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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ด้ วยทุนจดทะเบียน
เริ่ มต้ น 1 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ และได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่
18 พฤษภาคม 2559 โดยในช่วงแรก บริ ษัทให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ค้าน ้ามันขนาดใหญ่ (ผู้ค้าน ้ามันตาม
มาตรา 7) ในประเทศ โดยขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิงจากโรงกลัน่ น ้ามัน ที่อยู่ทางภาคตะวันออกมายัง คลังน ้ามันของลูกค้ า
ที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มแม่น ้าหรื อชายทะเล ต่อมา บริ ษัทได้ อาศัยความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
เหลว (Liquid Product) ทางเรื อ ในการขยายการให้ บริ การไปยังกลุม่ ลูกค้ าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ค้าน ้ามันเชือ้ เพลิง
ขนาดใหญ่ในประเทศ บริ ษัทได้ ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ให้ กบั ผู้ผลิตและจาหน่ายใน
ต่างประเทศ หลังจากนันความต้
้
องการขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงทางเรื อ ของลูกค้ าในประเทศเริ่ มลดลง เนื่องจากลูกค้ าได้
เปลี่ยนไปใช้ การขนส่งสินค้ าทางรถเป็ นหลัก บริ ษัทจึงให้ บริ การขนส่ง ผลิตภัณฑ์ นา้ มันปาล์มและนา้ มันพืช ชนิดต่างๆ
ทางเรื อในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ปั จจุบนั บริ ษัท เป็ นหนึ่งในผู้ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื ออันดับต้ นๆ ที่ให้ บริ การ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ได้ แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศ
เวียดนาม และประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์)
ต่อมา บริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยในชื่อ บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 5 ล้ านบาท เพื่อดาเนินธุรกิ จขนส่งสินค้ าทางรถภายในประเทศไทย เนื่องจาก
บริ ษั ท ต้ อ งการขยายธุร กิ จ ไปยัง ธุร กิ จ อื่น ในกลุ่มธุ รกิ จการให้ บริ การด้ านโลจิ สติก ส์ และต้ องการขยายลักษณะการ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าออกไปยังเส้ นทางใหม่ และลูกค้ าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจ ขนส่งสินค้ าทางเรื อ
เพียงธุรกิจเดียว ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มีจานวนเรื อทังหมด
้
8 ลา
คิดเป็ นน ้าหนักบรรทุกรวม 46,661 เมตริ กตัน และกองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีจานวนรถทังหมด
้
95 คัน คิดเป็ น
ปริ มาณการบรรทุกรวม 4.28 ล้ านลิตร
บริ ษัทมีความประสงค์ ที่จะเป็ นหนึ่งในผู้นาในการให้ บริ การด้ านการขนส่งสินค้ าเหลวทัง้ ทางเรื อและทางรถ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ทังนี
้ ้ ในระยะเวลา 5 ปี ข้ างหน้ า บริ ษัท จะมุ่งเน้ นการ
ขยายฐานลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง สาหรับการขนส่งสินค้ าทางเรื อ บริ ษัท มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid
Product) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ไปยัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ ปนุ่ เป็ นต้ น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศ
ศรี ลงั กา และประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น) และสาหรับการขนส่งสินค้ าทางรถ บริ ษัทมีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าไปยังสินค้ าเหลวอื่นนอกเหนือจากน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 (เช่น ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม และ
เอทานอล เป็ นต้ น) เพื่อเข้ าถึงกลุม่ ที่มีความต้ องการขนส่งสินค้ ารายใหม่ๆ ดังนัน้ การลงทุนที่สาคัญของบริ ษัท จึงเป็ นการ
ลงทุนในเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีและรถบรรทุกน ้ามันเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
หนึง่ ในบริ ษัทชันน
้ าทีใ่ ห้ บริ การด้ านการขนส่งสินค้ าเหลวในเอเชีย
พันธกิจ






1.2

การดาเนินธุรกิจภายใต้ ธรรมาภิบาลที่ดี
การให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นที่พงึ พอใจของลูกค้ า
ปฏิ บัติตามข้ อบังคับสากล กฎและระเบี ย บปฏิ บัติเพื่ อให้ มั่น ใจว่าบริ ษัท ให้ ความส าคัญเรื่ องความ
ปลอดภัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้ อม
สร้ างมูลค่าให้ กบั บริ ษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สภาพแวดล้ อมที่ดีในสถานที่ทางาน พนักงานทางานอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

บริ ษัท มีความประสงค์ที่จะเป็ นหนึ่งในผู้นาในการให้ บริ การด้ านการขนส่งสินค้ าเหลวทังทางเรื
้
อและทางรถใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ทังนี
้ ้ ในระยะเวลา 5 ปี ข้ างหน้ า บริ ษัท จะมุง่ เน้ นการขยาย
ฐานลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง สาหรับการขนส่งสินค้ าทางเรื อ บริ ษัท มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid
Product) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ไปยัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรี
ลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น) และสาหรับการขนส่งสินค้ าทางรถ บริ ษัท มีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าไปยังสินค้ าเหลวอื่นนอกเหนือจากน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 (เช่น ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม และ
เอทานอล เป็ นต้ น) เพื่อเข้ าถึงกลุม่ ที่มีความต้ องการขนส่งสินค้ ารายใหม่ๆ ดังนัน้ การลงทุนที่สาคัญของบริ ษัท จึงเป็ นการ
ลงทุนในเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีและรถบรรทุกน ้ามันเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
1.3

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา

ปี 2557

:

o

o

บริ ษัท จัดตังบริ
้ ษัทย่อยในชื่อบริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 5.00 ล้ านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น) และบริ ษัท ถือหุ้นใน AMAL ใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ในเดือนกันยายน AMAL ได้ เข้ าทาสัญญาจ้ างขนส่งไบโอดีเซล B100 กับผู้ผลิตไบโอดีเซล
B100 แห่งหนึ่ง ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทาหน้ าที่ขนส่งไบโอดีเซล B100 จาก
โรงงานผลิตของผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ดังกล่าว ไปส่งให้ กบั โรงกลัน่ น ้ามันที่ซื ้อไบโอดีเซล
B100
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ปี 2557 (ต่ อ)

o

o

ปี 2558

:

o

o

o

o

o

ปี 2559

:

o

AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามัน 5 คัน (โดยรถบรรทุกน ้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้ วย รถหัว
ลากจูง (หัวลาก) 1 คัน และรถหางพ่วงบรรทุกน ้ามัน (หางลาก) ปริ มาณบรรทุก 45,000
ลิตร 1 คัน) เพื่อรองรับการขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้ กับผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ราย
ดังกล่าว กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL ในช่วงแรก จึงมีรถทังหมด
้
5 คัน และมีปริ มาณ
การบรรทุกรวม 0.23 ล้ านลิตร
ในเดือนธันวาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 40.00 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เดิม ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังหมด
้
ส่งผลให้ บริ ษัท ถือหุ้นใน AMAL ใน
สัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ AMAL ต้ องการ
นาเงินที่ได้ ไปใช้ ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ โดยเพิ่มจานวนรถบรรทุกน ้ามัน
เพื่อรองรับปริ มาณการขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ในเดือนมกราคม AMAL ได้ เข้ าทาสัญญาจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงกับ PTG ตามสัญญา
ดังกล่าว AMAL ทาหน้ าที่ขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ PTG สัง่ ซื ้อจากโรงกลัน่ น ้ามันของ บริ ษัท
ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (“TOP”) ไปยังคลังนา้ มัน ของ PTG ซึ่งตัง้ อยู่ในจังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก
ในไตรมาสแรก AMAL ซื ้อรถบรรทุกนา้ มันเพิ่มขึ ้น 30 คัน เพื่อรองรั บการขนส่งนา้ มัน
เชื ้อเพลิงให้ กบั PTG ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 35 คัน และ
มีปริ มาณการบรรทุกรวม 1.58 ล้ านลิตร
ในไตรมาสที่สอง AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 3 คัน เพื่อให้ สามารถให้ บริ การขนส่ง
น ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้ อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ
AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 38 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 1.71 ล้ านลิตร
ในไตรมาส 3 บริ ษัท ซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “เมซอนร์ ” ที่มี
น ้าหนักบรรทุก 4,823 เมตริ กตัน ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มี
เรื อเพิ่มขึน้ เป็ น 6 ลาและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 23,699 เมตริ กตัน เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการบรรทุกสินค้ า
ในไตรมาสสุดท้ าย AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 5 คัน เพื่อให้ สามารถให้ บริ การขนส่ง
น ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้ อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ
AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 43 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 1.94 ล้ านลิตร
ในเดือนกุมภาพันธ์ บริ ษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 161.80 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 518,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายทังหมด
้
ให้ กบั บริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด (“PTGLG”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
จากัด (มหาชน) (“PTG”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว (ณ
ขณะนัน)
้ ส่งผลให้ PTGLG เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ในสัดส่วนร้ อยละ 32.01 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ช่วยให้ บริ ษัท นาเงินที่ได้ ไปใช้ ในการลงทุนขยาย
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ โดยลงทุนซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี เพื่อขยายเส้ นทางการ
ให้ บริ การออกไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และนาไปเพิ่มทุนใน AMAL เพื่อขยายธุรกิจ
ขนส่งสินค้ าทางรถ นอกจากนี ้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับ PTGLG ยังช่วยให้
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ปี 2559 (ต่ อ)

o

o

o

o

o
o

o

o

เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริ ษัท และ PTG ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ าที่เป็ นธรรม
และเกิ ดประโยชน์ กับ ทัง้ สองฝ่ าย(รายละเอี ย ดเกี่ ยวกับ การด าเนิ น ธุร กิ จ ของบริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้ องกับ PTG แสดงอยู่ในส่วนที่ 2.2 ข้ อที่ 1. เรื่ องนโยบายและภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจ ภายใต้ หวั ข้ อที่ 1.4 เรื่ องความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ )
ในเดือนกุมภาพันธ์ AMAL ได้ เข้ าทาสัญญาจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงกับ PTG (ฉบับที่ 2)
ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทาหน้ าที่ขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ PTG สัง่ ซื ้อจากโรงกลัน่ น ้ามัน
ของ TOP ไปยังคลังน ้ามันของ PTG ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดชุมพร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดลาปาง
ในเดือนมีนาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 140.00 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เดิม ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจ
้ านวน ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นใน AMAL
เท่าร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ AMAL ต้ องการนา
เงินที่ได้ ไปใช้ ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ โดยลงทุนซื ้อที่ดินพร้ อมสิ่งปลูก
สร้ างในอาเภอศรี ราชาเพื่อใช้ เป็ นจุดจอดรถบรรทุกน ้ามัน ศูนย์ซ่อมบารุ งรถบรรทุก และ
สานักงานย่อยเพื่อประสานงานการรับและส่งสินค้ าให้ กับลูกค้ าของ AMAL และเพิ่ม
จานวนรถบรรทุกน ้ามันเพื่อรองรับปริ มาณการขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ
ในไตรมาสแรก AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถ
เพิ่มขึ ้นเป็ น 53 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 2.39 ล้ านลิตร
ในเดือนเมษายน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ดาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัท
มหาชนจากัด และเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็ น 0.50 บาท
ต่อหุ้น ส่งผลให้ จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วเพิ่ มขึ ้นจาก 1,618,000 หุ้น เป็ น
323,600,000 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 54.00 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยให้ เสนอขายต่อประชาชน
ทังจ
้ านวน
ในเดือนพฤษภาคม บริ ษัท จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
ในไตรมาส 2 บริ ษัท ซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “เมญ่า” ที่มี
น ้าหนักบรรทุก 9,942 เมตริ กตัน ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มี
เรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น 7 ลาและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 33,641 เมตริ กตัน การซื ้อเรื อ
บรรทุกน ้ามันและสารเคมีในครัง้ นี ้เพิ่มความสามารถในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าโดยเฉพาะ
เป็ นการขยายเส้ น ทางการให้ บ ริ ก ารไปยัง ภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออก (เช่ น ประเทศจี น
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น)
ในไตรมาสที่สอง AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 27 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันเของ AMAL มีรถ
เพิ่มขึ ้นเป็ น 80 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 3.60 ล้ านลิตร
ในเดือนกรกฎาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 190 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่ม
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ปี 2559 (ต่ อ)

o

o

o

o

ทุนจานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เดิม โดยบริ ษัท จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจ
้ านวน บริ ษัท ถือหุ้น AMAL คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ AMAL ต้ องการนาเงินที่
ได้ ไปใช้ ในการลงทุนขยายธุรกิ จขนส่งสินค้ าทางรถ โดยเพิ่มจานวนรถบรรทุกน ้ามันเพื่อ
รองรับปริ มาณการขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ในเดือ นตุลาคม ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น มีมติ ให้ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน
108,000,000 หุ้น ที่ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรในเดือนเมษายน และให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ดังนี ้
1) หุ้นสามัญ จานวน 102,000,000 หุ้น ให้ เสนอขายต่อประชาชน
2) หุ้นสามัญ จานวน 6,000,000 หุ้น ให้ เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย โดยหากมีห้ นุ ที่เหลือจากการจองซื ้อตาม
ข้ อ 2) ให้ นาหุ้นที่เหลือจากการจองซื ้อดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชนพร้ อมกับ
หุ้นตามข้ อ 1)
ในเดือนตุลาคม บริ ษัท ซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “อุลญา” ที่
มีน ้าหนักบรรทุก 13,020 เมตริ กตัน ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท
มีเรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น 8 ลาและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 46,661 เมตริ กตัน การซื ้อเรื อ
บรรทุกน ้ามันและสารเคมีในครัง้ นี ้เพิ่มความสามารถในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าโดยเฉพาะ
เป็ นการขยายเส้ น ทางการให้ บ ริ ก ารไปยัง ภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออก (เช่ น ประเทศจี น
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย
ประเทศปากีสถาน ประเทศศรี ลงั กา และประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น)
ในเดือนตุลาคม AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถ
เพิ่มขึ ้นเป็ น 95 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 4.28 ล้ านลิตร
ในเดือนธันวาคม บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยทาการซื ้อขาย
หลักทรั พย์ ในวันแรกในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยบริ ษัทมีทุนจดทะเบียน จานวน
215,800,000 บาท โดยแบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 431,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว จานวน 215,800,000 บาท
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1.4

โครงสร้ างการถือหุ้น
บริษัท อาม่ า มารีน จากัด (มหาชน)

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปี 2559

ธุรกิจให้ บริการขนส่ งสินค้ าเหลวโดยเรือ
ทุนจดทะเบียน
215.8 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
431.6 ล้ านหุ้น (พาร์ 0.5 บาท)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด1/ 9,365.72 ล้ านบาท

99.99%
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จากัด)
ธุรกิจให้ บริการขนส่ งสินค้ าเหลวโดยรถบรรทุก
ทุนจดทะเบียน
190 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
1.9 ล้ านหุ้น

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
1.5

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน จานวนหุ้น
หุ้นที่บริษัทถือ
(ล้ านบาท) ทัง้ หมด จานวนหุ้น ร้ อยละ
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด
ให้ บริ การขนส่ ง สิ น ค้ าเหลว
190
1,900,000 1,899,997 99.99
33/4 อาคารแดอะไนน์ ท าวเวอร์ ชัน้ ที่ 33 (น ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล
ทาวเวอร์ เอ ห้ องเลขที่ TNA02 ถ.พระราม 9 B100) ภายในประเทศ โดยใช้
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพฯ ร ถ บ ร ร ทุ ก น ้า มั น กึ่ ง พ่ ว ง
10310
(Tanker Truck)
โทรศัพท์ 0-2001-2801
โทรสาร 0-2001-2800
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจด้ านโลจิสติกส์ (Logistic) ปั จจุบนั บริ ษัทดําเนินธุรกิจขนส่ง
สินค้ าทางเรื อและรถ โดยบริ ษัท (“AMA”) ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อในต่างประเทศ และ AMAL ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
ที่บริ ษัท ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถในประเทศ
ชื่อบริษัท
AMA

AMAL

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) โดยใช้ เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี (Oil and Chemical
Tanker) สินค้ าที่บริ ษัท ให้ บริ การขนส่งในปั จจุบนั คือ ผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและนํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ ใน
การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ บริ ษัท บรรทุกสินค้ าจากผู้ผลิตและจําหน่ายที่อยูต่ า่ งประเทศ (ส่วนใหญ่
อยูใ่ นประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย) และส่งมอบให้ ผ้ นู ําเข้ าผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและนํ ้ามัน
พืชที่อยูภ่ มู ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก ดังนัน้ การขนส่งสินค้ าทางเรื อของบริ ษัท
จึงมีลกั ษณะเป็ นการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
ดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) โดยใช้ รถบรรทุกนํ ้ามัน (Tanker Truck) สินค้ าที่ AMAL
ให้ บริ การขนส่งในปั จจุบนั คือ นํ ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ในการขนส่งสินค้ าทางรถ AMAL
บรรทุกสินค้ าจากผู้ผลิตและจําหน่ายในประเทศ และส่งมอบให้ ผ้ ซู ื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อไบโอดีเซล B100
ยังจุดหมายปลายทางในประเทศที่ตกลงกัน ดังนัน้ การขนส่งสินค้ าทางรถของ AMAL จึงมีลกั ษณะเป็ น
การขนส่งสินค้ าในประเทศ

