2) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
(3) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีการชาระ
เงินดังนี ้
(3.1) การชาระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ สามารถ
ดาเนินการได้ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และ
ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
ได้ ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็ นเช็ คให้ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 หรื อวันที่ 8
พฤษภาคม 2562 และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อเท่านัน้ และหาก
ชาระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บงั คับ
แต่ไม่เกินวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ทัง้ นี ้ การช าระเงิ น ค่า จองซื อ้ เป็ นเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ขี ด คร่ อ มสั่ง จ่ า ย
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 พร้ อมทัง้
เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
(3.2) การช าระเงิ น โดยช าระเป็ นเงิ น โอนอัต โนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อการหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รั บประกันการจาหน่าย สามารถดาเนินการได้ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 7
พฤษภาคม 2562 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบอัตโนมัติจะกระทาได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชี
เพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายตามข้ อ
6.2.1 ที่ได้ ดาเนินการความแจ้ งประสงค์ให้ โอนเงิน เพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
(3.3) การชาระเงิ นโดยช าระเป็ นเงิ นโอน หรื อ การโอนเงิ นผ่า นระบบบาทเนต (BAHTNET)
สามารถดาเนินการได้ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 พร้ อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ ้นจาก
การทาธุรกรรมการโอนเงินทังหมด
้
(ถ้ ามี) ต่างหากจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น (จานวน
เงินที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายได้ รับสุทธิ จากค่าธรรมเนียม
ทังหมดต้
้
องเท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจานวน)
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(4) ผู้จองซื ้อต้ องนาใบจองซื ้อ เอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อตามข้ อ (3)
มายื่นความจานงขอจองซื ้อหุ้นและชาระเงินได้ ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
(5) ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะยกเลิกการจอง
ซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิก
การจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 6.7.3 (1)-(4)
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินจิ ในการรับชาระ
ค่าจองซื ้อหุ้น เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จในการขายสูงสุด
6.8 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
(1) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รายที่เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรหุ้นนัน้ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น
ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อผ่านตนเอง โดยการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จอง
ซื ้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ
โอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ ภายใน 5 วันทาการ นับจาก
วันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซือ้ หุ้น (เฉพาะผู้จองซือ้ ที่ มีบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พ ย์ กับผู้จัดจาหน่า ย
หลักทรัพย์รายที่รับจองซื ้อหุ้น) หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นตามชื่อที่ระบุ ไว้ ใน
ใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 10 วันทาการ นับ
จากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อ
ค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็ บเช็ คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็ คต่างธนาคาร (ถ้ ามี ) ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
จนถึงวันที่ได้ มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้ มีการโอน
เงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภท
บัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุใน
ใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่ มีสิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบีย้ หรื อค่าเสียหายใดๆ อี กต่อไป หากเกิ ดความผิดพลาดในการโอนเงิ นเข้ าบัญ ชี
ธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้น หรื อการโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการสูญหายในการจัดส่ง
เช็คซึง่ เป็ นผลมาจากความไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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(2)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื ้อ
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รายที่เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื ้อ จะทาการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่จองผ่าน
ตนเองในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นรายย่อยที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นครบตามจานวนที่จองซื ้อ โดยการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้
จองซื ้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ ภายใน 5 วัน
ทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น (เฉพาะผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์รายที่รับจองซื ้อหุ้น) หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อหุ้นตามชื่อที่
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 10 วันทา
การ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
เงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
ไม่ สามารถคื น เงิ น ค่า จองซื อ้ หุ้น ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ หุ้น ได้ ภ ายในระยะเวลาดัง กล่า ว ผู้จัด จ าหน่ าย
หลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ ตาม ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หาก
ได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่
เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตาม
ประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่
ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่
มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้น หรื อการโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการสูญหายในการจัดส่ง
เช็คซึง่ เป็ นผลมาจากความไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้น
ตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้น หรื อเนื่องจากการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื ้อ
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะคืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อ
ต้ องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหาย
ใดๆ จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อหุ้นไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิผิดเงื่ อนไขการจองซือ้ ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้น โดยการโอนเงินค่าจอง
ซื ้อหุ้นเข้ าบัญชี ธนาคารของผู้จองซือ้ หุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic
ส่วนที่ 3-6 หน้ าที่ 27

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อ
หุ้นแจ้ งไว้ ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น (เฉพาะผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์รายที่รับจองซื ้อหุ้น) หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
ผู้จองซื ้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซือ้ หุ้น โดยผู้จองซือ้ จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร
(ถ้ ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องชาระดอกเบี ้ยในอัตราร้ อย
ละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงิ นค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์
ตามประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อ
จะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้ า
บัญชี ธนาคารของผู้จองซือ้ หุ้น หรื อการโอนเงินเข้ าบัญชี ซื ้อขายหลักทรั พย์ หรื อการสูญหายในการ
จัดส่งเช็คซึง่ เป็ นผลมาจากความไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

(4)

ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื ้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุในข้ อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้ สทิ ธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้น ให้ ถือ
ว่าผู้จองซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื ้อมีสทิ ธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ต่อผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ที่
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรื อเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์
ผู้จัด จาหน่ายหลักทรั พย์ ที่รับจองซือ้ หุ้นจากผู้จองซือ้ หุ้นที่ยกเลิกการจองซือ้ หลักทรั พย์ ดังกล่าวจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายนันๆ
้ โดยการโอนเงิน
ค่า จองซื อ้ หุ้น เข้ า บัญ ชี ธ นาคารของผู้จ องซื อ้ หุ้น ผ่า นระบบการโอนเงิ น อัต โนมัติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพ ย์ตามประเภท
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บัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น (เฉพาะผู้จอง
ซื ้อที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์รายที่รับจองซื ้อหุ้น) หรื อสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 10 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหรื อนับแต่วนั ที่เกิด
เหตุการณ์ตาม (ข) โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการ
เรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ได้ ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อหุ้นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหุ้นผ่าน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ า
บัญชี ซื ้อขายหลักทรั พย์ตามประเภทบัญชี ที่ผ้ ูจองซือ้ หุ้นแจ้ งไว้ หรื อส่งเช็ คเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่า
จองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

6.9 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่เป็ น
นายทะเบียนหุ้นสามัญให้ กบั บริ ษัท และให้ บริ การรับฝากใบหุ้นที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้ไว้ กบั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสูร่ ะบบซื ้อขายแบบไร้ ใบ
หุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผ้ ู
จองซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้ รับ
ใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัท ดาเนินการในกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้คือ
6.9.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูได้ รับการจัดสรรสิทธิ การจองซือ้ หุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดการ
จองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่า
จะได้ รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื ้ออาจจะได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทาการซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว

ส่วนที่ 3-6 หน้ าที่ 29

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

6.9.2 ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ไม่ประสงค์ จะขอรั บใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์
กล่าวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชี ซื ้อขาย
หลัก ทรั พ ย์ อ ยู่ กรณี นี บ้ ริ ษั ท จะด าเนิ น การน าหุ้น ที่ ไ ด้ รั บ จัด สรรฝากไว้ กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้น
ที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อภายใน 7 วันทาการ
นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผ้ ู
จองซือ้ ฝากไว้ ในกรณีนีผ้ ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ฯ ได้ ทัน ที ที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ อนุญ าตให้ ห้ ุ นของบริ ษั ท ท าการซื อ้ ขายได้ ใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการตามข้ อ 6.9.2 ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของ
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้
แล้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นตามข้ อ 6.9.1 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
6.9.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรั บใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนเองไว้ ในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กล่าวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ใน
บัญชี ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที่ 600 กรณีนีบ้ ริ ษัท จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ใน
กรณีนี ้ผู้ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัท ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื ้อ
ต้ องการถอนหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่ า ว ผู้ จองซื อ้ สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ศู น ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ ง จะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนดทังนี
้ ้ การถอนหุ้นสามัญที่
ฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้ องใช้ เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้
ผู้จองซื ้อที่นาฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ ทนั ภายในวันที่ห้ นุ สามัญของ
บริ ษัทเริ่ มทาการซื ้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่นาฝากหลักทรัพย์เข้ า
บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี ้ว่าผู้จองซื ้ออาจเป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลสัญชาติอเมริ กนั
ตามกฎหมาย FATCA และจะดาเนินการออกเป็ นใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อ ตามข้ อ 6.9.1 ให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อแทน
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ในใบจองซื ้อ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของ
ผู้จองซื ้อ ตามข้ อ 6.9.1 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ

ส่วนที่ 3-6 หน้ าที่ 30

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 1

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1. บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
1.1 กรรมการบริหารและผู้ท่ ดี ารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และ
ด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อ ผู้ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่ นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ ง
ในสาระสาคัญ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
1) งบการเงิ น และข้ อ มูลทางการเงิ น ที่ ป ระกอบเป็ นส่ว นหนึ่ง ของแบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวน ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริ ษัทแล้ ว
2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทังของบริ
้
ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึ งข้ อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัท
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
แล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 2

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร/
กรรมการบริ หาร

นางชุติภา กลิ่ นสุวรรณ

2.

นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

นายทวีศิลป์ ชิ นะพัฒนวงศ์

3.

นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์

4.

นางสาวรักชนก สาเนียงล ้า

กรรมการ/รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร/
นายจรัลพัฒน์ วิ ศาลสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน/ นางสาวรักชนก สาเนียงล้า
กรรมการบริ หาร

ผู้รับมอบอานาจ

ชื่อ-นามสกุล
1.

นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ

ตาแหน่ ง
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 3

ลายมือชื่อ
นางชุติภา กลิ่ นสุวรรณ

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1.2 กรรมการท่ านอื่นของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ นอกจาก 1.1
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนฉบับนี ้แล้ ว และ
ด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทา
ให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของนางชุติภา กลิน่ สุวรรณ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

พลเรื อเอกไกรสร จันทร์ สวุ านิชย์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ ษัท

2.

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ นาวาโทสมชาติ วิ พิศมากูล

3.

นายยุทธนา แต่ปางทอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายยุทธนา แต่ปางทอง

4

นายวิทยา ภัทรเมธากุล

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

นายวิ ทยา ภัทรเมธากุล

พลเรื อเอกไกรสร จันทร์ สวุ านิ ชย์

ผู้รับมอบอานาจ

ชื่อ-นามสกุล
1.

นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

นางชุติภา กลิ่ นสุวรรณ

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 4

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

2. เจ้ าของหลักทรัพย์
นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนฉบับนีแ้ ล้ ว
และด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้มีอานาจลงนามผูกพัน ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุ
อัน ควรสงสัย ว่า ข้ อ มูลดังกล่าวไม่ถูกต้ องครบถ้ ว น เป็ นเท็จ ท าให้ ผ้ ูอื่ น สาคัญ ผิ ด หรื อ ขาดข้ อ มูลที่ ควรต้ องแจ้ ง ใน
สาระสาคัญ ข้ าพเจ้ า นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ ข้ าพเจ้ ากากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชื่อ-นามสกุล

เจ้ าของหลักทรัพย์ /ผู้รับมอบอานาจ
ตาแหน่ ง

นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ

กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ลายมือชื่อ
นางชุติภา กลิ่ นสุวรรณ

2.1 กรรมการบริหารและผู้ท่ ดี ารงตาแหน่ งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว และ
ด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ กรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อ ผู้ดารงตาแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี ้ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า
1) งบการเงิ น และข้ อ มูลทางการเงิ น ที่ ป ระกอบเป็ นส่ว นหนึ่ง ของแบบแสดงรายการข้ อ มูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวน ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผล
การดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทแล้ ว
2) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญทังของบริ
้
ษัทอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
3) ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กันยายน
2561 ต่ อ ผู้สอบบัญ ชี แ ละกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แล้ ว ซึ่ง ครอบคลุม ถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งและการ
เปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทา
รายงานทางการเงินของบริ ษัท
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูก ต้ องของข้ อมูล
แล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 5

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

นางชุติภา กลิ่ นสุวรรณ

2.

นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร

นายทวีศิลป์ ชิ นะพัฒนวงศ์

3.

นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์

กรรมการ/รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร

นายจรัลพัฒน์ วิ ศาลสวัสดิ์

นางสาวรักชนก สาเนียงล ้า

กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี
การเงิน

นางสาวรักชนก สาเนียงล้า

4.

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ-นามสกุล
1.

นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ

ตาแหน่ ง
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 6

ลายมือชื่อ
นางชุติภา กลิ่ นสุวรรณ

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

2.2 กรรมการท่ านอื่นของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ นอกจาก 2.1
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนฉบับนี ้แล้ ว และ
ด้ วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทา
ให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นางชุตภิ า กลิน่ สุวรรณ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของนางชุติภา กลิน่ สุวรรณ กากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1.

พลเรื อเอกไกรสร จันทร์ สวุ านิชย์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ ษัท

2.

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ นาวาโทสมชาติ วิ พิศมากูล

3.

นายยุทธนา แต่ปางทอง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายยุทธนา แต่ปางทอง

4.

นายวิทยา ภัทรเมธากุล

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

นายวิ ทยา ภัทรเมธากุล

พลเรื อเอกไกรสร จันทร์ สวุ านิ ชย์

ผู้รับมอบอานาจ
ชื่อ-นามสกุล
1.

นางชุติภา กลิน่ สุวรรณ

ตาแหน่ ง
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 7

ลายมือชื่อ
นางชุติภา กลิ่ นสุวรรณ

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
3. การรับรองการปฏิบัตหิ น้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงิน
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
ชื่อ-นามสกุล
1.

นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ

2.

นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ

ส่วนที่ 4 หน้ าที่ 8

ลายมือชื่อ
นายธนพิ ศาล คูหาเปรมกิ จ
นางสาวปรารถนา เมฆเกรี ยงไกร

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 1

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
สัดส่ วน ความสัมพัน
ในการ
ธ์ ทาง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง
ถือหุ้น
ครอบครัว
(ปี )
อบรม
ในบริษัท
ระหว่ าง
(ร้ อยละ)
ผู้บริ หาร
1 พลเรือเอกไกรสร จันทร์ สวุ า
63 - วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 30
0.00
ไม่มี
นิชย์/
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
ประธานกรรมการบริษัท และ
รุ่นที่ 51
กรรมการอิสระ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้ าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
- หลักสูตร SURFACE WARFARE
OFFICER SCHOOL (SWOS)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 1

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ

บริษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการเติมเงินโทรศัพท์

2558 - ปั จจุบนั

สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
(สนช.)

รัฐสภา

สมาชิกคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช)

รัฐสภา

ผู้บญ
ั ชาการทหารเรือ

กองทัพเรื อ

ที่ปรึกษาธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย

2557-2558

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

2

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม
-

-

ปริญญาตรี วิทายาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียน
นายเรือ
วุฒิบตั รเสนาธิการทหารเรือ
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
หลักสูตร Long Gunnery,
อินเดีย
หลักสูตร Anti-Missile System,
ฝรั่งเศส
หลักสูตร Mine Hunting
System ,เยอรมัน,อิตาลี
หลักสูตร Electronic Warfare,
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร Marine Terminal
Engineering , ExxonMobil
หลักสูตร Safety in Plant
Design, ExxonMobil
หลักสูตร Risk Management ,
ExxonMobil
หลักสูตร ISO/ISM Lead

สัดส่ วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)
0.00

ความสัมพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้จดั การส่วนปฏิบตั ิการทางเรือ

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) / ธุรกิจปิ โตรเลียม
และปิ โตรเคมีครบวงจร

2555-2560

PTT Group Marine Standard
Management Leader

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

2555-2560

Member

Oil Company International Marine Forum,
AP terminal Forum

2558– 2560

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 2

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

-

3

นายยุทธนา แต่ปางทอง/
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

57

สัดส่ วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

Auditor , Singapore
หลักสูตร Business
Management, PTT
หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 149/2018

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015
- Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 233/2017
- Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่
9/2017

0.00

ไม่มี

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 3

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

2555-2560

กรรมการบริหาร

สมาคมอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมของกลุม่
อุตสาหกรรมน ้ามัน(IESG)

2555-2557

บริษัท พีทีที แท้ งค์ เทอร์ มินลั จากัด/พลังงาน

ปั จจุบนั

ผู้จดั การส่วนปฏิบตั ิการทางเรือ/
ผู้จดั การส่วนปฎิบตั ิการคลัง
กรรมการตรวจสอบ

ปั จจุบนั

กรรมการ

ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาบริษัทฯ

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ ้ง (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)/ธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนอลูมิเนียมและ
สังกะสี
บริษัท ริช สปอร์ ต จากัด (มหาชน)/จาหน่าย
รองเท้ าและเครื่องแต่งกาย
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)/สินค้ าอุปโภคบริโภค
บริษัท สระบุรี โซล่าร์ จากัด/โรงไฟฟ้า

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน

2558-2561

กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ

2558-2561

กรรมการ

2558-2561

กรรมการ

บริษัท เอซีซี อีเลคทริค จากัด/จาหน่าย
เครื่องใช้ ไฟฟ้า

2558-2561

กรรมการ

บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ ค จากัด/อสังหาริมทรัพย์

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ

4

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายวิทยา ภัทรเมธากุล /
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

60

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

-

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
(การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
(การตลาด) Pacific States
University
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (บริหาร
การเงินและการตลาด) มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตร Director Accreditation

สัดส่ วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

0.00

ความสัมพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

2558-2561

กรรมการ

2558-2561

กรรมการ

2558-2561

กรรมการ

บริษัท บางปะกงโซล่า พาวเวอร์ จากัด /
โรงไฟฟ้า
บริษัท ซี.อี.ไอ (เชียงใหม่) จากัด/ให้ บริการด้ าน
อาหาร
บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์ จี จากัด/ โรงไฟฟ้า

2558-2561

กรรมการ

บริษัท ดับบลิว โซลา จากัด/ โรงไฟฟ้า

2556-2557

กรรมการตรวจสอบ

ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จากัด
(มหาชน)/ออกแบบ ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์
สารกึ่งตัวนา
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
บริษัท เฮชวีอี จากัด/ ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ
มาตรฐาน ISO 17025