การให้ บริ การขนส่งสินค้ าของบริ ษัท แบ่งตามลักษณะยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่งสินค้ า สามารถแบ่งออกได้
เป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
(1) การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ
(2) การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ
ธุรกิจขนส่ งสินค้ าทางเรือ
•

ผลิตภัณฑ์ (สินค้ า) ที่บริษัท ให้ บริการขนส่ ง

บริ ษัทเน้ นการให้ บริ การขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) เป็ นหลัก โดยสินค้ าที่บริ ษัทให้ บริ การขนส่งใน
ปั จจุบนั เป็ นผลิตภัณฑ์นํ ้ามันพืช (Vegetable Oil Product) และนํ ้ามันปาล์มบริ โภค (Palm Olien)
•

ลักษณะการให้ บริการขนส่ งสินค้ า

ปั จจุบัน บริ ษั ทให้ บริ ก ารขนส่ง สินค้ าในลักษณะเป็ นรายเที่ยว (Voyage Charter หรื อ Spot Charter)
โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการขนส่งสินค้ าทังหมด
้
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เส้ นทางการขนส่งสินค้ าทางเรื อสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 เส้ นทางหลัก ดังนี ้
เส้ นทางการเดินเรือ
เส้ นทางเมียนมา
เส้ นทางเวียดนาม
เส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

เส้ นทางเอเชียตะวันออก

รายละเอียด
เรื อของบริ ษัท จะรับสินค้ าจากท่าเรื อต้ นทางในประเทศมาเลเซีย หรื อในประเทศ
อินโดนีเซียทางฝั่งตะวันตก และไปส่งสินค้ าที่ทา่ เรื อปลายทางในประเทศเมียนมา
เรื อของบริ ษัท จะรับสินค้ าจากท่าเรื อต้ นทางในประเทศมาเลเซียทางฝั่งตะวันออก และไป
ส่งสินค้ าที่ทา่ เรื อปลายทางในประเทศเวียดนาม
เรื อของบริ ษัท จะรับสินค้ าจากท่าเรื อต้ นทางในประเทศมาเลเซียทางฝั่ง และไปส่งสินค้ าที่
ท่าเรื อในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยในบางครัง้ อาจรับสินค้ าจากท่าเรือต้ นทางในประเทศ
อินโดนีเซียทางฝั่งตะวันออก เพื่อไปส่งที่ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
เรื อของบริ ษัท จะรับสินค้ าจากท่าเรื อต้ นทางในประเทศมาเลเซียทางฝั่งตะวันออก และไป
ส่งสินค้ าที่ทา่ เรื อปลายทางในประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้

นอกจากนี ้ บริ ษัทอาจให้ บริ การขนส่งสินค้ าในลักษณะอื่น เช่น
- การขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มในระยะใกล้ จากท่าเรื อต้ นทางในประเทศอินโดนีเซียไปท่าเรื อปลายทาง
ในประเทศมาเลเซีย
- การขนส่งผลิตภัณฑ์นํา้ มันมะพร้ าวจากท่าเรื อต้ นทางในประเทศอินโดนีเซียไปยังทางเรื อปลายทางใน
ประเทศสิงคโปร์
- การขนส่งนํ ้ามันพืชจากประเทศไทยไปให้ ผ้ ซู ื ้อสินค้ าในต่างประเทศ เช่น การขนส่งนํ ้ามันปาล์มเมล็ดในดิบ
(Crude Palm Kernel Oil) ไปให้ ผ้ ผู ลิตนํ ้ามันปาล์มในประเทศมาเลเซีย หรื อ การขนส่งนํ ้ามันถัว่ เหลืองดิบ
แยกยางเหนียว (Crude Degummed Soybean Oil) ไปให้ ผ้ ผู ลิตนํ ้ามันถัว่ เหลืองในประเทศเวียดนาม
สัดส่วนการขนส่งสินค้ าทุกประเภท (ทังผลิ
้ ตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและนํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ) ในปี 2557 ถึงปี 2559
จําแนกตามเส้ นทางการขนส่งที่สาํ คัญ แสดงได้ ดงั นี ้
เส้ นทางการขนส่ ง
เส้ นทางเมียนมา
เส้ นทางเวียดนาม
เส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์
เส้ นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - อื่นๆ 1/
เส้ นทางจีน
รวมทัง้ หมด
หมายเหตุ:

ปี 2557 (%)
33
49
10
8
100

ปี 2558 (%)
46
39
10
5
100

ปี 2559 (%)
43.67
21.98
11.25
8.39
14.71
100

1/ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ นอกจากเส้ นทางหลักที่บริ ษัท ให้ บริ การขนส่ง (ได้ แก่ เส้ นทางเมียนมา
เส้ นทางเวียดนาม และเส้ นทางฟิ ลิปปิ นส์) การขนส่งสินค้ าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เหลือเป็ นการ
ขนย้ ายสินค้ าในระยะใกล้ เช่น การขนส่งสินค้ าภายในประเทศมาเลเซีย หรื อภายในประเทศอินโดนีเซีย หรื อ
การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เป็ นต้ น
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•

ยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่ งสินค้ า
เรื อของบริ ษัท เป็ นเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) ทังหมด
้
ซึ่งต้ องมีเปลือกเรื อสอง
ชัน้ (Double Bottom & Double Hull) เนื่องจากผลิตภัณฑ์นํ ้ามันพืช (Vegetable Oil Product) ที่บริ ษัทขนส่ง
เป็ นสินค้ าในกลุ่มเดียวกับนํา้ มันเชือ้ เพลิงและสารเคมี ซึ่งตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการป้องกันมลภาวะจากเรื อ
(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL) ที่ออกโดยองค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ (IMO) กําหนดให้ เรื อที่บรรทุกสินค้ าในกลุ่มนี ้ต้ องมีเปลือกเรื อสองชันเพื
้ ่อป้องกันสินค้ า
รั่วไหลลงทะเลเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ

•

การตลาดและการแข่ งขัน
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
สําหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ บริ ษัท เน้ นการให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและนํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ
กับผู้ผลิตและจําหน่ายในต่างประเทศเป็ นหลัก เนื่องจากบริ ษัท มีประสบการณ์ และความชํานาญในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและนํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ มาเป็ นเวลานาน ประกอบกับบริ ษัท ได้ รับการยอมรับจากลูกค้ า
ซึ่งเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายนํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ (โดยเฉพาะนํ ้ามันปาล์ม) รายใหญ่ของโลก และมีความต้ องการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและนํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ ไปในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และภูมิภาคเอเชียใต้
กลยุทธ์ทางการตลาด
บริ ษัท มุ่งเน้ นการขยายขอบเขตการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหลัก
ของบริ ษัท ที่มีความต้ องการขนส่งผลิตภัณฑ์ นํา้ มันปาล์มและนํา้ มันพืชชนิดต่างๆ ไปยังภูมิภาคต่างๆ และ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าใหม่ ที่มีความต้ องการขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) ประเภทต่างๆ
กลับมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนัน้ ในปี 2559 บริ ษัท จึงขยายเส้ นทางการขนส่งสินค้ าออกไปยัง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และมีแผนที่จะขยายไปยังภูมิภาคเอเชียใต้ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหลัก
ของบริ ษัทและลูกค้ าใหม่ที่จะเพิ่มขึ ้น
บริ ษัท ยังให้ ความสําคัญกับการให้ บริ การขนส่งที่มคี ณ
ุ ภาพ เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจของลูกค้ าที่
มีตอ่ การขนส่งสินค้ าของบริ ษัท โดยบริ ษัท เน้ นการให้ บริ การขนส่งที่ถกู ต้ องและตรงต่อเวลา การควบคุมคุณภาพ
และปริ มาณสินค้ า รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัท กําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการทําหน้ าที่ประสานงานกับนายเรื อ (Master) ในแต่ละวัน เพื่อติดตามความคืบหน้ าในการเดินเรื อและ
แผนการเดินเรื อ และประสานกับนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อเพื่อยืนยันกําหนดการที่เรื อจะเข้ าเทียบท่า ก่อนการนํา
เรื อเข้ ารับสินค้ าแต่ละครัง้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการต้ องประสานกับนายเรื อ (Master) เพื่อสอบทานข้ อมูลการรับ
สินค้ าเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีจะรับสินค้ าโดยไม่เกิดข้ อผิดพลาด รวมถึงกําหนดให้ มีเวร
ยามเพื่อตรวจความเรี ยบร้ อยในระหว่างการเดินเรื อ ซึง่ รวมถึงการตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของท่อรับ/จ่ายสินค้ า
ฝาปิ ดถังสินค้ า เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ สินค้ าที่ขนส่งจะไม่เกิดการสูญหายหรื อเกิดการปนเปื อ้ น (Contamination)
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•

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

การจัดหาเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี
กองเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีถือเป็ นสินทรัพย์หลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ ซึง่ ต้ องใช้ เงิน
ลงทุนค่อนข้ างมาก บริ ษัท กําหนดอายุการใช้ งานเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีไว้ ประมาณ 30 ปี ดังนัน้ บริ ษัท จําเป็ นต้ อง
จัดหาเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีลําใหม่เพื่อทดแทนเรื อที่ปลดระวางลง และจัดหาเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีเพิ่ม
หากบริ ษัท ต้ องการเพิ่มศักยภาพในการให้ บริ การขนส่งสินค้ าเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้ าหรื อเพิ่มเส้ นทางการขนส่ง
สินค้ า
บริ ษัท มีนโยบายในการจัดหาเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีที่เป็ นเรื อมือสอง ที่มีอายุประมาณ 10 ปี นับจากวันที่
สร้ าง บริ ษัท จึงสามารถเลือกซื ้อเรื อมือสองที่มีสภาพและราคาที่เหมาะสมได้ ทําให้ บริ ษัท สามารถจัดหาเรื อบรรทุกนํ ้ามัน
และสารเคมีที่ต้องการได้ ภายในเวลาที่กําหนดโดยใช้ เงินลงทุนไม่สงู มาก
ในการซื ้อเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีแต่ละครัง้ บริ ษัท จะกําหนดคุณสมบัติเรื อมือสองที่ต้องการ เช่น ขนาด
ระวางบรรทุกสินค้ า อายุการใช้ งานเรื อ (ปี ที่สร้ าง) อูต่ อ่ เรื อ และ ประเภทเครื่ องยนต์ของเรื อ เป็ นต้ น จากนันจึ
้ งค้ นหาเรื อที่
ต้ องการจากรายงานการซื ้อขายเรื อมือสองที่จดั ทําโดยนายหน้ าซื ้อขายเรื อ ซึ่งทําหน้ าที่ประสานงานระหว่างผู้ซื ้อเรื อและ
ผู้ขายเรื อ เพื่อขอข้ อมูลและรายละเอียดการซื ้อขาย ต่อรองราคา และขอนัดเข้ าไปประเมินสภาพเรื อโดยตรง ทังนี
้ ้ ก่อนการ
ซื ้อเรื อมือสองแต่ละครัง้ บริ ษัท จะจัดหาทีมงาน (โดยอาจจะเป็ นเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการของบริ ษัทและเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
เทคนิค หรื อผู้ประเมินภายนอก) ให้ เข้ าไป ประเมินสภาพของเรื อโดยเทียบกับอายุการใช้ งานรวมทัง้ ประเมินค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมแซมเพื่อให้ พร้ อมใช้ งาน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี ซึง่ บริ ษัท จะนําข้ อมูลที่ได้ มาใช้
ประกอบการพิจารณาซื ้อเรื อในแต่ละครัง้
การจัดหาผู้ให้ บริ การซ่อมบํารุงเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี
เพื่อให้ เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท สามารถเดินเรื อได้ อย่างปลอดภัยและสามารถให้ บริ การขนส่ง
สินค้ าได้ ตอ่ เนื่อง รวมถึงให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดด้ านความปลอดภัยในการเดินเรื อขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(IMO) และกรมเจ้ าท่าของประเทศไทย บริ ษัท กําหนดให้ เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีที่ซื ้อมาใหม่ และเรื อบรรทุกนํ ้ามัน
และสารเคมีที่ใช้ งานมาแล้ วประมาณ 30 เดือน ต้ องขึ ้นอู่แห้ ง (Dry Dock) เพื่อตรวจสอบโครงสร้ างเหล็กของตัวเรื อ และ
ระบบต่างๆ บนเรื อ เช่น ระบบเครื่ องยนต์ขบั เคลือ่ นเรื อ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในเรื อ เป็ นต้ น ก่อนนําเรื อออกจากอู่
เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่ สถาบันจัดชันเรื
้ อ กรมเจ้ าท่า จะตรวจสอบความเรี ยบร้ อยในการบํารุ งรักษาเรื อ การ
ขึ ้นอูแ่ ห้ ง (Dry Dock) แต่ละครัง้ ใช้ เวลาในการดําเนินการตังแต่
้ นําเรื อขึ ้นจากทะเลจนนําเรื อกลับลงสูท่ ะเลประมาณ 1 ถึง
1.5 เดือน
การจัดหาอะไหล่เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่สาํ คัญในเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี
บริ ษัทกําหนดให้ มีการสํารองอะไหล่เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่สําคัญอยู่ภายในเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี เช่น
ฝาสูบ (Cylinder Cover) กระบอกสูบ (Cylinder Liner) เป็ นต้ น
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ในการสัง่ ซื ้ออะไหล่และอุปกรณ์ตา่ งๆ รวมถึงการเข้ ารับบริ การจากผู้ให้ บริ การเฉพาะด้ าน บริ ษัท คัดเลือกจากผู้
จําหน่ายหรื อผู้ให้ บริ การที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ขายสินค้ า (Approved Supplier List) หรื อทะเบียนรายชื่อผู้
ให้ บริ การ (Approved Vender List) ซึง่ เป็ นผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การที่ผา่ นการพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการประเมินตามที่
กําหนดของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบราคาสินค้ าหรื อบริ การและเงื่อนไขในการจําหน่ายของผู้จําหน่ายหรื อผู้ให้ บริ การตังแต่
้
2 รายขึ ้นไป ยกเว้ นในกรณี เร่งด่วน หรื อมีผ้ จู ําหน่ายหรื อผู้ให้ บริ การเพียงรายเดียว
การจัดหานํ ้ามันเชื ้อเพลิงสําหรับเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี
ในการซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแต่ละครัง้ บริ ษัท คัดเลือกผู้จําหน่ายนํ ้ามันและกําหนดราคาและปริ มาณนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ที่สงั่ ซื ้อจากปั จจัยต่อไปนี ้
(1) ผู้จําหน่ายนํา้ มันต้ องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่ อผู้ขายสินค้ า (Approved Supplier List) ทัง้ นี ้ ผู้
จําหน่ายนํ ้ามันที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ขายสินค้ าจะต้ องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการประเมินตามที่บริ ษัท
กําหนด
(2) ผู้จําหน่ายนํา้ มันต้ องอยู่ใกล้ หรื ออยู่บนเส้ นทางการเดินเรื อในปั จจุบนั หรื อเส้ นทางการเดินเรื อในลําดับ
ถัดไป เพื่อให้ เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีไม่ต้องเดินเรื อออกนอกเส้ นทางไปไกลเพื่อรับนํ ้ามัน (ทําให้ เสียเวลาและค่า
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงในการเดินทาง)
(3) ราคาจําหน่ายนํ ้ามันและเงื่อนไขการสัง่ ซื ้อ ดีที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างผู้จําหน่ายนํ ้ามันตามข้ อ (2)
(4) ปริ มาณนํ ้ามันเชือ้ เพลิงที่สงั่ ซือ้ ต้ องเพียงพอสําหรับการเดินเรื อจนถึงจุดรับนํ ้ามันครัง้ ถัดไป ในบ้ างครั ง้
บริ ษัท อาจซื ้อนํ ้ามันปริ มาณในระดับที่เพียงพอสําหรับเดินเรื อเพื่อไปรับนํ ้ามันในจุดถัดไปที่มีราคาจําหน่ายตํ่ากว่ามาก
ทังนี
้ ้ ราคาจําหน่ายนํ ้ามันของผู้จําหน่ายนํ ้ามันในแต่ละประเทศที่เรื อบรรทุกนํ ้ามันผ่าน อาจมีราคาแตกต่างกัน
ได้ มาก โดยขึน้ อยู่กับหลายๆ ปั จจัย เช่น ต้ นทุนนํา้ มันเชื อ้ เพลิงของผู้จําหน่ายนํา้ มันแต่ละประเทศ ค่าใข้ จ่ายในการ
ดําเนินงานของผู้จําหน่ายนํ ้ามันในแต่ละประเทศ เป็ นต้ น
การจัดหาและฝึ กอบรมผู้ทําการในเรื อ
ในการดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ บริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการเดินเรื อ
ที่กําหนดโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) และหน่วยงานราชการที่กํากับดูแลท่าเรื อและ
การขนส่งทางเรื อในแต่ละประเทศ
บริ ษัท จัดหาผู้ทําการในเรื อโดยการเปิ ดรับสมัครและแจ้ งข่าวสารการรับสมัครไปยังช่องทางต่างๆ เช่น แจ้ งผ่าน
พนักงานของบริ ษัท แจ้ งข้ อมูลผ่านศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและโรงเรี ยนการเดินเรื อต่างๆ ลงประกาศในวารสารที่เกี่ยวกับการ
เดินเรื อ เป็ นต้ น บุคคลที่จะได้ รับการบรรจุให้ ทําหน้ าที่ผ้ ทู ําการในเรื อจะต้ องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่สาํ คัญ เช่น
- ต้ องมีใบอนุญาตหรื อประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- ต้ องผ่านการอบรมหลักสูตรที่อนุมัติโดยกรมเจ้ าท่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับการเดินเรื อสากลที่
เกี่ยวข้ อง
- ควรมีประสบการณ์ในตําแหน่งที่จะเข้ ารับการบรรจุไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ผ่านการทดสอบความรู้ที่จดั โดยบริ ษัท และผ่านการสัมภาษณ์จากผู้บงั คับบัญขา
- สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ ดี (สําหรับตําแหน่งนายเรื อและนายประจําเรื อ)
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- ไม่เคยต้ องโทษในคดีที่เกี่ยวกับการลักทรัพย์ ฉ้ อโกงเงินนายจ้ าง คดีทําร้ ายร่างกายหรื อใช้ ความรุนแรง และ
คดีที่เกี่ยวกับการใช้ สารเสพติด
ภายหลังการบรรจุให้ เป็ นผู้ทําการในเรื อ บริ ษัท จะจัดให้ มีการอบรมเพื่อให้ ผ้ ูทําการในเรื อทุกคนรับทราบและ
เข้ าใจระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้ อง ซึ่งรวมถึงการอบรมในเรื่ องระบบปฏิบตั ิงานตามระบบบริ หารงานความ
ปลอดภัยของเรื อ (International Safety Management System) โดยฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษัท ยังกําหนดให้ ผ้ ทู ําการในเรื อ
ใหม่ต้องปฎิบตั ิงานร่วมกับผู้ทําการในเรื อที่ทําหน้ าที่มานาน เพื่อให้ สามารถเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิงานจากการทํางานจริ ง (On
the Job Training)
ธุรกิจขนส่ งสินค้ าทางรถ
•