2557 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 4

ตาแหน่ ง

ที่ปรึกษา

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

สัดส่ วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

99.93

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018
5

6

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ/
กรรมการ และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร

นายทวีศลิ ป์ ชินะพัฒนวงศ์/
กรรมการ/กรรมการบริหาร

63

61

-

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 79 /2009
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 250/2017
- The Role of Chairman 2018
- Board Matters and trends Agenda
2017
Board Nomination and
compensation program 2017
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course
for New IPOs 2/2017
- มศ.3 โรงเรียนอานวยศิลป์
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 254/2561

2560 – ปั จจุบนั
2554 –2560

2554 –2560

0.00

ไม่มี

ปั จจุบนั
2560 – 2561
2539-2560

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 5

กรรมการ และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบัญชี
การเงิน
ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบัญชี
การเงิน

กรรมการ/ที่ปรึกษา

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
บริษัท ชุติภา มารีน ออยล์ จากัด

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
กรรมการ/รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
บริหาร
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

สัดส่ วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2554-2560

นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ/์
กรรมการ/ รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร

7

8

นางสาวรักชนก สาเนียงล ้า
/กรรมการ/ ประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายบัญชีการเงิน

61

-

48

เทียบเท่าปริญญาตรีเดินเรือพาณิชย์
กรมเจ้ าท่า
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 150/2561

- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course
for New IPOs รุ่นที่2/2560
- Refreshment of the Role and
Expectation of A CFO ปี 2561

0.00

ไม่มี

ปั จจุบนั

2556-2560
0.00

ไม่มี

กรรมการผู้จดั การ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท ชุติภา มารีน ออยล์ จากัด

กรรมการ/รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
บริหาร
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ าย
ปฏิบตั ิการ
กรรมการ/ ประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายบัญชีการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบัญชี
การเงิน

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
บริษัท วันลิ ้งค์ เทคโนโลยี จากัด/เทคโนโลยี

2558-2559

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

บริษัท ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
เครื่องประดับ

2556-2558

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

บริษัท เกษตรทิพย์ เฟอร์ ติไลเซอร์ จากัด/ผลิต
และจาหน่ายปุ๋ยเคมี

ปั จจุบนั
2559-2560

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 6

ตาแหน่ ง

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

9

นายขรรค์ชยั ชมภูนชุ /
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

10

11

นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ/
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฎิบตั ิ
การ

นางสาวนริษา ทองมณี/
สมุห์บญ
ั ชี

อายุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม
-

51

36

- ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรื อ
ศูนย์ฝึกพานิชนาวี

-

12

นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ
เลขานุการบริษัท

35

เทียบเท่าปริญญาตรี สาขาเดินเรือ
พาณิชย์ ศูนย์พานิชนาวี กรมเจ้ าท่า

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปริญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-ปริญญาตรี
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สัดส่ วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)
0.00

0.00

0.00

0.02

ความสัมพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 7

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2561-ปั จจุบนั

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

2559 – 2560

ผู้จดั การทัว่ ไป

2561-ปั จจุบนั
2558-2561

ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

2557-2558

รองผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

2560 – ปั จจุบนั

สมุห์บญ
ั ชี

2558-2560

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

2556-2558

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

2554 – 2556

พนักงานบัญชีอาวุโส

ปั จจุบนั

เลขานุการบริษัท

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
บริษัท ไทยอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด/ให้ บริการ
ขนส่งน ้ามัน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน
บริษัท ไทยยยูเนี่ยน ซีฟ้ ดู จากัด/ผลิตอาหารแช่
แข็ง
บริษัท บูทิค คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)/
อสังหาริมทรัพย์
บริษัท อาร์ เอสเอ็ม แอดไวซอรี่ จากัด /บริการ
(Audit, Accounting, Tax and Consulting)
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน

บริ ษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ
อบรม

สัดส่ วน
ในการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพัน
ธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริ หาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที่ 87/2018

เอกสารแนบที่ 1 หน้า 8

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท / ประเภทธุรกิจ

2559-2560

เจ้ าหน้ าที่อาวุโสฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน

2558-2559

ประชาสัมพันธ์

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)/
ให้ บริการขนส่งน ้ามัน

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
-ไม่ ม-ี

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท

เอกสารแนบ 3

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง
นายโกศล แย้ มลีมลู
กรรมการผู้จดั การ