ผลิตภัณฑ์ (สินค้ า) ที่บริ ษัท ให้ บริ การขนส่ง

บริ ษัท ยังคงเน้ นการให้ บริ การขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) เป็ นหลัก สินค้ าที่ AMAL ให้ บริ การขนส่ง
ปั จจุบนั ได้ แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์นํ ้ามันเชื ้อเพลิง และไบโอดีเซล B100
•

ลักษณะการให้ บริ การขนส่งสินค้ า

ในการขนส่งสินค้ าทางรถ AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ าในลักษณะเป็ นรายเที่ยว โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการขนส่งสินค้ าทังหมด
้
เส้ นทางการขนส่งสินค้ าทางรถสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
เส้ นทางการเดินรถ
เส้ นทางที่ขนส่งสินค้ า
เที่ยวเดียว (One Trip)

รายละเอียดเส้ นทาง
รถบรรทุกนํ ้ามันของบริ ษัท จะรับนํ ้ามันเบนซินหรื อนํ ้ามันดีเซลจากโรงกลัน่ นํ ้ามันของ บมจ.
ไทยออยล์ (“TOP”) และไปส่งยังคลังนํ ้ามันของ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (“PTG”) จากนัน้ จะ
กลับไปยังโรงกลัน่ นํ ้ามันของ TOP เพื่อเริ่ มขนส่งสินค้ าในเที่ยวถัดไป
เส้ นทางที่ขนส่งสินค้ า รถบรรทุกนํ ้ามันของบริ ษัท จะรับไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตของนํ ้ามันพืชปทุม และไป
ทังไปและกลั
้
บ (Round ส่งยังโรงกลัน่ นํ ้ามันของ TOP พร้ อมรับนํ ้ามันดีเซลจากโรงกลัน่ นํ ้ามันของ TOP ไปส่งยังคลัง
Trip)
นํ ้ามันของ PTG จากนัน้ รถบรรทุกนํ ้ามันจะกลับไปยังโรงงานผลิตของนํ ้ามันพืชปทุม เพื่อเริ่ ม
ขนส่งสินค้ าในเที่ยวถัดไป
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AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ าในปี 2558 และปี 2559 เมื่อจําแนกตามประเภทสินค้ า และลักษณะการให้ บริ การ
ขนส่ง เป็ นดังนี ้

เที่ยววิ่งที่ขนส่งไบโอดีเซล B100
เที่ยววิ่งที่ขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
รวม
เส้ นทางที่ขนส่งสินค้ าเที่ยวเดียว (One Trip)
เส้ นทางที่ขนส่งสินค้ าทังไปและกลั
้
บ (Round Trip) 1/
รวม

ปี 2558
ปี 2559
จํานวนเที่ยววิ่ง ร้ อยละ จํานวนเที่ยววิ่ง
(เที่ยว)
(เที่ยว)
1,791
19
1,783
6,008
81
16,512
9,590
100
18,295
6,008
77
16,512
1,791
23
1,783
7,799
100
18,295

ร้ อยละ
9.75
90.25
100
90.25
9.75
100

หมายเหตุ: 1/ ในการขนส่งสินค้ าในลักษณะทังไปและกลั
้
บ (Round Trip) 1 เที่ยว จะประกอบไปด้ วย การขนส่งไบโอดีเซล B100 ในเที่ยวไป
(การขนสินนค้ า 1 เที่ยว ไปยังโรงกลัน่ นํา้ มัน) และการขนส่งนํา้ มันเชื ้อเพลิง ในเที่ยวกลับ (ขนสินค้ า 1 เที่ยว กลับมาจากโรง
กลัน่ นํ ้ามัน)

•

ยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่ งสินค้ า
รถบรรทุกนํ ้ามันของ AMAL ที่เป็ นรถเทรลเลอร์ พ่วง 22 ล้ อ สินค้ าที่บรรทุกต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกิน 30 ตัน ทําให้
รถบรรทุกนํา้ มันสามารถบรรทุกนํ ้ามันเบนซินได้ 45,000 ลิตร บรรทุกนํ ้ามันดีเซลได้ 42,000 ถึง 43,000 ลิตร และ
บรรทุกไบโอดีเซลได้ 40,000 ลิตร เนื่องจากสินค้ าแต่ละชนิดมีความหนาแน่น (Density) ไม่เท่ากัน กองรถบรรทุกนํ ้ามัน
ของ AMAL มีอายุเฉลีย่ ประมาณ 1 ปี

•

การตลาดและการแข่ งขัน

กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษัท เน้ นการให้ บริ การขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) ชนิดต่างๆ เป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นสินค้ าที่บริ ษัท มี
ประสบการณ์และความชํานาญในการขนส่ง และเป็ นสินค้ าที่สามารถใช้ รถบรรทุกนํ ้ามันขนส่งได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน้ บริ ษัท
จึงกําหนดกลุม่ เป้าหมายไปยังกลุม่ ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ที่มีความต้ องการขนส่งสินค้ าเหลวชนิดต่างๆ เช่น
(1) กลุม่ ผู้ค้านํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่มีความต้ องการขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงประเภทต่างๆ จากโรงกลัน่ นํ ้ามันหรื อคลัง
นํ ้ามันของผู้ค้านํ ้ามันรายใหญ่ ไปยังคลังนํ ้ามันหรื อจุดจําหน่ายนํ ้ามันของตนเอง
(2) กลุม่ ผู้ผลิตและจําหน่ายไบโอดีเซล B100 ที่มีความต้ องการขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิต ไปยัง
โรงกลัน่ นํ ้ามันหรื อคลังนํ ้ามันที่ผ้ ซู ื ้อ/ผู้ขายไบโอดีเซล B100 ตกลงกันไว้
(3) กลุม่ ผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์ม (หรื อกลุม่ ผู้ซื ้อผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์ม) ที่มีความต้ องการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มจากโรงสกัดนํ ้ามันปาล์มหรื อโรงกลัน่ นํ ้ามันปาล์ม ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ (เช่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารที่ใช้ การทอด โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด โรงงานผลิตไบโอดีเซล B100 เป็ นต้ น)
(4) กลุม่ ผู้ผลิตและจําหน่ายเอทานอล (Ethanol) หรื อ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ที่มีความต้ องการ
ขนส่งเอทานอลจากโรงงานผลิต ไปยังโรงกลัน่ นํ ้ามันหรื อคลังนํ ้ามันที่ผ้ ซู ื ้อ/ผู้ขายเอทานอลตกลงไว้
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัท อาจจะให้ บริ การขนส่งสินค้ าประเภทอื่นนอกเหนือจากสินค้ าเหลวได้ หากบริ ษัท พิจารณา
แล้ วเห็นว่าการให้ บริ การขนส่งดังกล่าวมีโอกาสในการเติบโตและสร้ างรายได้ และผลกําไรที่ดีให้ กบั บริ ษัทในระยะยาว
กลยุทธ์ทางการตลาด
ในช่วงเริ่ มต้ น บริ ษัท เน้ นการให้ บริ การขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) เป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นตลาดเฉพาะ
กลุ่ม (Niche Market) และเป็ นสินค้ าที่บริ ษัท มีความคุ้นเคยในการบริ หารจัดการ บริ ษัท เน้ นการสร้ างความ
เชื่อมัน่ ของลูกค้ าที่มีตอ่ การให้ บริ การขนส่งสินค้ าของบริ ษัท เช่น
1) การใช้ รถบรรทุกนํ ้ามันใหม่ในการให้ บริ การขนส่ง โดยเฉพาะการให้ บริ การขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงซึ่งเป็ นสินค้ า
อันตรายที่ต้องใช้ ความระมัดระวังเป็ นอย่างมาก
2) การติดตังอุ
้ ปกรณ์แสดงพิกดั ผ่านดาวเทียม (GPS) เพื่อควบคุมความปลอดภัยในการเดินรถ
3) การนําข้ อมูลตําแหน่งรถบรรทุกนํา้ มันมาใช้ ในการวางแผนการเดินรถเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ารถบรรทุกนํา้ มัน
สามารถส่งมอบสินค้ าได้ ภายในเวลาที่ลกู ค้ ากําหนด
4) การกําหนดให้ พนักงานขับรถมีหน้ าที่ตรวจทานความถูกต้ องของข้ อมูลที่ระบุในเอกสารขนส่งสินค้ า (ได้ แก่
ชนิดและปริ มาณสินค้ าที่รับ/ส่ง สถานที่รับ/ส่งสินค้ า เป็ นต้ น) กับข้ อมูลที่ได้ รับแจ้ งจากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฎิบตั ิ
การเพื่อป้องกันความผิดพลาด
5) การกําหนดให้ มีการใช้ ซีล (Seal) ในการปิ ดผนึกวาล์วจ่ายสินค้ าและช่องรับสินค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจได้ ว่าจะ
ไม่มีการปลอมปนหรื อขโมยสินค้ าในระหว่างการขนส่งสินค้ า
•

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

การจัดหารถบรรทุกนํ ้ามัน
บริ ษัท มีนโยบายในการจัดหารถบรรทุกนํ ้ามันใหม่เพื่อให้ บริ การขนส่งสินค้ า แม้ วา่ รถบรรทุกนํ ้ามันใหม่จะมีราคา
และค่าเสือ่ มราคาสูงกว่ารถบรรทุกนํ ้ามันมือสอง แต่รถบรรทุกนํ ้ามันใหม่มีอตั ราการบริ โภคนํ ้ามันตํ่ากว่าเพราะเครื่ องยนต์
ใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยกว่าและยังไม่เกิดการสึกหรอ รถบรรทุกนํ ้ามันใหม่มีโอกาสเสียหายจนต้ องหยุดซ่อมน้ อยกว่า บริ ษัท
จึงสามารถให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ ตอ่ เนื่องกว่า นอกจากนี ้ บริ ษัท มีนโยบายในการสัง่ ซื ้อรถบรรทุกนํ ้ามันในส่วนที่เป็ นหัว
ลากจากผู้ผลิตหัวลากเพียง 2 ราย เพื่อลดความยุง่ ยากในการบํารุงรักษาที่หลากหลายและการเก็บรักษาอะไหล่รถบรรทุก
นํ ้ามันจํานวนมากจากการใช้ รถหัวลากจากผู้ผลิตหลายราย เมื่อบริ ษัท ต้ องการสัง่ ซื ้อรถบรรทุกนํ ้ามัน เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดซื ้อ
จะประสานงานไปยังตัวแทนจําหน่ายของผู้ผลิตรถหัวลากเพื่อสัง่ ซื ้อรถหัวลากจูงโดยตรง และประสานงานไปยังผู้ผลิตรถ
หางลากเพื่อสัง่ ประกอบรถหางพ่วงบรรทุกนํ ้ามัน
การจัดหาผู้ให้ บริ การซ่อมบํารุงรถบรรทุกนํ ้ามัน
บริ ษัท จึงกําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจัดทําแผนการตรวจเช็คสภาพรถตามกําหนดระยะเวลา/ระยะทางที่
ผู้ผลิตรถหัวลากกําหนด และแจ้ งให้ พนักงานขับรถแต่ละคนทราบถึงกําหนดการในการตรวจเช็คสภาพคราวถัดไป บริ ษัท
จึงกํ าหนดให้ นํ ารถบรรทุกนํา้ มันเข้ าตรวจเช็ คสภาพที่ศูนย์ บริ การของผู้ผ ลิตรถหัวลากเท่านัน้ เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการ
ตรวจเช็คสภาพจะครบถ้ วนและเป็ นไปตามมาตรฐานที่ผ้ ผู ลิตรถหัวลากกําหนด
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การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ที่สาํ คัญของรถบรรทุกนํ ้ามัน
บริ ษัท กําหนดให้ มีการสํารองอะไหล่และอุปกรณ์ที่สาํ คัญของรถบรรทุกนํ ้ามัน เฉพาะรายการที่มีการใช้ บ่อยครัง้
เช่น ยางรถยนต์ นํ ้ามันเครื่ องและใส้ กรอง เป็ นต้ น ในการสัง่ ซื ้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการเข้ ารับบริ การจากผู้
ให้ บ ริ ก ารเฉพาะด้ า น บริ ษั ท คัด เลื อ กจากผู้จํ า หน่ า ยหรื อ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี ร ายชื่ อ อยู่ใ นทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ข ายสิ น ค้ า
(Approved Supplier List) หรื อทะเบียนรายชื่อผู้ให้ บริ การ (Approved Vender List) ซึ่งเป็ นผู้ขายหรื อผู้ให้ บริ การที่ผ่าน
การพิจารณาคุณสมบัติและผ่านการประเมินตามที่บริ ษัท กําหนด โดยเปรี ยบเทียบราคาจําหน่าย สินค้ าหรื อบริ การที่
จําหน่าย และเงื่อนไขในการจําหน่ายอื่นๆ ของผู้จําหน่ายหรื อผู้ให้ บริ การตังแต่
้ 2 รายขึ ้นไป ยกเว้ นในกรณี เร่งด่วน หรื อมีผ้ ู
จําหน่ายหรื อผู้ให้ บริ การเพียงรายเดียว
การจัดหานํ ้ามันเชื ้อเพลิงสําหรับรถบรรทุกนํ ้ามัน
ในการจัดหานํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั รถบรรทุกนํ ้ามัน รถบรรทุกนํ ้ามันสามารถเติมนํ ้ามันจากสถานีบริ การนํ ้ามันราย
ใดก็ได้ ที่อยูบ่ นเส้ นทางการเดินรถ (ยกเว้ น การขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTG ที่มีข้อตกลงให้ รถบรรทุกนํ ้ามันที่ให้ บริ การ
ต้ องเติมนํ า้ มัน จากสถานีบริ ก ารนํ า้ มัน PT) อย่างไรก็ ตาม บริ ษัท ซือ้ นํา้ มันเชื อ้ เพลิง จาก PTG ในลัก ษณะค้ าส่ง
(Wholesale) และนํามาจัดเก็บในถังสํารองนํ ้ามันภายในหน่วยงานย่อยศรี ราชา (จุดจอดรถและศูนย์ซ่อมบํารุ ง) ทังนี
้ ้
บริ ษัท คัดเลือกสถานีบริ การนํ ้ามันจาก 1) สถานีบริ การนํ ้ามันที่อยูบ่ นเส้ นทางการขนส่งสินค้ า 2) ระยะห่างจากจุดเริ่ มเดิน
รถหรื อจุดพักรถก่อนหน้ าที่เหมาะสม เพื่อให้ พนักงานขับรถสามารถหยุดพักได้ ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด 3) สถานี
บริ การนํ ้ามันมีพื ้นที่เหมาะสมสําหรับการเติมนํ ้ามันของรถบรรทุกขนาดใหญ่ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม
สําหรับการหยุดพักรถ
การจัดหาและฝึ กอบรมพนักงานขับรถ
บริ ษัท จัดหาพนักงานขับรถโดยการเปิ ดรับสมัครและแจ้ งข่าวสารการรับสมัครไปยังช่องทางต่างๆ เช่น แจ้ งผ่าน
พนักงานของบริ ษัท (โดยเฉพาะพนักงานขับรถ) ลงประกาศในเว็บเซต์จดั หางานและหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น บุคคลที่จะได้ รับ
การบรรจุให้ ทําหน้ าที่พนักงานขับรถจะต้ องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่สาํ คัญ เช่น
- ต้ องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 4 ซึง่ เป็ นใบอนุญาตสําหรับขับขี่รถที่ใช้ ขนส่งวัตถุอนั ตราย
- ต้ องมีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรถขนส่งวัตถุอนั ตราย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ผ่า นการทดสอบความรู้ เกี่ ย วกับ การขับ ขี่ร ถบรรทุก ขนาดใหญ่ แ ละการทดสอบการขับ ขี่ร ถบรรทุก ใน
ภาคปฏิบตั ิ รวมถึงผ่านการสัมภาษณ์จากผู้บงั คับบัญชา
- ไม่เคยต้ องโทษในคดีที่เกี่ยวกับการลักทรัพย์ ฉ้ อโกงเงินนายจ้ าง คดีทําร้ ายร่างกายหรื อใช้ ความรุนแรง และ
คดีที่เกี่ยวกับการใช้ สารเสพติด
ภายหลังการบรรจุให้ เป็ นพนักงานขับรถ บริ ษัท จะจัดให้ มีการอบรมเพื่อให้ พนักงานขับรถทุกคนรับทราบและ
เข้ าใจระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้ อง ซึง่ รวมถึงการอบรมการขับขี่ที่ปลอดภัย และการระงับเหตุฉกุ เฉินเบื ้องต้ นอัน
เกิดจากสารเคมีที่บรรทุก บริ ษัท กําหนดให้ พนักงานขับรถคนใหม่ต้องปฏิบตั ิงานร่ วมกับพนักงานขับรถที่ทําหน้ าที่มานาน
เพื่อให้ สามารถเรี ยนรู้การปฏิบตั ิงานจากการทํางานจริ ง (On the Job Training)
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โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้
รายได้ จากการให้ บริการ
1.1 การขนส่งสินค้ าทางเรื อ

ปี 2557
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2558
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ

506.88

98.48

509.19

77.29

702.51

72.48

3.58

0.69

133.98

20.34

262.98

27.13

510.46
4.27
514.73

99.17
0.83
100.00

643.18
15.61
658.78

97.63
2.37
100.00

965.49
3.73
969.22

99.61
0.39
100.00

(บมจ. อาม่า มารี น)
1.2 การขนส่งสินค้ าทางรถ
(บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ )
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อ่ ืน 1/
รวมรายได้

หมายเหตุ: 1/ รายได้ อื่นที่สําคัญ ได้ แก่ กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่ เกิดขึ ้นจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับรู้รายได้ หรื อ
ค่าใช้ จา่ ย กับ วันที่รับเงินหรื อจ่ายเงิน ทังนี
้ ้ รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่จะส่งผลให้ เกิด กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นรายได้ และ
ค่าใช้ จา่ ยที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่บริ ษัทฯ กําหนดให้ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงาน (Functional Currency)
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3.

ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อการทํารายการของบริ ษัทมีดงั นี ้
3.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยมหภาค
3.1.1

ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานํ ้ามันเชื ้อเพลิง

ต้ นทุนค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงสําหรับเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีและรถบรรทุกนํ ้ามัน ถือเป็ นต้ นทุนหลัก
ที่สําคัญสําหรับธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ ปั จจุบนั
บริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ าในลักษณะรายเที่ยว (Voyage Charter) โดยบริ ษัทจะตกลงอัตราค่าขนส่งสินค้ ากับผู้
เช่าเรื อ (Charterer) ผ่านนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดอัตราค่าขนส่งสินค้ าในลักษณะการ
บวกกําไรเพิ่มจากต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การขนส่ง (Cost Plus Pricing) อัตราค่าขนส่งสินค้ าทางเรื อจึง
เปลี่ยนแปลงไปตามราคานํ ้ามันเชื อ้ เพลิง อัตราค่าขนส่งสินค้ าที่เสนอให้ กับผู้เช่าประจําจะใช้ อ้างอิงกันในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือน โดยในการให้ บริ การขนส่งแต่ละครัง้ นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อจะส่งเพียงสรุ ป
ข้ อมูลรายละเอียดการจ้ าง (Fixture Note) เช่น ประเภทสินค้ าที่ต้องการขนส่ง ปริ มาณสินค้ าที่ต้องขนส่ง ท่าเรื อต้ น
ทางและปลายทาง เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม หากราคานํ ้ามันเชื ้อเพลิงและ/หรื ออัตราแลกเปลีย่ นระหว่างสกุลเงินบาท
กับสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐมีการปรับเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัท กับ ผู้เช่าเรื อ จะร่ วมกันเจรจา (ผ่าน
นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ) เพื่อปรับเพิ่มหรื อลดอัตราค่าขนส่งสินค้ าเพื่อให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
สําหรับการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ บริ ษัทได้ ทําสัญญาการให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับผู้ว่าจ้ างโดย
กําหนดอัตราค่าขนส่งสินค้ าซึง่ อ้ างอิงตามราคาขายปลีกนํ ้ามันเชื ้อเพลิงหน้ าสถานีบริ การนํ ้ามัน ส่งผลให้ อตั ราค่า
ขนส่งสินค้ าจะปรับเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ตามราคาขายปลีกนํ ้ามันเชื ้อเพลิงหน้ าสถานีบริ การนํ ้ามันที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
โดยอ้ างอิงตามตารางค่าขนส่งที่กําหนดไว้ ในสัญญาว่าจ้ างขนส่ง
ดังนัน้ การที่ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อและทางรถ บริ ษัทและผู้วา่ จ้ าง สามารถปรับอัตราค่าขนส่งสินค้ า
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงตามราคานํ ้ามันเชื ้อเพลิง ทําให้ บริ ษัทและผู้วา่ จ้ างมัน่ ใจได้ วา่ อัตราค่าขนส่งสินค้ าจะอยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมสําหรับบริ ษัทและผู้ว่าจ้ าง นอกจากนี ้ยังช่วยบริ ษัทลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคานํา้ มันเชื อ้ เพลิง โดยบริ ษัทไม่จําเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือทางการเงินอื่นๆ เช่น สัญญาซื ้อขายนํ ้ามันล่วงหน้ า
(Forward Contract) เพื่อป้องกันความผันผวนของราคานํ ้ามันเชื ้อเพลิง
3.1.2

ความเสี่ยงจากเหตุโจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจรสลัด – สําหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ

ในการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อโดยทัว่ ไป เรื อบรรทุกสินค้ ามีความเสี่ยงที่จะถูกโจรสลัดเข้ าโจมตี
เพื่อปล้ นสะดมสินค้ าในเรื อหรื อสิง่ ของมีคา่ ของลูกเรื อ หรื อจับตัวลูกเรื อและยึดเรื อบรรทุกสินค้ าเพื่อทําการเรี ยกค่า
ไถ่ ที่ผ่านมามีรายงานการโจมตีของโจรสลัดในหลายพืน้ ที่ เช่น บริ เวณอ่าวโซมาเลีย บริ เวณทะเลอาราเบียน
บริ เวณมหาสมุทรอินเดีย และ บริ เวณช่องแคบมะละกา เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การจอดเรื อบรรทุกสินค้ าที่ท่าเรื อใน
เมืองต่างๆ ก็ยงั มีความเสีย่ งที่จะเกิดเหตุโจรกรรมสินค้ าหรื อสิง่ ของมีคา่ ของลูกเรื อได้ เช่นกัน
แม้ วา่ บริ เวณช่องแคบมะละกาซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทเดินเรื อผ่านเป็ น
ประจําจะเกิดเหตุไม่บอ่ ยและไม่รุนแรงเท่ากับพื ้นที่อื่น ประกอบกับสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งเป็ นผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์ม
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และนํา้ มันพืชชนิดต่างๆ ซึ่งไม่เป็ นที่ต้องการของกลุ่มโจรสลัดเท่ากับนํา้ มันเชื อ้ เพลิง อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทได้
กําหนดให้ มีแผนการรักษาความปลอดภัยของเรื อ (Ship Security Plan: SSP) ซึ่งระบุถึงวิธีปฏิบตั ิในการรักษา
ความปลอดภัยในเรื่ องต่างๆ รวมถึงการป้องกันเหตุโจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจรสลัด โดยแผนการรักษา
ความปลอดภัยของเรื อ (SSP) ดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากเจ้ าพนักงานตรวจเรื อของกรมเจ้ าท่า และ
สอดคล้ องกับมาตรฐาน ข้ อบังคับ และแนวปฏิบตั ิที่กําหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization: IMO) ในส่วนของ อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล
(International Convention for the Safety of Life at Sea: SOLAS) และประมวลข้ อบังคับระหว่างประเทศว่าด้ วย
การรักษาความปลอดภัยของเรื อและท่าเรื อ (International Ship and Port Facility Security Code: ISPS Code)
ทังนี
้ ้ ตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรื อ (SSP) บริ ษัทกําหนดให้ มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังและเตือนภัยเมื่อ
ตรวจพบความผิดปกติของเรื อลําอื่นที่อยูใ่ นรัศมีโดยรอบและมีการกําหนดขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั ิเมื่อตรวจพบความ
ผิดปกติ เช่น
1) การแจ้ งผู้ทําการในเรื อเพื่อเตรี ยมพร้ อมรับมือกับเหตุการณ์
2) การแจ้ งเตือนเรื อที่เคลือ่ นที่เข้ าหาเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทเพื่อส่งสัญญาณให้ เรื อ
ดังกล่าว ทราบว่าผู้ทําการในเรื อได้ สงั เกตถึงความผิดปกติและเตรี ยมเฝ้าระวังแล้ ว
3) การเคลือ่ นที่ออกจากเรื อที่เคลือ่ นที่เข้ าหา
4) การแจ้ งข้ อมูลกลับมายังบริ ษัท
5) การขอความช่วยเหลือจากเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานราชการที่ดแู ลรักษาชายฝั่ งในน่านนํ ้าที่เรื อบรรทุก
นํ ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทเดินเรื ออยู่ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังศึกษาและกํ าหนดให้ เรื อ
บรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทเดินเรื อในเส้ นทางและช่วงเวลาที่มีความปลอดภัย (เช่น การ
ไม่เดินเรื อเข้ าพื ้นที่เสีย่ งในเวลากลางคืน เนื่องจากการสังเกตสิง่ ผิดปกติจะทําได้ ยากขึ ้น เป็ นต้ น)
สําหรับการจอดเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีที่ท่าเรื อในเมืองต่างๆ บริ ษัทกําหนดให้ มีการจัดเวร
ยามเฝ้าระวังและเตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องที่เข้ าใกล้ เรื อ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ติดตามข้ อมูลเกี่ยวกับการปล้ นสะดมของโจรสลัดที่เผยแพร่ โดยศูนย์ประสาน
การปฏิบตั ิในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่จดั ตังขึ
้ ้นตามมติ
ของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เพื่อทําหน้ าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆ (ซึ่ง
รวมถึง การป้องกันและปราบปรามการกระทําอันเป็ นโจรสลัด) และปฏิบตั ิภารกิจอื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
รัฐบาล ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะนําข้ อมูลและสถิติการเกิดเหตุมาใช้ ประกอบการวางแผนการเดินเรื อ โดยบริ ษัทจะส่งตัวแทน
ฝ่ ายบริ หารเข้ าร่วมประชุมกับทาง ศรชล. เมื่อมีการจัดประชุมหารื อทุกครัง้
ดังนัน้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการบริ หารจัดการการเดินเรื อในปั จจุบนั เพียงพอสําหรับการป้องกันความเสี่ยง
จากเหตุโจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจรสลัด ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยได้ รับความเสียหาย
ในทรัพย์สนิ และสินค้ าที่ขนส่ง และไม่เคยสูญเสียเจ้ าหน้ าที่ประจําเรื อจากเหตุโจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจร
สลัด
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3.1.3

ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ – สําหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ

สําหรับการเดินเรื อในทะเล พายุฝนเป็ นภัยธรรมชาติที่สําคัญที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สนิ หรื ออาจส่งผลให้ การขนส่งสินค้ าเกิดความล่าช้ าได้ บริ ษัทจึงกําหนดให้ เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี
ของบริ ษัททุกลําต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรพิมพ์สําหรับรับข้ อมูลการเตือนภัยและพยากรณ์อากาศที่เรี ยกว่า NAVTEX
(Navigational Telex) และการติดต่อสอบถามข้ อมูลสภาพอากาศกับชายฝั่งหรื อเรื อลําอื่นที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง
ผ่านวิทยุสอื่ สารย่านความถี่ VHF และ MF/HF ทังนี
้ ้นายเรื อ (Master) จะนําข้ อมูลพยากรณ์อากาศที่ได้ ในแต่ละวัน
มาใช้ ประกอบการจัดทําแผนการเดินทาง (Passage Planning) และทบทวนแผนการเดินทางในแต่ละวัน หาก
เส้ นทางเดินเรื อมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับสภาพอากาศที่ผิดปกติ นายเรื อสามารถปรับเส้ นทางการเดินเรื อเพื่อ
หลีกเลีย่ งพายุฝนและลมมรสุมที่รุนแรง ในกรณีที่นายเรื อเห็นว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงพายุฝนและลมมรสุมได้ อาจ
จอดพักเรื อใกล้ เกาะขนาดใหญ่ที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ หรื ออาจเดินเรื อย้ อนกลับเส้ นทางที่ผ่านมาได้ ทังนี
้ ้ นายเรื อต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการที่ประจําอยู่ที่บริ ษัททราบข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงเส้ นทางเดินเรื อและช่วงเวลาที่คาดว่า
จะถึงท่าเรื อปลายทาง
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจากประสบการณ์การเดินเรื อของบริ ษัทกว่า 20 ปี บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการการ
เดิ นเรื อในกรณี ที่ ส ภาพอากาศผิ ด ปกติ ได้ อย่า งเหมาะสม ที่ ผ่า นมาบริ ษั ทไม่เคยได้ รับ ความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติอย่างมีนยั สําคัญกับทรัพย์สนิ และสินค้ าที่ขนส่ง
3.1.4

ความเสี่ยงจากมาตรการและข้ อกําหนดของหน่วยงานราชการในประเทศที่ตงท่
ั ้ าเรื อ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท

การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อของบริ ษัททังหมดเป็
้
นการให้ บริ การในต่างประเทศ โดยบริ ษัทรับ
สินค้ าจากท่าเรื อต้ นทางในประเทศหนึ่งและนําไปส่งยังท่าเรื อปลายทางในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งแต่ละประเทศที่
บริ ษัทนําเรื อเข้ าเทียบท่าจะมีสว่ นควบคุมเรื อในเมืองท่า (Port State Control) ที่ทําหน้ าที่ตรวจเรื อที่เข้ ามายังเมือง
ท่านันๆ
้ โดยจะพิจารณาทังส่
้ วนของโครงสร้ างตัวเรื อ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจําเรื อ ผู้ทําการในเรื อ เอกสารการ
เดินเรื อ ว่าถูกต้ องตามกฎระเบียบข้ อบังคับสากล เช่น อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยความปลอดภัยแห่งชีวิตใน
เรื อ (SOLAS) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการป้องกันมลภาวะจากเรื อ (MARPOL) และอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วย
มาตรฐานการฝึ กอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ าเวรยามของผู้ทําการในเรื อ (STCW) เป็ นต้ น หรื อไม่
หากมีข้อบกพร่องร้ ายแรงอาจทําให้ เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีลาํ นันไม่
้ สามารถจอดเทียบท่าได้ หรื อไม่สามารถ
รับส่งสินค้ า หรื อไม่สามารถเดินเรื อออกจากท่าได้ บริ ษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้
ตามที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า หากบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับสากลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทกําหนดให้ ฝ่ายปฏิบตั ิการทําหน้ าที่ติดตามการเปลีย่ นแปลงของกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับสากลและ กฎระเบียบและข้ อบังคับเฉพาะที่กําหนดโดยแต่ละประเทศ (ถ้ ามี) เพื่อให้ บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ในการสุม่ ตรวจเรื อของเจ้ าหน้ าที่สว่ นควบคุมเรื อใน
เมืองท่า (Port State Officer) ในแต่ละประเทศ บริ ษัทไม่เคยถูกตรวจพบว่าปฏิบตั ิผิดกฎระเบียบและข้ อบังคับ
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อย่างร้ ายแรงจนเป็ นเหตุให้ ถูกห้ ามไม่ให้ เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทเดินเรื อเข้ า/ออกท่าเรื อ หรื อห้ าม
ไม่ให้ รับ/ส่งสินค้ า
3.1.5