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึ กอบรม
ปริญญาโท - วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี - สาขาวิชาบัญชี และการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรด้ านทีป่ รึกษาธุรกิจ
(Certificate for Business Advisor)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
(Certificate of Real Estate Entrepreneur)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4575
(Certified Public Accountant: CPA)
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
(Certified Internal Auditor: CIA)
- ผู้ตรวจสอบภายในด้ านการบริการการเงิน (Certified
Financial Service Auditor: CFSA)
ประวัติการฝึ กอบรม
- หลักสูตรผู้ตรวจสอบอิสระในการตรวจประเมิน
เอกสารอ้ างอิงของกลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

สัดส่ วนในการ
ถือหุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

0.00

ไม่มี

เอกสารแนบที่ 3 หน้ า 1

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

2556 -ปั จจุบนั

กรรมการผู้จดั การ

บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร์
จากัด

2545 – 2556

กรรมการ

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน
จากัด

2544 – 2545

International Audit
Manager

Grant Thornton LLP
Seattle, USA

2543 – 2544

ผู้จดั การอาวุโส

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน
จากัด

2538 - 2543

ผู้จดั การอาวุโส

บริษัท ไพรซวอเตอร์ เฮาส์คู
เปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการฝึ กอบรม

สัดส่ วนในการ
ถือหุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ที่เข้ าร่วมโครงการ CAC SME Certification
- หลักสูตรการอบรมกระดาษทาการเพื่อมาตรการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร
- หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ
- หลักสูตรด้ านตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในฯ
- หลักสูตรด้ านภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากร
หลักสูตรต่อเนื่องด้ านมาตรฐานรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการสอบบัญชี
- หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีทปี่ รับปรุงใหม่
- หลักสูตรการตรวจสอบและการใช้ ซอฟท์แวร์ ในการ
ตรวจสอบ
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร
(Advanced COSO ERM)
- หลักสูตรทีป่ รึกษาทางการเงิน สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย

เอกสารแนบที่ 3 หน้ า 2

ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนหรื อ บริ ษัท ที่มีประชาชนเป็ นผู้ถือ
หุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริ หาร จัดการความเสี่ยงหรื อความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัท และผู้ที่มี
ส่วนได้ เสียได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทที่จะต้ องดาเนินการให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัท มีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สนิ จากการทุจริ ต เสียหาย รวมทังมี
้ การจัดทาบัญชี รายงานที่ถกู ต้ อง
น่าเชื่อถือ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากไพร้ ซวอ
เตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบ
ประเมิน”) ฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ บริ ษัทใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทด้ วยตนเอง
แบบประเมินนี ้ ได้ จัดทาตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ที่ได้ ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนามาปรับให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น รวมทัง้
เหมาะสมกับบริ ษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคาถามหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ ขยาย
ความแต่ละส่วนออกเป็ นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้ เข้ าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
การนาไปใช้
บริ ษัทควรใช้ แบบประเมินนี ้เป็ นแนวทางในการประเมินหรื อทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่าง
น้ อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัท อย่างมีนยั สาคัญ
การประเมิน ดังกล่าวควรผ่านการพิ จารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทด้ ว ย เพื่ อให้ เ กิ ดการ
แลกเปลีย่ นความเห็น มีความเข้ าใจตรงกัน และสามารถกาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ ษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้ อ ควรอยู่บนพื ้นฐานของการปฏิบตั ิจริ ง หากประเมินแล้ วพบว่า บริ ษัทยังขาดการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอในข้ อใด (ไม่ว่าจะเป็ นการไม่มีระบบในเรื่ องนัน้ หรื อมีแล้ วแต่ยงั ไม่เหมาะสม) บริ ษัทควรอธิ บาย
เหตุผลและแนวทางแก้ ไขประกอบไว้ ด้วย

1

เป็ นคณะกรรมการร่ วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้ แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริ กา (AICPA) สถาบันผู้
ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรื อ IIA) สถาบันผู้บริ หารการเงิน (Financial Executives Institute หรื อ FEI)
สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริ กา (American Accounting Association หรื อ AAA) และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริ หาร (Institute
of Management Accountants หรื อ IMA)
เอกสารแนบที่ 4 หน้ า 1

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงานที่ครอบคลุมถึง



1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาวัน และการตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง



1.2.1 มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สาหรับผู้บริ หารและพนักงาน ที่
เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกาหนดห้ ามผู้บริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทาให้ เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกาหนดข้ างต้ น
1.2.4 มี ก ารสื่ อ สารข้ อก าหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผู้ บริ หารและพนั ก งาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกาหนด
และบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี รวมทังมี
้ การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้ รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกากับดูแล
การปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
1.4.3 มี การแก้ ไขการกระท าที่ขัด ต่อ หลัก ความซื่อ ตรงและการรั กษาจรรยาบรรณอย่า ง
2

บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริ ษัท
เอกสารแนบที่ 4 หน้ า 2





ไม่ ใช่

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดาเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คาถาม
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้ าทีข่ องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ์อานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน

ใช่


2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารและพนักงาน



2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้ บริ ษัทกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้
ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน



2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มคี วามรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท หรื อสามารถขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆได้
้



2.5 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็ นอิ ส ระในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เช่ น ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท ไม่ มี
ความสัมพันธ์ อื่นใด อันอาจมีอิทธิ พลต่อ การใช้ ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ ใน
จานวนที่เหมาะสมเพียงพอ



2.6
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลการพั ฒ นาและปฏิ บั ติ เ รื่ องการควบคุ ม ภายใน
ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทังการสร้
้
างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรม
การควบคุม ข้ อมูลและการสือ่ สาร และการติดตาม



ไม่ ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุ
้
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
กัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ น
ต้ น

เอกสารแนบที่ 4 หน้ า 3



บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

คาถาม

ใช่

3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่ สารข้ อมูล



3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน



4. แสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม

ใช่

4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรั กษาบุคลากรที่มีความรู้ และ
ความสามารถที่ เ หมาะสม และมี ก ระบวนการสอบทานนโยบายและวิ ธี ก ารปฏิ บัติ นัน้ อย่า ง
สม่าเสมอ



4.2 บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี ้ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ



4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา



4.4 บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบ
ที่ปรึกษา (Monitoring) และการฝึ กอบรม



4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดตาแหน่ง (succession plan) ที่สาคัญ



ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

5. องค์ กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มีการปรั บปรุ งแก้ ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณี ที่
จาเป็ น



5.2 คณะกรรมการและผู้บริ หารกาหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
้ ่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน
ระยะสันและระยะยาวของบริ
้
ษัท



5.3 คณะกรรมการและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื่อง



เอกสารแนบที่ 4 หน้ า 4

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

คาถาม

ใช่

ไม่ ใช่

โดยเน้ นให้ สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้ าทีใ่ นการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของบุคลากรแต่ละคน



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกาหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คาถาม
ใช่
ไม่ ใช่
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนัน้ โดยแสดงได้ วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้ วน แสดงถึงสิทธิหรื อ
ภาระผูกพันของบริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง



6.2 บริ ษัทกาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ



6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทอย่างแท้ จริง



6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง อนุมตั แิ ละสือ่ สารนโยบายการบริ หาร
ความเสีย่ งให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม
ขององค์กร



7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุม
ทั่วทัง้ องค์ กร
คาถาม

ใช่

7.1 บริ ษัทระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทังระดั
้ บองค์กร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าทีง่ านต่าง ๆ



7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภทที่อาจเกิดจากทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์กร ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ



7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสีย่ ง



7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสาคัญของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
้
ดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น



เอกสารแนบที่ 4 หน้ า 5

ไม่ ใช่

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

คาถาม
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสีย่ งนัน้ (acceptance) การลดความเสีย่ ง (reduction) การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (avoidance)
หรื อการร่วมรับความเสีย่ ง (sharing)

ใช่

ไม่ ใช่



8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ของ
องค์ กร
คาถาม

ใช่

8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ต แบบต่างๆ เช่น การจัดทา
รายงานทางการเงินเท็จ การทาให้ สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์ รัปชัน การที่ผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื น
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลใน
รายงานที่สาคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น



8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของ
เป้าหมายที่กาหนดแล้ ว รวมทังได้
้ พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงิ่ จูงใจหรื อผลตอบแทน
แก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั ้ ้ าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ ง จนทาให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ น
ต้ น



8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และ
มาตรการที่บริ ษัทดาเนินการเพื่อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริ ต



8.4 บริ ษัทได้ สอื่ สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิทกี่ าหนดไว้



ไม่ ใช่

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

9.1 บริ ษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว



9.2 บริ ษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงนันอย่
้ างเพียงพอแล้ ว



เอกสารแนบที่ 4 หน้ า 6

ไม่ ใช่

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

คาถาม

ใช่

9.3 บริ ษัทประเมินการเปลีย่ นแปลงผู้นาองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ ว



ไม่ ใช่

การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คาถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การ
จัดซื ้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่ และลาดับชันการอนุ
้
มตั ิของ
ผู้บริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้ สามารถป้องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการ
กาหนดขนาดวงเงิ นและอานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในการอนุมัติโครงการ
ลงทุน ขัน้ ตอนการจัดซื ้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจ
จัดซื ้อ ขันตอนการเบิ
้
กจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จัดให้ มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส า ห รั บ ก ร ณี ต่ า ง ๆ ดั ง นี ้
10.2.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริ หาร และ
ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ บุ ค ค ล ดั ง ก ล่ า ว ร ว ม ทั ้ง บุ ค ค ล ที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กั น เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
การติ ด ตามและสอบทานการท ารายการระหว่า งกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ รวมทังมี
้ การปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริ ษัทอนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทาสัญญาซื ้อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การค ้าประกัน บริ ษัทได้
ติดตามให้ มนั่ ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพัน
บริ ษัท เช่น ติดตามการชาระคืนหนี ้ตามกาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ น
ต้ น



10.3 บริ ษัทกาหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
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ไม่ ใช่

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

คาถาม

ใช่

10.4 บริ ษัทกาหนดให้ มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
้ บกลุม่ บริษัท หน่วย
ธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที่อนุมตั ิ
(2) หน้ าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ



ไม่ ใช่



11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คาถาม

ใช่

11.1 บริ ษัทควรกาหนดความเกี่ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ



11.2 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม



11.3 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม



11.4 บริ ษัทควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม



ไม่ ใช่

12. องค์ กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้ นโยบายที่กาหนดไว้ นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
คาถาม

ใช่

12.1 บริ ษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพือ่ ติดตามให้ การทาธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
้
มตั ิทกี่ าหนด เช่น ข้ อบังคับของบริ ษัท
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื
อนาผลประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ สว่ นตัว



12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผู้ที่ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน้



12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)
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ไม่ ใช่

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

คาถาม

ใช่

12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังก
้ าหนด
แนวทางให้ บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร ในบริ ษัทย่อยหรื อร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ
(หากบริ ษัทไม่มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อ บริ ษัทร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)้



12.5 บริ ษัทกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดย
ผู้บริ หารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษัท ได้ รับการนาไปใช้ ในเวลาทีเ่ หมาะสม โดยบุคลากร
ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน



12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ



ไม่ ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่
กาหนดไว้
คาถาม

ใช่

13.1 บริ ษัทกาหนดข้ อมูลที่ต้องการใช้ ในการดาเนินงาน ทังข้
้ อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่
มีคณ
ุ ภาพและเกี่ยวข้ องต่องาน



13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้ องของข้ อมูล



13.3 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้ อมูลที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริ ษัท ทางเลือกต่าง ๆ



13.4 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายใน
ระยะเวลาขันต
้ า่ ตามที่กฎหมายกาหนด



13.5 บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้ อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น
การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พจิ ารณา
ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องทีเ่ สนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น



13.6 บริ ษัทมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
้ างครบถ้ วนแล้ ว
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บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

14. องค์ กรสื่อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที่
จาเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ ตามที่วางไว้
คาถาม

ใช่

14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ่ สารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือ่ สารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริ ษัทสามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่
ต้ องการ เช่น การกาหนดบุคคลที่ เป็ นศูนย์ติดต่อเพื่อให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื่นนอกจากที่ได้ รับ
จากผู้บริ หาร รวมทังการติ
้
ดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามที่คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ บคุ คลต่าง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower hotline)
ได้ อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่



15. องค์ กรได้ ส่ ือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คาถาม

ใช่

15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ่ สารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีช่องทางการสือ่ สารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ า ที่หรื อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น



15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษัทได้
อย่างปลอดภัย



ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ ม่ นั ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คาถาม

ใช่

16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติ ดตามการปฏิบัติตามจริ ยธรรมธุรกิ จและข้ อกาหนดห้ ามฝ่ าย
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ไม่ ใช่

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน)

คาถาม
บริ ห ารและพนัก งานปฏิ บัติ ต นในลัก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เช่ น
ก าหนดให้ แ ต่ ล ะส่ว นงานติ ด ตามการปฏิ บัติ และรายงานผู้บัง คับ บัญ ชา หรื อ มอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น

ใช่

16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้ โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริษัท



16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ



16.5 บริ ษัทกาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ



16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ามมาตรฐานสากล การปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)



ไม่ ใช่

17. องค์ กรประเมินและสื่อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม

ใช่

17.1 บริ ษัทประเมินผลและสือ่ สารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตาม
แก้ ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึ ้นแตกต่างจากเป้าหมาย ที่กาหนดไว้ อย่างมี
นัยสาคัญ



17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี ้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรื อ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทาที่ผดิ ปกติ
อื่น ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ วา่ จะได้ เริ่ม
ดาเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ



เอกสารแนบที่ 4 หน้ า 11

ไม่ ใช่

บริ ษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5
งบการเงิน