ความเสีย่ งจากโครงการรถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยในอนาคต

ปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบายการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ขนส่งของประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทุนเส้ นทางคมนาคมทางรถไฟภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น เส้ นทาง
รถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความต้ องการขนส่งสินค้ าทางเรื อและทางรถของ
บริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้ าทางรถไฟยังมีข้อจํากัดในหลายๆ เรื่ องที่ทําให้ ผ้ ทู ี่ต้องการขนส่งสินค้ า
อาจไม่สามารถใช้ หรื อไม่เลือกใช้ การขนส่งสินค้ าทางรถไฟ เช่น
1) เส้ นทางการเดินรถไฟขาดความยืดหยุน่ เนื่องจากการขนส่งต้ องเป็ นไปตามเส้ นทางที่ได้ มีการวาง
รางรถไฟและรั บส่งสินค้ าได้ เฉพาะสถานีรถไฟที่ออกแบบมาเพื่อรองรั บการรั บส่งสินค้ า จาก
ข้ อจํากัดในเรื่ องการวางรางรถไฟเพื่อสร้ างเส้ นทางการขนส่งระหว่างจุดรับสินค้ าและจุดส่งสินค้ า
การขนส่งสินค้ าทางรถไฟ จึงไม่สามารถเข้ ามาทดแทนการขนส่งทางเรื อของบริ ษัทได้ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มที่บริ ษัทให้ บริ การขนส่ง บริ ษัทรับสินค้ าจากประเทศมาเลเซียและประเทศ
อินโดนีเซีย ซึง่ ลักษณะภูมิประเทศเป็ นเกาะ ดังนันการขนส่
้
งสินค้ าทางเรื อจึงเหมาะสมมากกว่า
2) ระยะเวลาในการขนส่งสินค้ าทางรถไฟที่อาจจะนานกว่าการขนส่งประเภทอื่น แม้ วา่ รถไฟสามารถ
วิ่งได้ เร็ วกว่ารถบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีและรถบรรทุกนํ ้ามัน แต่เส้ นทางเดินรถไฟต้ องผ่านจุดที่
ตัดกับถนนส่งผลให้ รถไฟต้ องจอดรอหรื อชะลอความเร็ วลง รวมถึงข้ อจํากัดในเรื่ องเส้ นทางการ
ขนส่ง และสถานี ร ถไฟที่ เ ป็ น จุ ด รั บ ส่ง สิน ค้ า ทํ า ให้ ในการขนส่ง สิ น ค้ า ทางรถไฟ ผู้ส่ง สิน ค้ า
จําเป็ นต้ องขนส่งสินค้ าด้ วยยานพาหนะประเภทอื่น (โดยเฉพาะรถ) เพื่อนําสินค้ าจากโรงงานผลิต
มายังสถานีรถไฟต้ นทางที่เป็ นจุดรับสินค้ า และเมื่อรถไฟไปถึงสถานีรถไฟปลายทางที่เป็ นจุดส่ง
สินค้ า ผู้สง่ สินค้ าก็จําเป็ นต้ องใช้ ยานพาหนะประเภทอื่น (โดยเฉพาะรถ) เพื่อนําสินค้ าจากสถานี
รถไฟไปยังจุดหมายปลายทาง ส่งผลให้ ต้องเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้ าระหว่างยานพาหนะ
หลายครัง้ ในขณะที่การขนส่งสินค้ าทางรถ ผู้สง่ สินค้ าสามารถรับสินค้ าจากโรงงานผลิตและไปส่ง
ยังจุดหมายปลายทางได้ โดยตรง
3) การควบคุมคุณภาพของสินค้ าอาจทําได้ ยากกว่า เนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งเป็ นสินค้ าเหลว
การขนส่งสินค้ าทางรถไฟที่ต้องมีการขนส่งสินค้ าระหว่างยานพาหนะหลายครัง้ ทําให้ โอกาสเกิด
การปนเปื อ้ นระหว่างการขนย้ ายสินค้ าได้ มากขึ ้น
ดังนัน้ จากข้ อจํากัดสําหรับการขนส่งสินค้ าทางรถไฟตามที่กล่าวมาข้ างต้ น บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าธุรกิจ
การขนส่งสินค้ าทางเรื อและทางรถของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะไม่ได้ รับผลกระทบจากนโยบายการลงทุนโครงสร้ าง
พื ้นฐานของรัฐบาล
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3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัท
3.2.1

ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) – สําหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ

ในธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) เป็ นบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญที่ทําหน้ าที่เป็ นตัวกลางระหว่างผู้เช่าเรื อ (Charterer) ซึ่งหมายถึงลูกค้ าของบริ ษัทและเจ้ าของเรื อ (Ship
Owner) ซึ่งหมายถึง บริ ษัท เนื่องจากนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อจะทราบความต้ องการของทัง้ 2 ฝ่ าย โดยทราบว่า
ผู้เช่าเรื อต้ องการขนส่งสินค้ าอะไร ปริ มาณเท่าไร ในช่วงเวลาใด และทราบว่าเจ้ าของเรื อมีเรื อที่พร้ อมบรรทุกสินค้ า
ในช่ วงเวลาดัง กล่าวหรื อ ไม่ การติด ต่อ และประสานงานผ่านนายหน้ าจัดหาผู้เช่ าเรื อ (Broker) ของผู้เ ช่า เรื อ
(Charterer) และเจ้ า ของเรื อ (Ship Owner) จึง ช่ วยลดขัน้ ตอนการดํ าเนิ นงานเมื่ อเที ยบกับการติ ด ต่อ และ
ประสานงานระหว่างผู้เช่าเรื อกับเจ้ าของเรื อหลายรายโดยตรง อีกทังหากเกิ
้
ดกรณีพิพาทระหว่างผู้เช่าเรื อและ
เจ้ าของเรื อ นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อก็ สามารถทําหน้ าที่เป็ นคนกลางในการไกล่เกลี่ยหรื อเป็ นพยานเมื่อมีการ
ฟ้องร้ อง ดังนัน้ การติดต่อและประสานงานผ่านนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อจึงถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิสําหรับการ
ขนส่งสินค้ าทางเรื อ อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าเรื อและเจ้ าของเรื อสามารถติดต่อกับนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อมากกว่า 1
รายได้ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงผู้เช่าเรื อหรื อเจ้ าของเรื อได้ หลากหลายขึ ้น
ปั จ จุบัน บริ ษัท มี น ายหน้ าจัด หาผู้เ ช่ าเรื อ ที่ บ ริ ษั ทติ ด ต่อ เป็ น ประจํ า อยู่ 1 ราย ได้ แ ก่ กลุ่ม บริ ษั ท
MEGAPORTS ซึ่งประกอบด้ วย บริ ษัท Megaports Agencies Pte. Ltd (“MEGAPORTS”) และ บริ ษัท Gesuri
Maritime Pte. Ltd. (“GESURI”) (รวมทัง้ 2 บริ ษัท เรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษัท MEGAPORTS”) โดยกลุ่มบริ ษัท
MEGAPORTS ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท บริ ษัทจึงถือได้ ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้ าจัดหาผู้
เช่าเรื อเพียงรายเดียว เนื่องจากบริ ษัทอาจสูญเสียลูกค้ าที่ติดต่อผ่านกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS ได้ หากกลุม่ บริ ษัท
MEGAPORTS ไม่แนะนําให้ ลกู ค้ าใช้ บริ การขนส่งสินค้ ากับบริ ษัทต่อไป
สาเหตุที่บริ ษัทติดต่อกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS เป็ นนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อเพียงรายเดียว เนื่องจาก
ในอดีตบริ ษัทเคยติดต่อกับนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อหลายราย ซึง่ แต่ละรายก็จะมีความสามารถหรื อศักยภาพในการ
จัดหาสินค้ าและติดต่อลูกค้ าที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการให้ ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไป
ที่ผ่านมา บริ ษัทเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ กบั กลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS เพราะมีศกั ยภาพในการให้ บริ การ
และสามารถทําหน้ าที่ให้ บริ ษัทได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) สามารถติดต่อกับลูกค้ าได้ เป็ นจํานวนมาก ทําให้ บริ ษัทสามารถเลือกให้ บริ การกับลูกค้ าที่ให้ อตั รา
ค่าขนส่งที่ดีได้ และสามารถวางแผนการจัดหาสินค้ าและลูกค้ าให้ อย่างต่อเนื่อง
2) มีประสบการณ์ ในธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อเป็ นเวลานานจึงสามารถคัดเลือกและ
แนะนําลูกค้ าที่มีฐานะทางการเงินที่ดีให้ กบั บริ ษัทได้ ทําให้ บริ ษัทลดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินค่าบริ การขนส่งสินค้ าจากลูกค้ าลงได้
3) ทําหน้ าที่ได้ ดีในการประสานงานกับตัวแทนเจ้ าของเรื อ (Ship Agent) ที่ท่าเรื อต้ นทางและ
ปลายทาง ทําให้ การนําเรื อเข้ าเทียบท่าและการรับ/ส่งสินค้ าเป็ นไปอย่างราบรื่ น
4) ช่วยชําระค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการนําเรื อเข้ าเทียบท่าตามที่ตวั แทนเจ้ าของเรื อเรี ยกเก็บ และเรี ยก
เก็บจากบริ ษัทในภายหลัง จึงช่วยอํานวยความสะดวกและประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารให้ กบั
บริ ษัทได้
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการมีกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS เป็ นนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อเพียงราย
เดียวไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาว เนื่องจากที่ผ่านมาบริ ษัทและกลุ่มบริ ษัท
MEGAPORTS มีการพัฒนาความสัมพันธ์ ทางการค้ ากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริ ษัท MEGAPORTS ได้
แนะนําลูกค้ าให้ ใช้ บริ การขนส่งสินค้ าของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
แม้ ว่ า นายหน้ า จัด หาผู้เ ช่ า เรื อ (Broker) จะเป็ น ผู้เ สนอชื่ อ เรื อ ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารกับ ผู้เ ช่ า เรื อ
(Charterer) แต่นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) ไม่ได้ เป็ นผู้ตดั สินใจเช่าเรื อ ผู้เช่าเรื อ (Charterer) เป็ นผู้ตดั สินใจ
ว่าจะใช้ เรื อของเจ้ าของเรื อ (Ship Owner) รายใดในการขนส่งสินค้ า โดยทัว่ ไปผู้เช่าเรื อ (Charterer) จะตัดสินใจ
โดยอ้ างอิงจากคุณภาพการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
1)
2)
3)
4)

การจัดส่งสินค้ าได้ ตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า
การเก็บรักษาสินค้ าไม่ให้ เกิดการปนเปื อ้ น
การควบคุมดูแลสินค้ าไม่ให้ เกิดการสูญหายเกินกว่าที่กําหนด
การดูแลรักษาเรื อ เครื่ องจักรกลภายในเรื อและถังสินค้ าให้ อยู่ในสภาพดีและพร้ อมให้ บริ การอยู่
ตลอดเวลา เป็ นต้ น ซึ่งผู้เช่าเรื อ (Charterer) สามารถประเมินได้ จากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่
ผ่านมา รวมถึงข้ อร้ องเรี ยนจากผู้รับสินค้ า (Consignee) ที่ทา่ เรื อปลายทาง

ทังนี
้ ้ บริ ษัทมัน่ ใจว่าลูกค้ าของบริ ษัท (รวมถึงลูกค้ าที่ติดต่อผ่านกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS) เชื่อมัน่ ใน
คุณภาพการให้ บริ การของบริ ษัท
3.2.2

ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ – สําหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ
ปั จจุบนั บริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อกับผู้เช่าเรื อ (Charterer) รายใหญ่ 3 ราย ได้ แก่
1) บริ ษัท Wilmar International Limited (“WILMAR”) ซึ่งเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายนํ ้ามันปาล์มราย
ใหญ่ของโลก
2) บริ ษัท Denali Trading Pte. Ltd. (“DENALI”) เป็ นผู้ค้านํ ้ามันปาล์มขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก
3) บริ ษัท Astra–KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนระหว่าง บริ ษัท Kuala
Lumpur Kepong Berhad ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย และ
PT Astra Agro Lestari ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อค้ า
ผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก

บริ ษัทจึงถือได้ วา่ มีความเสีย่ งจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ หากลูกค้ ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งไม่ใช้
บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อกับบริ ษัทต่อไป บริ ษัทก็อาจไม่สามารถหาลูกค้ ารายใหม่ทดแทนได้ ส่งผลให้ รายได้ จาก
การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อลดลงอย่างมีนยั สําคัญได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเชื่ อว่าการให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับผู้เช่าเรื อรายใหญ่ น้อยราย ไม่ก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาว เนื่องจากลูกค้ ารายใหญ่ดงั กล่าวเป็ นผู้จําหน่ายนํ ้ามันปาล์มที่
สําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ โดยเฉพาะ WILMAR ที่เป็ นผู้จําหน่าย
นํ ้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลกและมีสว่ นแบ่งการตลาด (Market Share) ในประเทศผู้นําเข้ านํ ้ามันปาล์มเป็ นอันดับ
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ต้ นๆ จึงมีความต้ องการใช้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื ออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าที่ผ่านมาบริ ษัท
สามารถให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพกับลูกค้ าได้ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น
1) การจัดส่งสินค้ าได้ ตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า เพราะการส่งมอบที่ลา่ ช้ ากว่าแผน
อาจทําให้ ลกู ค้ าเสียค่าปรับหรื อสูญเสียความเชื่อมัน่ จากผู้ซื ้อสินค้ าของลูกค้ าได้
2) การเก็บรักษาสินค้ าไม่ให้ เกิดการปนเปื อ้ น (Contamination) เนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งเป็ น
นํ ้ามันปาล์มและนํ ้ามันพืชที่ใช้ ในการบริ โภค (Food Grade) การปนเปื อ้ นของสิ่งแปลกปลอม
ต่างๆ อาจทําให้ นํ ้ามันปาล์มและนํ ้ามันพืชมีคณ
ุ สมบัติตํ่ากว่าที่ลกู ค้ าตกลงไว้ กบั ผู้ซื ้อของลูกค้ า
จึงอาจถูกปฏิเสธการรับสินค้ าและสร้ างความเสียหายให้ กบั ลูกค้ าได้
3) การควบคุมและดูแลสินค้ าไม่ให้ เกิดการสูญหายเกินกว่าที่กําหนด ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่เคยได้ รับ
การร้ องเรี ยนเรื่ องการสูญหายของสินค้ าจากลูกค้ า ทําให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจได้ ว่าสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งจะ
ถึงผู้ซื ้อสินค้ าของลูกค้ าได้ ตามจํานวนที่ตกลงกันไว้
4) การดูแลรักษาเรื อ เครื่ องจักรกลภายในเรื อ และถังสินค้ าให้ อยู่ในสภาพดีและพร้ อมให้ บริ การ
ก่อให้ เกิดความมัน่ ใจของผู้รับสินค้ าปลายทาง
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีความชํานาญและมีประสบการณ์ยาวนานในการขนส่งสินค้ าในเส้ นทางเมียน
มา ซึง่ เป็ นหนึง่ ในตลาดหลักของลูกค้ ารายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนัน้ บริ ษัทเชื่อว่าลูกค้ าของบริ ษัทจะ
ใช้ บริ การขนส่งสินค้ าของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแนวโน้ มที่จะใช้ บริ การขนส่งสินค้ าเพิ่มขึ ้นตามความต้ องการ
นําเข้ าผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและนํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
3.2.3

ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ าน้ อยราย – สําหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ
ปั จจุบนั AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถกับลูกค้ าเพียง 2 ราย ได้ แก่
1) ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ขนาดใหญ่รายหนึง่ โดยขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตไปยังโรง
กลัน่ นํ ้ามันที่สงั่ ซื ้อไบโอดีเซล B100 และ
2) บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (“PTG”) ซึ่งเป็ นผู้ค้าปลีกและค้ าส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง โดย
ขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงจากโรงกลัน่ ที่ PTG ซื ้อนํ ้ามันไปยังคลังนํ ้ามันของ PTG บริ ษัทจึงถือได้ ว่ามี
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ าน้ อยราย หากลูกค้ ารายใดรายหนึง่ ไม่ใช้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ
กับ AMAL ต่อไป และ AMAL ไม่สามารถหาลูกค้ ารายใหม่ทดแทนได้ รายได้ จากการให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าทางรถอาจลดลงอย่างมีนยั สําคัญ

สาเหตุที่ AMAL มีลกู ค้ าน้ อยรายเกิดจาก AMAL อยู่ในช่วงเริ่ มต้ นของการดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้ า
ทางรถ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดตัง้ AMAL ขึ ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และเริ่ มดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถในเดือน
ตุลาคม ปี 2557 โดยในช่วงเริ่ มต้ น AMAL มีรถบรรทุกนํ ้ามันทังหมด
้
5 คัน เพื่อให้ บริ การขนส่งไบโอดีเซล B100
ให้ กบั ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 จากนัน้ AMAL ได้ เพิ่มจํานวนรถบรรทุกนํ ้ามันและเริ่ มให้ บริ การขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ให้ กบั PTG จนกระทัง้ AMAL มีรถบรรทุกนํ ้ามันทังหมด
้
35 คัน ในช่วงเดือน มีนาคม 2558 ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีแผนที่จะ
ให้ AMAL เพิ่มจํานวนลูกค้ า โดยขยายการให้ บริ การขนส่งไปยังสินค้ าประเภทอื่น นอกเหนือจากนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
และไบโอดี เ ซล B100 เช่น ผลิต ภัณฑ์ นํา้ มัน ปาล์ ม (ได้ แ ก่ นํา้ มัน ปาล์ มดิ บ (CPO) นํา้ มัน ปาล์ มกึ่ งบริ สุท ธิ์
(RBDPO) และนํ ้ามันปาล์มบริ โภค (Palm Olein) เป็ นต้ น) และ เอทานอล (Ethanol) รวมถึง สินค้ าเหลวประเภท
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อื่นๆ เพื่อให้ ขนสินค้ าที่หลากหลายมากขึ ้น และสามารถเพิ่มอัตราการใช้ รถได้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้ การขนสินค้ าเหลวเพียง
อย่างเดียวทําให้ บริ ษัท ไม่จําเป็ นต้ องลงทุนซื ้อรถบรรทุกสินค้ าหลายประเภท ดังนัน้ บริ ษัทคาดว่าจํานวนลูกค้ าของ
AMAL จะทยอยเพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของธุรกิจและลดการพึง่ พิงลูกค้ ารายใดรายหนึง่ ลงได้
3.2.4

ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ – สําหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ

ในการดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ หนึ่งในลูกค้ าสําคัญที่ AMAL ให้ บริ การ คือ PTG โดยในปี
2558 และปี 2559 ปริ มาณการขนส่งสินค้ าทางรถให้ กบั PTG คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 82 และร้ อยละ 92.81 ของ
ปริ มาณการขนส่งสินค้ าทางรถทังหมด
้
ตามลําดับ นอกจากนี ้ AMAL ยังซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงสําหรับรถบรรทุกนํ ้ามัน
จาก PTG ในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กบั รถบรรทุกนํ ้ามันที่จอดที่หน่วยงานศรี ราชาก่อนออก
ให้ บริ การในแต่ละครัง้ และเติมนํ ้ามันจากสถานีบริ การนํ ้ามัน PT (ซึ่งดําเนินธุรกิจโดย PTC ในขณะที่ PTC เป็ น
บริ ษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วน ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว)
ทังนี
้ ้ PTG และ PTC ถือเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท เนื่องจาก PTG เป็ นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของ บริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด (“PTGLG”) โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 PTG ถือหุ้นใน PTGLG ใน
สัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ในขณะที่ PTGLG เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทรายหนึ่ง โดย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 PTGLG ถือหุ้นในบริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว นอกจากนี ้
กลุม่ นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ยังเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นทังในบริ
้
ษัท และใน PTG โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ 39.61 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 และมีสดั ส่วน
การถือหุ้นใน PTG ร้ อยละ 33.03 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษัทจึงถือได้ ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทใน
กรณีที่ PTG ไม่ใช้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถของ AMAL ต่อไป และ AMAL ไม่สามารถหาลูกค้ ารายใหม่ทดแทนได้
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถจะลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หรื อ หาก PTG ปรับลดอัตราค่าขนส่งลง หรื อ
ปรับเพิ่มราคาขายปลีกนํ ้ามันเชื ้อเพลิงขึ ้น บริ ษัทก็อาจมีกําไรสุทธิหรื ออัตรากําไรสุทธิลดลง
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเชื่อว่าบริ ษัทจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการกําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจ
หรื อการบริ หารจัดการที่เอื ้อประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งโดยเฉพาะ แม้ ว่าบริ ษัทจะมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เป็ น
กลุม่ นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และญาติสนิท และ PTGLG ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่กลุม่ นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และ
ญาติสนิท มีอํานาจควบคุม เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี ้
(1) สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ของทังบริ
้ ษัท และ PTG อยู่ในระดับที่เชื่อได้ ว่ามีการถ่วงดุลอํานาจ
ระหว่างกันอย่างเพียงพอ แต่การที่กลุม่ นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และญาติสนิทถือหุ้นในบริ ษัทในสัดส่วนที่
สูง กว่ า ใน PTG ส่ง ผลให้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บจากกํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานที่ เ ท่า กัน กลุ่ม นายพิ พัฒ น์
รัชกิจประการ และญาติสนิทจะได้ รับส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษัทสูงกว่าของ PTG ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่ากลุ่ม
นายพิ พัฒ น์ รั ชกิ จ ประการ และญาติส นิ ท มีส่ว นได้ เ สีย ในบริ ษั ท มากกว่าใน PTG อย่า งมี นัย สํา คัญ
จึงมีแนวโน้ มที่จะรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นหลัก
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ในขณะที่ กลุม่ ผู้ถือหุ้นอื่นของ PTG ถือหุ้นใน PTG รวมกัน ร้ อยละ 66.97 ซึ่งมากเพียงพอที่จะทําให้ เกิดการ
ถ่ ว งดุล อํ า นาจเพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ใ ห้ กับ ทาง PTG ดัง นัน้ บริ ษั ท จึ ง เชื่ อ ว่า การตัด สิ น ใจทํ า ธุ ร กรรม
ที่สําคัญระหว่างบริ ษัทและ PTG ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริ ษัท (โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของแต่ละ
บริ ษัท) จะพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการทํารายการ และเห็นว่าการทําธุรกรรม
นันๆ
้ ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ทังบริ
้ ษัทและ PTG ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทัง้ 2 บริ ษัทจึงจะอนุมตั ิให้ ทํารายการ
ดังกล่าว
(2) โครงสร้ างการบริ หารจัดการของทังบริ
้ ษัทและ PTG ได้ กําหนดให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลภายนอกเป็ นกรรมการ
อิสระในคณะกรรมการบริ ษัทของทังบริ
้ ษัทและ PTG (โดยบริ ษัทมีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการบริ ษัท
ทังหมด
้
9 คน และ PTG มีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการบริ ษัททังหมด
้
10 คน) เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบ
ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมตั ิรายการต่างๆ รวมทังกํ
้ าหนดให้ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบ
ทานการดํ า เนิน งานของผู้บริ ห าร ซึ่ง รวมถึ ง การตรวจสอบการเข้ า ทํา รายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ บริ ษัทจึงเชื่อได้ ว่า โครงสร้ างการบริ หารจัดการของทังบริ
้ ษัทและ PTG จะก่อให้ เกิ ดความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
(3) PTG คัดเลือกผู้ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถโดยเปิ ดให้ มีการเสนอราคาจากผู้ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ
หลายราย บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมเสนอราคาและได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นผู้ให้ บริ การขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTG
โดยอัตราค่าขนส่งสินค้ าที่บริ ษัทเสนอให้ กบั PTG ก็เป็ นอัตราที่บริ ษัทสามารถแข่งขันกับผู้ให้ บริ การรายอื่นได้
โดยที่บริ ษัทยังคงมีกําไรในระดับที่เหมาะสม
(4) บริ ษัทกําหนด “หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าบริ การสําหรับการขนส่งสินค้ าทางรถ” ซึง่ เป็ นหลักการกําหนด
อัตราค่าขนส่งสินค้ าที่ใช้ กบั ลูกค้ าทุกราย ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดอัตราค่าบริ การขนส่งสินค้ าในลักษณะการบวก
กําไรเพิ่มจากต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การขนส่งสินค้ า (Cost Plus Pricing) และเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตลาดเพื่อให้ อตั ราค่าบริ การขนส่งสินค้ าอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ในการคํานวณอัตราค่าบริ การขนส่งใน
ลักษณะ Cost Plus Pricing จะขึ ้นอยูก่ บั
1) ปริ มาณสินค้ าที่คาดว่าจะขนส่งในแต่ละเที่ยววิ่ง
2) จํานวนเที่ยววิ่งที่บริ ษัทคาดว่าจะขนส่งได้ ในแต่ละเดือน ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ระยะทางในการขนส่งและลักษณะ
เส้ นทางที่ขนส่ง
3) ต้ นทุนแปรผัน ซึง่ เป็ นต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการขนส่งที่เกิดขึ ้นเมื่อมีการให้ บริ การขนส่งสินค้ า (ได้ แก่ ค่า
นํ ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าวัสดุสิ ้นเปลือง ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบํารุง และค่าตอบแทนพนักงานขับรถ
ในส่วนที่ขึ ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงาน)
4) ต้ นทุนคงที่ ซึง่ เป็ นต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการขนส่งที่เกิดขึ ้นเป็ นประจําในแต่ละเดือนโดยไม่ขึ ้นอยูก่ บั การ
เดินรถ (ได้ แก่ ค่าตอบแทนพนักงานรายเดือน ค่าเสื่อมราคารถบรรทุกนํ ้ามัน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
สําหรับหน่วยงานย่อยในต่างจังหวัด และดอกเบี ้ยจ่ายจากการเช่าซื ้อรถบรรทุกนํ ้ามัน)
นอกจากนี ้ บริ ษัทเชื่อว่ามีโอกาสไม่มากที่ PTG จะไม่ใช้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถกับบริ ษัทเนื่องจาก
อัตราค่าบริ การขนส่งสินค้ าทางรถที่บริ ษัทตกลงกับ PTG อยูใ่ นระดับที่ตํ่ากว่าผู้ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถรายอื่น
โดยทัว่ ไป จึงก่อให้ เกิดประโยชน์กบั PTG ในระยะยาว สาเหตุที่บริ ษัทสามารถเสนออัตราค่าบริ การขนส่งได้ ตํ่ากว่า
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ในขณะที่ยงั มีกําไรในระดับที่เหมาะสม เกิดจาก บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการต้ นทุนการให้ บริ การ
เช่น
1) การบริ หารจัดการเที่ยววิ่งเพื่อลดการเดินรถเที่ยวเปล่า (Backhauling Management) โดยทัว่ ไปในการ
ขนส่งสินค้ าที่ไม่มีการบริ หารการเดินรถเที่ยวเปล่า เมื่อรถบรรทุกสินค้ าที่ได้ ส่งสินค้ าให้ กับลูกค้ าแล้ ว
จะต้ องเดินรถเที่ยวเปล่า (ไม่มีการขนส่งสินค้ า) กลับมายังจุดแรกเพื่อรับสินค้ าในเที่ยวถัดไป ในขณะที่
บริ ษัทมีการวางแผนการเดินรถร่ วมกับลูกค้ าแต่ละราย ทําให้ รถบรรทุกนํ ้ามันของบริ ษัทสามารถบรรทุก
สินค้ าให้ กบั ลูกค้ ารายแรกในเที่ยวไปและขนสินค้ ากลับมาให้ ลกู ค้ าอีกรายในเที่ยวกลับ จึงไม่เกิดการเดิน
รถเที่ยวเปล่า และช่วยลดต้ นทุนการขนส่งสินค้ าลง
2) การควบคุมและติดตามอัตราการบริ โภคนํ ้ามันเชือ้ เพลิง (Consumption Rate) ของรถบรรทุกนํ ้ามัน
แต่ ล ะคัน บริ ษั ท กํ า หนดให้ มี ก ารควบคุม ความเร็ ว ของรถบรรทุก นํ า้ มัน ให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ เ หมาะสม
และกําหนดให้ มีเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนปกติสาํ หรับพนักงานขับรถที่สามารถรักษาอัตรา
การบริ โภคนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ อยูใ่ นระดับที่บริ ษัทกําหนด
3) การลงทุนปรั บเปลี่ย นอุปกรณ์ ในรถบรรทุกสินค้ าเพื่ อลดนํา้ หนัก ของรถบรรทุก สินค้ า ทํ าให้ ปริ มาณ
การบรรทุกสินค้ าต่อเที่ยวเพิ่มขึ ้นเป็ นต้ น
สํา หรั บ การเติ ม นํ า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง สํ า หรั บ รถบรรทุก นํ า้ มัน บริ ษั ท ตกลงซื อ้ นํ า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง จาก PTG
ในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กบั รถบรรทุกนํ ้ามันที่จอดที่หน่วยงานศรี ราชาก่อนออกให้ บริ การ
ในแต่ละครั ง้ และกําหนดให้ รถบรรทุกนํา้ มันที่ขนส่งในเส้ นทางที่มีระยะทางไกลเติมนํ ้ามันเชือ้ เพลิงจากสถานี
บริ ก ารนํ า้ มัน PT เพื่ อความสะดวกในการบริ ก ารจัดการ เนื่ องจาก ตามสัญ ญาว่าจ้ า งขนส่งนํ า้ มันเชื อ้ เพลิง
บริ ษัทตกลงให้ รถบรรทุกนํ ้ามันที่ขนส่งนํ ้ามันเชือ้ เพลิงให้ กับ PTG ต้ องซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงจาก PTG หรื อสถานี
บริ การนํ ้ามัน PT ทังนี
้ ้ ราคานํ ้ามันเชือ้ เพลิงที่บริ ษัทซื ้อจากสถานีบริ การนํ ้ามัน PT เป็ นราคาขายปลีก (Retail)
เดียวกันกับที่สถานีบริ การนํ ้ามัน PT จําหน่ายให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป ราคาดังกล่าวจึงเป็ นราคาตลาด ในขณะที่การซื ้อ
นํ ้ามันในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale) จะมีราคาตํ่ากว่าราคาขายปลีกหน้ าสถานีบริ การนํ ้ามัน ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้ าปกติที่ผ้ คู ้ านํ ้ามันจะมีส่วนลดให้ กับลูกค้ าที่ซื ้อนํ ้ามันเชือ้ เพลิงในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale)
ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริ การขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่บริ ษัทตกลงไว้ กบั PTG จะอ้ างอิงจากราคาขายปลีกหน้ าสถานีบริ การ
PT การซื ้อนํ ้ามันในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale) จึงช่วยลดต้ นทุนค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงลงได้ ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่
เสียประโยชน์จากการซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงจาก PTG ในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale) และการเติมนํ ้ามันที่สถานี
บริ การนํ ้ามัน PT
3.2.5

ความเสีย่ งจากการที่ไม่มีสญ
ั ญาว่าจ้ างขนส่งสินค้ าระยะยาว – สําหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ

สําหรับธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ บริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับผู้เช่าเรื อ (Charterer)
ในลักษณะเป็ นรายเที่ยว (Voyage Charter) คือ การให้ บริ การขนส่งสินค้ าจากท่าเรื อต้ นทางไปยังท่าเรื อปลายทาง
แต่ละครัง้ ตามที่ผ้ เู ช่าเรื อได้ แจ้ งความต้ องการใช้ บริ การขนส่งสินค้ าให้ บริ ษัททราบผ่านทางนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ
(Ship Broker) ทัง้ นี ้ การที่ บ ริ ษั ท ไม่ มี ก ารทํ า สัญ ญาว่ า จ้ างขนส่ ง สิ น ค้ าระยะยาว ในขณะที่ บ ริ ษั ท
มีการลงทุนเพื่อเพิ่ มจํ านวนเรื อบรรทุกนํา้ มันและสารเคมีหลายลําในช่ว งที่ผ่านมาและที่ค าดว่าจะลงทุนเพิ่ ม
ในอนาคต ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสีย่ งที่ผลการดําเนินงานจะลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หรื ออาจไม่สามารถชําระเงิน
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กู้ ยื ม ระยะยาวจากสถาบัน การเงิ น ที่ ก้ ู ยื ม เพื่ อ ลงทุ น ซื อ้ เรื อ บรรทุ ก นํ า้ มั น และสารเคมี ไ ด้ ในกรณี บ ริ ษั ท
ไม่สามารถให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับผู้เช่าเรื อได้ มากเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าเรื อที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัทได้ แก่ 1) WILMAR 2) DENALI และ 3) ASTRAKLK เป็ นผู้ค้านํ ้ามันปาล์มขนาดใหญ่ จึงมีความต้ องการขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มให้ กบั ผู้นําเข้ านํ ้ามันปาล์ม
อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ พฒ
ั นาความสัมพันธ์ กบั ผู้เช่าเรื อมาเป็ นเวลานานจากการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
กับลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ ส่งผลให้ ผ้ ูเช่าเรื อที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัทใช้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อกับบริ ษัท
อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ ้นในช่วงที่ผา่ นมา บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าผู้เช่าเรื อที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัทจะใช้ บริ การขนส่ง
สิ น ค้ าของบริ ษั ท ต่ อ ไปในระยะยาว แม้ ว่ า บริ ษั ท จะไม่ มี ก ารทํ า สัญ ญาว่ า จ้ างขนส่ ง สิ น ค้ าระยะยาวกั บ
ผู้เช่าเรื อ
นอกจากนี ้ การที่ธุรกิ จขนส่งสินค้ าทางเรื อมีนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) ซึ่งทําหน้ าที่เป็ น
ตัวกลางระหว่างผู้เช่าเรื อและบริ ษัทโดยทําหน้ าที่ติดต่อและประสานงานระหว่างผู้เช่าเรื อหลายราย ทําให้ นายหน้ า
จัดหาผู้เช่าเรื อทราบถึงความต้ องการใช้ บริ การขนส่งสินค้ าของผู้เช่าเรื อที่หลากหลาย ณ ขณะนัน้ ที่ผ่านมาบริ ษัท
ได้ พฒ
ั นาความสัมพันธ์ กบั กลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS ที่เป็ นนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อที่มีชื่อเสียงสําหรับการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์ม และเป็ นนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อของบริ ษัทมาเป็ นเวลานาน บริ ษัทจึงเชื่อว่าในกรณีที่ผ้ เู ช่า
เรื อที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัทรายใดใช้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อของบริ ษัทลดลง กลุม่ บริ ษัท MEAGAPORTS จะ
สามารถแนะนําผู้เช่าเรื อรายอื่นให้ กบั บริ ษัทเพื่อทดแทนได้
3.2.6

ความเสีย่ งจากการขนสินค้ าเฉพาะกลุม่

สินค้ าที่ AMA ให้ บริ การขนส่งทางเรื อส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์ม เช่น นํ ้ามันปาล์มดิบ
(CPO) นํ ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) นํ ้ามันปาล์มกึ่งบริ สทุ ธิ์ (RBDPO) และนํ ้ามันปาล์มบริ โภค (Palm Olein)
เป็ นต้ น ในขณะที่สนิ ค้ าที่ AMAL ให้ บริ การขนส่งทางรถเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์นํ ้ามันเชื ้อเพลิง ซึง่ ได้ แก่ นํ ้ามันเชื ้อเพลิง
และไบโอดีเซล B100 ซึ่งเป็ นส่วนผสมในนํ ้ามันดีเซลที่จําหน่ายภายในสถานีบริ การนํ ้ามัน บริ ษัทจึงถือได้ ว่ามี
ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้ าเฉพาะกลุ่ม โดยรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ าอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ วา่ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ปริ มาณการบริ โภคนํ ้ามันปาล์ม ไบโอดีเซล B100 และ
นํ ้ามันเชื ้อเพลิง มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทก็ตระหนักถึงความเสีย่ งจากการขนส่งสินค้ าเฉพาะกลุม่ เป็ น
อย่างดี บริ ษัทกําลังศึกษาและวางแผนความเป็ นไปได้ ที่จะขยายการให้ บริ การขนส่งสินค้ าไปยังสินค้ ากลุม่ อื่นๆ ที่
นอกเหนือจากที่ขนส่งอยูใ่ นปั จจุบนั รวมถึงการให้ บริ การในรู ปแบบอื่นเพื่อเป็ นผู้ให้ บริ การทางโลจิสติกส์ครบวงจร
บริ ษัทจึงเชื่อว่าจะสามารถลดผลกระทบความเสีย่ งดังกล่าวให้ อยูใ่ นระดับที่บริ หารจัดการได้
3.2.7

ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้ านของบริ ษัท

ธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าของบริ ษัทและ AMAL เป็ นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ และ
ความชํานาญเฉพาะทาง เนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัทและ AMAL ขนส่งจัดเป็ นสินค้ าประเภทสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
การขนส่งสินค้ าดังกล่าวทังทางเรื
้
อและทางรถต้ องอาศัย ผู้ทําการในเรื อ (สําหรับการขนส่งทางเรื อ) และพนักงาน
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ขับรถ (สําหรับการขนส่งทางรถ) ที่ผา่ นการฝึ กอบรมและทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการทํางานในเรื่ องต่างๆ เช่น
ใบอนุญาตเดินเรื อของนายประจําเรื อ หรื อ ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 4 สําหรับขับรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย เป็ นต้ น
และเป็ นผู้ที่มีความรู้และความชํานาญในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่งสินค้ า เช่น การเดินเรื อและรถอย่างปลอดภัย
การรับ/จ่ายสินค้ าอย่างปลอดภัย การดูแลรักษาสินค้ า และการป้องกันภัยและระงับเหตุฉกุ เฉิน เป็ นต้ น เนื่องจาก
ความผิดพลาดในระหว่างการปฏิบตั ิงานอาจนํามาซึง่ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ รวมถึงสิง่ แวดล้ อม
บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความเสี่ย งจากการพึ่ง พิ ง บุค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ เ ฉพาะด้ า น บริ ษั ท จึ ง ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทํางาน โดยบริ ษัทจัดให้ มี
การฝึ กอบรมพนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริ มให้ พนักงานภายในหน่วยงานแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ทํางานกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึง กําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่แผนกทรัพยากรบุคคลวางแผนและ
ติดตามการอบรมและเข้ ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตหรื อต่ออายุใบอนุญาตของพนักงาน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
พนักงานของบริ ษัทเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิใหม่ๆ ที่ปรับเปลีย่ นในแต่ละปี ได้
นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความชํานาญ บริ ษัทยังตระหนักถึงความสําคัญในการรักษา
บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริ ษัทจึงได้ มีการพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้ กบั พนักงาน
โดยอ้ างอิงจากอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจให้ บคุ ลากรของบริ ษัทต้ องการทํางานร่ วมกับ
บริ ษัทในระยะยาว และพิจารณาเลือ่ นขันให้
้ กบั พนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้ อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม ทํา
ให้ สามารถใช้ ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาบริ ษัทได้ เต็มความสามารถ ดังนัน้ บริ ษัทคาดว่าความเสี่ยงจาก
การพึง่ พิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้ านของบริ ษัทจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจในอนาคต
3.2.8

ความเสีย่ งจากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างการขนส่งสินค้ า

เนื่องจากบริ ษัทดําเนินธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ โดยสินค้ าที่บริ ษัทขนส่ง
เป็ นสินค้ าที่มีมลู ค่าสูง (เนื่องจากปริ มาณการขนส่งต่อเที่ยวสูง) และเป็ นสินค้ าประเภทสารเคมีและวัตถุอนั ตราย
ดังนัน้ หากเกิดความผิดพลาดหรื ออุบตั ิเหตุในระหว่างการขนส่งสินค้ า อาจทําให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อ
บริ ษัทเช่น การเรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าชดเชยจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้น (เช่น ค่าชดเชยการเสียชีวิตของพนักงาน
บริ ษั ท และบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ค่ า สิ น ค้ าที่ เ สี ย หาย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คล
ที่ได้ รับผลกระทบ และค่าใช้ จ่ายในการฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อมในบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น) หรื อความเสียหายต่อ
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริ ษัทซึง่ อาจทําให้ ลกู ค้ าอาจยกเลิกการใช้ บริ การขนส่งจากบริ ษัทได้
บริ ษัทตระหนักดีถึงความเสีย่ งจากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างการขนส่งสินค้ า บริ ษัทจึงกําหนด
และปรับปรุ งมาตรการป้องกันอุบตั ิเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปั จจัยที่อาจก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ สําหรับการขนส่ง
สินค้ าทางเรื อ บริ ษัทกําหนดให้ ผ้ ทู ําการในเรื อ (ได้ แก่ นายเรื อ นายประจําเรื อ และลูกเรื อ) ทุกคนต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบและข้ อบังคับการเดินทะเลที่กําหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เช่น
1) การเดินยามเพื่อตรวจดูความเรี ยบร้ อยของจุดเสีย่ งที่อาจเกิดเพลิงไหม้ ทกุ ๆ 4 ชัว่ โมง
2) การสุ่มตรวจเจ้ าหน้ าที่ ประจํ าเรื อและลูกเรื อ เพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ห รื อตรวจหาสาร
เสพติดอย่างสมํ่าเสมอ
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3) การตรวจสอบและทดสอบเครื่ องมือและอุปกรณ์การเดินเรื อเป็ นประจําทุกเดือน
4) การตรวจสอบสภาพอากาศและความพร้ อมของเรื อก่อนออกจากท่าเรื อต้ นทางและก่อนเข้ าท่า
เรื อปลายทาง เป็ นต้ น
สําหรับการขนส่งสินค้ าทางรถ บริ ษัทกําหนดนโยบายด้ านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้ าทางรถ
โดยกําหนดให้ พนักงานขับรถต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด เช่น
1) การกําหนดให้ พนักงานขับรถต้ องเดินรถไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน และต้ องหยุดพักรถเป็ นเวลา 30
นาที เมื่อเดินรถต่อเนื่องครบทุกๆ 4 ชัว่ โมง และกรณีเส้ นทางที่ไกลเกิน 8 ชัว่ โมง บริ ษัทกําหนดให้
มีพนักงานขับรถ 2 คน ทําหน้ าที่ขบั รถบรรทุกนํ ้ามัน โดยสลับกันเดินรถและพักผ่อน เพื่อให้
พนักงานขับรถแต่ละคนเดินรถไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน
2) การสุ่มตรวจความพร้ อมของพนักงานขับ รถโดยพิจ ารณาจากสภาพร่ างกาย ตรวจวัด ระดับ
แอลกอฮอล์ และตรวจหาสารเสพติด ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน
3) การตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกนํ ้ามันก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน
4) การกําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS เพื่อคอยตรวจสอบ
ความเร็ วของรถ การจอดตามจุดจอดที่กําหนด รวมถึงเฝ้าดูสภาพและพฤติกรรมของพนักงานขับ
รถผ่านกล้ องวงจรปิ ดที่ติดตังในรถบรรทุ
้
กนํ ้ามัน เป็ นต้ น
บริ ษัทยังได้ จดั ตังฝ่
้ ายบริ หารงานคุณภาพและความปลอดภัย โดยมี เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
คอยจัดอบรมพนักงานขับรถเรื่ องการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย การสุ่มตรวจสอบพนักงานขับรถระหว่างปฏิบตั ิ
หน้ าที่ เช่น การวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ ณ จุดจอดรถ เสนอมาตรการเพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุ จัดทําแผนฉุกเฉิน
เป็ นต้ น และจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งที่สาํ คัญในด้ านต่างๆ และ
เสนอแนะนโยบายและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง รวมถึง การประเมินผล ติดตาม และปรับปรุ งการบริ หาร
ความเสีย่ งของบริ ษัทซึง่ การบริ หารความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่ องต่างๆ และรวมถึง ความเสี่ยง
จากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างการขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ทําประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและ AMA สําหรั บ
การให้ บริ การขนส่งทางเรื อบริ ษัทได้ ทําประกันภัยเรื อและเครื่ องจักร (Hull & Machinery Insurance: H&M
Insurance) ซึง่ คุ้มครองอุบตั ิเหตุทกุ ชนิดที่อาจเกิดกับเรื อและเครื่ องจักร เช่น การเกิดเพลิงไหม้ และการชนกระแทก
เป็ นต้ น บริ ษัทยังได้ จดั ทําประกันภัยสําหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Protection & Indemnity Insurance:
P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับบุคคลภายนอกที่ได้ รับผลกระทบจากเรื อ เช่น ความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก ความเสียหายของสินค้ าที่ขนส่ง (การปนเปื อ้ น และการสูญหาย)
และ ความเสีย หายจากสิน ค้ า ที่ รั่ ว ไหลออกจากเรื อ แล้ ว ก่ อ ให้ เ กิ ดมลภาวะ เป็ น ต้ น ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ตกลงวงเงิ น
ประกันภัยแต่ละประเภทกับผู้รับประกันภัย โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุและมูลค่าความเสียหายที่
จะเกิดขึ ้น ที่ผา่ นมาเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทไม่เคยประสบอุบตั เิ หตุร้ายแรงใดๆ
สํา หรั บ การให้ บ ริ ก ารขนส่ง ทางรถ บริ ษั ท ได้ ทํา ประกัน ภัยรถบรรทุก นํา้ มัน ทุก คัน โดยคุ้ม ครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ และต่อชีวิตของพนักงานขับรถและผู้โดยสาร รวมถึงการทําประกันภัยสินค้ าที่รถบรรทุก
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นํ ้ามันขนส่ง โดยคุ้มครองความสูญหาย เสียหาย หรื อการส่งมอบสินค้ าล่าช้ า ที่ผ่านมารถบรรทุกนํ ้ามันของบริ ษัท
เคยประสบอุบตั ิเหตุที่สาํ คัญ 2 ครัง้ โดยเกิดความเสียหายต่อตัวรถบรรทุกนํ ้ามันอย่างมีนยั สําคัญ แต่ไม่เกิดความ
เสียหายต่อพนักงานขับรถและบุคคลภายนอก บริ ษัทจึงกําหนดให้ มีการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดภายในรถบรรทุก
นํา้ มัน เพื่อ ติดตามพฤติ กรรมการเดินรถของพนัก งานขับรถ หากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายปฏิบัติก ารเห็นความผิด ปกติ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะรี บติดต่อพนักงานขับรถเพื่อแจ้ งเตือนทันที
บริ ษัทเชื่อว่ามาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุบตั ิเหตุ
ที่อ าจเกิ ด ขึน้ ในระหว่า งการขนส่งสิน ค้ า ให้ อ ยู่ในระดับ ที่ไ ม่ก่อ ให้ เ กิ ดผลกระทบต่อฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
3.2.9

ความเสีย่ งจากการทุจริ ตระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนักงาน

ในธุรกิจการขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ นํ ้ามันเชือ้ เพลิงสําหรับเรื อและรถ และสินค้ าที่ขนส่ง
ให้ กับลูกค้ า (โดยเฉพาะนํ ้ามันเชือ้ เพลิง) เป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ในขณะที่ บริ ษัทต้ องมีพนักงานจํานวนมาก
ที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินดังกล่าว เช่น ผู้ทําการในเรื อ (ได้ แก่ นายเรื อ นายประจําเรื อ และลูกเรื อ) และพนักงาน
ขับรถ เป็ นต้ น บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงที่พนักงานของบริ ษัทอาจกระทําการทุจริ ตหรื อยักยอกทรัพย์ของบริ ษัทได้ ใน
หลายลักษณะ เช่น การยักยอกสินค้ าในระหว่างการขนส่ง การยักยอกนํา้ มันเชือ้ เพลิงสําหรั บรถและเรื อ ทังนี
้ ้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิ ดการทุจริ ตหรื อยักยอกทรั พย์ ของบริ ษัทดังกล่าว บริ ษัทจึงได้ กําหนด
มาตรการการควบคุมภายในต่างๆ เพื่อป้องกันปั ญหาการทุจริ ตหรื อยักยอกทรัพย์ในลักษณะต่างๆ
สําหรับธุรกิจการขนส่งสินค้ าทางเรื อ ในขันตอนการรั
้
บและส่งสินค้ าที่ท่าเรื อ บริ ษัทกําหนดให้ นาย
ประจําเรื อ ร่ วมกับเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบสินค้ า (Third Party Cargo Surveyor) ซึ่งเป็ นคนกลางระหว่างผู้รับ/ผู้ส่ง
สินค้ ากับบริ ษัทและร่ ว มกับตัวแทนของผู้รับ /ผู้ส่งสินค้ า ในการตรวจสอบความถูกต้ องของปริ มาณสินค้ าที่รั บ
ลงเรื อ หรื อ ขนถ่ า ยขึน้ จากเรื อ โดยปริ ม าณของสิน ค้ า ที่ ท่า รั บ สิน ค้ า ลงเรื อ และท่า ขนถ่ า ยสิน ค้ า ที่ วัด ได้ ต้ อ งมี
ความแตกต่างกันน้ อยกว่าร้ อยละ 0.5 (ปริ มาณสินค้ าที่วดั ได้ อาจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญได้ เนื่องจากสินค้ าที่
บริ ษัทขนส่งเป็ นสินค้ าเหลว อุณหภูมิที่ตา่ งกันจะมีผลต่อปริ มาณสินค้ าได้ ในการเปรี ยบเทียบปริ มาณสินค้ า บริ ษัท
จําเป็ นต้ องคํานวณเพื่อแปลงค่าปริ มาณสินค้ ากลับมาที่อณ
ุ หภูมิมาตรฐานที่ 30 องศาเซลเซียส) ในกรณีที่ปริ มาณ
สินค้ าที่วดั ได้ มีความแตกต่างจากปริ มาณที่ลกู ค้ าแจ้ งไว้ นายเรื อจะต้ องแจ้ งให้ กบั บริ ษัททราบทุกครัง้ เพื่อค้ นหา
สาเหตุและร่ วมกันตรวจสอบ หากพบว่าสาเหตุมาจากการทุจริ ตของผู้ทําการในเรื อ บริ ษัทก็จะดําเนินการลงโทษ
ตามที่กําหนดไว้
นอกจากนัน้ บริ ษัทยังกําหนดให้ นายประจําเรื อต้ องทําหน้ าที่เดินยามเพื่อตรวจสอบความเรี ยบร้ อย
ของเรื อ รวมถึงการตรวจสอบความผิดปกติภายในเรื อ โดยเฉพาะในส่วนของจุดรับจ่ายสินค้ าและนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
หากตรวจพบเรื อลําอื่นที่จอดเทียบเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทเพื่อลักลอบขนถ่ายสินค้ าหรื อนํ ้ามัน
เชือ้ เพลิง นายประจําเรื อที่เดินยามต้ องแจ้ งให้ นายเรื อ (Master) ทราบเพื่อดําเนินการตามขันตอน
้
หากบริ ษัท
สอบสวนพบว่ามีผ้ ทู ําการในเรื อเกี่ยวข้ องกับการลักลอบขนถ่ายสินค้ าหรื อนํ ้ามันเชือ้ เพลิง บริ ษัทจะดําเนินการ
ลงโทษตามที่กําหนดไว้
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ในการสัง่ ซือ้ นํา้ มันเชื อ้ เพลิงสําหรั บเรื อบรรทุกนํา้ มันและสารเคมีแต่ละครั ง้ นายเรื อจะเป็ นผู้แจ้ ง
ปริ มาณนํ ้ามันเชื อ้ เพลิง ที่ต้องการมายังเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่ประจํ าอยู่ที่สํานักงานใหญ่ เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการจะทําการตรวจสอบความเหมาะสมของปริ มาณนํ ้ามันเชือ้ เพลิงที่สงั่ ซื ้อ โดยเปรี ยบเทียบกับปริ มาณ
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงคงเหลือในรายงานการใช้ นํ ้ามันประจําวัน เส้ นทางเดินเรื อของเรื อบรรทุกนํ ้ามัน (ระยะทางที่ต้อง
เดินเรื อ) และอัตราการบริ โภคนํ ้ามันเชื ้อเพลิง (Consumption Rate) ของเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี หากพบเหตุ
ให้ สงสัยว่าจะมีการทุจริ ต บริ ษัทจะดําเนินการสอบสวนผู้ทําการในเรื อที่เกี่ยวข้ องเพื่อหาสาเหตุ หากพบว่าผู้ทําการ
ในเรื อรายใดเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต บริ ษัทจะดําเนินการลงโทษตามที่กําหนดไว้
สําหรับธุรกิจการขนส่งสินค้ าทางรถ บริ ษัทกําหนดให้ มีการใช้ ซีล (Seal) ที่มีหมายเลขเฉพาะของแต่
ละอันปิ ดผนึกช่องรับสินค้ าและวาล์วจ่ายสินค้ าในรถบรรทุกนํ ้ามันทังหมดทั
้
นทีที่รับสินค้ าแล้ ว และระบุหมายเลข
ซีลแต่ละอันที่ปิดผนึกในเอกสารการขนส่งสินค้ า เมื่อรถบรรทุกนํ ้ามันไปถึงปลายทาง ผู้รับสินค้ าจะทําการตรวจเช็ค
ความสมบูรณ์ ของซีลและความถูกต้ องของหมายเลขซีลกับที่แสดงในเอกสารการขนส่งสินค้ า และตรวจสอบ
ปริ มาณสินค้ าในรถบรรทุกนํ ้ามัน โดยการอ่านค่าจากแป้นแสดงระดับนํ ้ามันที่อยู่ภายในถังบรรทุกนํ ้ามันและ
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณที่แสดงในเอกสารการขนส่งสินค้ า หากไม่ถกู ต้ องลูกค้ าสามารถปฏิเสธการรับสินค้ า บริ ษัท
ก็จะดําเนินการสอบสวนพนักงานขับรถเพื่อหาสาเหตุและลงโทษหากตรวจพบการทุจริ ต นอกจากนี ้ รถบรรทุก
นํ ้ามันของบริ ษัททุกคันได้ ติดตังระบบแสดงพิ
้
กัดผ่านดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ทําให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
ประจําอยูท่ ี่สาํ นักงานสามารถติดตามการเดินรถแต่ละคันได้ ปั จจุบนั บริ ษัทกําหนดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
ประจําอยูท่ ี่สาํ นักงานทังที
้ ่ศรี ราชาและที่ลาดหลุมแก้ ว ทําหน้ าที่ตรวจสอบตําแหน่งรถบรรทุกนํ ้ามันและพฤติกรรม
การขับรถของพนักงานขับรถแต่ละคน หากตรวจพบความผิดปกติ เช่น การขับรถออกนอกเส้ นทางที่กําหนด การ
จอดพักรถนอกเหนือจากจุดจอดรถที่บริ ษัทกํ าหนด การจอดพักรถนานกว่าที่กํ าหนด เป็ นต้ น เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการจะขอพบพนักงานขับรถเพื่อให้ ชี ้แจงเหตุผล หากพนักงานขับรถไม่สามารถชี ้แจงเหตุผลได้ บริ ษัทก็จะ
ดําเนินการลงโทษตามที่กําหนดไว้
บริ ษัทได้ กําหนดให้ รถบรรทุกนํ ้ามันทุกคันที่จอดที่หน่วยงานศรี ราชาต้ องเติมนํา้ มันจากถังสํารอง
นํ ้ามันภายในหน่วยงานศรี ราชาก่อนออกให้ บริ การในแต่ละครัง้ สําหรับรถบรรทุกนํ ้ามันที่ขนส่งในเส้ นทางที่มีระยะ
ทางไกลเติมนํ ้ามันเชือ้ เพลิงจากที่สถานีบริ การนํ ้ามัน PT (เฉพาะสถานีบริ การที่บริ ษัทกําหนดเท่านัน)
้ เนื่องจาก
บริ ษัทได้ ตกลงกับ PTG ซึง่ เป็ นผู้ดําเนินธุรกิจสถานีบริ การนํ ้ามัน PT ให้ พนักงานขับรถของบริ ษัทสามารถเติมนํ ้ามัน
โดยการแสดงเอกสารการสัง่ ซื ้อนํ ้ามัน (“ใบสัง่ ซื ้อนํ ้ามัน”) ที่ระบุชนิดและปริ มาณนํ ้ามันเชือ้ เพลิงที่ต้องการเติม
ให้ กบั พนักงานในสถานีบริ การนํ ้ามัน ทังนี
้ ้ พนักงานประจําสถานีบริ การนํ ้ามัน PT จะตรวจสอบลายมือชื่อในใบสัง่
ซื ้อนํ ้ามันว่าตรงกับที่บริ ษัทได้ แจ้ งไว้ หรื อไม่ หากไม่ตรงพนักงานในสถานีบริ การนํ ้ามันจะปฏิเสธการเติมนํ ้ามัน
เชือ้ เพลิง ในขณะที่บริ ษัทสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินหากมีการเติมนํ ้ามันนอกเหนือจากที่ได้ แจ้ งไว้ ในใบสัง่ ซือ้
นํ ้ามัน บริ ษัทจึงมัน่ ใจได้ วา่ การใช้ ใบสัง่ ซื ้อนํ ้ามันจะช่วยป้องกันการทุจริ ตในการขันตอนการเติ
้
มนํ ้ามันเชื ้อเพลิงได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังสอบทานความถูกต้ องและเหมาะสมของปริ มาณนํ ้ามันที่เติมในแต่ละครัง้ จากการตรวจสอบ
อัตราการใช้ นํ ้ามัน (Consumption Rate) ของรถบรรทุกนํ ้ามันแต่ละคัน โดยบริ ษัทจะดําเนินการสอบสวนพนักงาน
ขับรถ หากพบว่ารถบรรทุกนํ ้ามันคันใดมีอตั ราการใช้ นํ ้ามันที่สงู ผิดปกติ เนื่องจากต้ องสงสัยว่าอาจมีการทุจริ ตหรื อ
ยักยอกนํ ้ามันเชื ้อเพลิงได้
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ในปี 2557 ถึงปี 2559 บริ ษัทไม่มีความเสียหายเนื่องจากการทุจริ ตดังกล่าว ดังนัน้ บริ ษัทจึงเชื่อว่า
บริ ษัทมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการทุจริ ตของพนักงานที่เหมาะสมและเพียงพอ
3.2.10 ความเสีย่ งจากการจอดรอรับหรื อส่งสินค้ าจากความไม่พร้ อมของท่าเรื อหรื อลูกค้ า
การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อในบางครัง้ อาจเกิดเหตุการณ์ ที่เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีไม่
สามารถรับหรื อส่งสินค้ าได้ เมื่อไปถึงท่าเรื อ โดยสาเหตุที่ทําให้ เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีไม่สามารถรับหรื อส่ง
สินค้ าได้ มีหลายสาเหตุ เช่น
1) ลูกค้ าไม่พร้ อมรับหรื อส่งสินค้ า โดยอาจเกิดจากสินค้ าไม่พร้ อมส่งหรื อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ/ส่ง
สินค้ าไม่ครบถ้ วน
2) ท่าเรื อที่กําหนดให้ เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีไปรับหรื อส่งไม่พร้ อมให้ เรื อเข้ าเทียบท่า ซึ่งอาจ
เกิดจากข้ อจํากัดของท่าเรื อที่ไม่สามารถรองรับการรับ/ส่งสินค้ าจากเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี
จํานวนมากได้
3) ถังสําหรับบรรจุสินค้ าที่ท่าเรื อปลายทางเต็มจึงไม่สามารถรับสินค้ าจากเรื อได้ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีต้องจอดรอที่ท่าเรื อเป็ นเวลานาน บริ ษัทจะได้ รับผลกระทบ
จากค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มสูงขึ ้น จากการจอดรอ นอกจากนี ้ การจอดรอที่ท่าเรื อเป็ นเวลานานยังอาจ
ส่งผลกระทบต่อแผนการรับส่งสินค้ าในลําดับถัดไปจนอาจทําให้ บริ ษัทเสียโอกาสในการให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ ากับลูกค้ ารายอื่นซึ่งเปลี่ยนไปใช้ เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีของเจ้ าของเรื อรายอื่น
เนือ่ งจากไม่สามารถรอเรื อของบริ ษัทได้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการจอดรอรับหรื อส่งสินค้ าจากความไม่พร้ อมของ
ท่าเรื อหรื อลูกค้ า บริ ษัทจึงเรี ยกเก็บค่าเสียเวลา (Demurrage Charge) จากการจอดรอเกินเวลาที่กําหนด โดยคิดใน
อัตราค่าเสียเวลาต่อวัน หรื อต่อชัว่ โมงที่ต้องจอดรอ ที่ผ่านมาการจอดรอรับหรื อส่งสินค้ าเกินกว่ากําหนดส่วนใหญ่
เกิดขึ ้นที่ทา่ เรื อในประเทศเมียนมา บริ ษัทจึงได้ เจรจากับผู้เช่าเรื อผ่านนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) เพื่อกําหนด
อัตราค่าเสียเวลา (Demurrage Charge) ให้ เหมาะสมกับความล่าช้ าที่เกิดขึ ้นจริ ง ดังนัน้ บริ ษัทเชื่อว่าบริ ษัทสามารถ
บริ หารจัดการความเสี่ยงจากการจอดรอรับหรื อส่งสินค้ าจากความไม่พร้ อมของท่าเรื อหรื อลูกค้ าให้ อยู่ในระดับที่
เหมาะสมได้
3.3 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.3.1

ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น

ในการดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ บริ ษัทติดต่อลูกค้ าผ่านนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) ที่อยู่
ในต่างประเทศ ทําให้ อตั ราค่าขนส่งสินค้ าที่บริ ษัทตกลงกับลูกค้ าเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นที่อาจทําให้ บริ ษัทได้ รับเงินค่าขนส่งสินค้ าในสกุลเงินบาทแตกต่างจากที่ตงใจ
ั้
ไว้ จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจและการลงทุนขยายธุรกิจ รวมถึง ความสามารถในการจ่ายเงิน
ปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายที่สาํ คัญในการดําเนินงาน (เช่น ต้ นทุนค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ค่า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยในการเที ย บท่ า และค่ า นายหน้ า จัด หาผู้เ ช่ า เรื อ (Commission Fee) เป็ น ต้ น )
เป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐ โดยในปี 2557 ถึงปี 2559 สัดส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการขนส่งสินค้ าทางเรื อ
ที่กําหนดเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ คิดเป็ นประมาณ ร้ อยละ 62 ร้ อยละ 52 และร้ อยละ 48 ของต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย
ทังหมดในการขนส่
้
งสินค้ าทางเรื อ ตามลําดับ หรื อ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 51 ร้ อยละ 42 และร้ อยละ 39 ของรายได้
จากการขนส่งสินค้ าทางเรื อ การที่บริ ษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายบางส่วนเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ จึงเป็ นการบริ หาร
ความเสีย่ งแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ที่ช่วยลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้ บางส่วน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังกําหนดให้ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสําหรับลงทุนซื ้อเรื อบรรทุกนํ ้ามันและ
สารเคมีลาํ ใหม่จะกู้ยืมเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อให้ ดอกเบี ้ยและเงินต้ นที่ชําระเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อ
ช่วยลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นให้ น้อยลงได้
3.3.2

ความเสีย่ งจากการเรี ยกเก็บค่าขนส่งจากลูกค้ าผ่านทางนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ

ในธุร กิ จการขนส่งสิน ค้ า ทางเรื อ ลูกค้ าเกื อบทัง้ หมดที่ บริ ษัท ให้ บ ริ ก ารขนส่ง สิน ค้ า เป็ น ผู้เ ช่ าเรื อ
(Charterer) ที่อยูต่ า่ งประเทศ ทําให้ การติดต่อและประสานงานกับลูกค้ าโดยตรงทําได้ ยาก นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ
(Broker) จึงทําหน้ าที่ช่วยบริ ษัทในการเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การขนส่งสินค้ าจากทางผู้เช่าเรื อ อย่างไรก็ตาม นายหน้ า
จัดหาผู้เช่าเรื อทีบ่ ริ ษัทใช้ บริ การเป็ นบริ ษัทที่อยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกัน ทําให้ บริ ษัทต้ องมีขนตอนและค่
ั้
าใช้ จ่าย
ในการติดตามหนี ้สินมากกว่าการดําเนินธุรกิจกับบุคคลในประเทศ บริ ษัทจึงถือได้ ว่ามีความเสี่ยงจากการติดตาม
หนี ้สินจากลูกหนี ้ในต่างประเทศ
ปั จจุบนั บริ ษัทกําหนดให้ กลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS ทําหน้ าที่เรี ยกเก็บเงินค่าขนส่งสินค้ าจากลูกค้ า
ของบริ ษัททังหมด
้
โดยบริ ษัทกําหนดให้ นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อรวบรวมเงินค่าขนส่งสินค้ าที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าในแต่
ละเที่ ย วและโอนให้ บ ริ ษั ท รวมกัน เป็ น ครั ง้ เดี ย ว เพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกับ ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร อย่ า งไร
ก็ตาม บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าขนส่งที่นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อได้ เรี ยกเก็บ
จากลูกค้ าได้ บริ ษัทจึงกําหนดให้ การโอนเงินแต่ละครัง้ เกิดจากการรวมเงินค่าขนส่งสินค้ าไม่เกิน 2 ถึง 3 เที่ยว เพื่อให้
ระยะเวลาในการโอนเงินแต่ละครัง้ ไม่นานเกินไปหรื อจํานวนเงินไม่สงู เกินไป จึงช่วยจํากัดความเสี่ยงจากการเรี ยก
เก็บค่าขนส่งจากนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อได้ ในขณะที่ยงั สามารถบริ หารค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินได้ อย่างเหมาะสม
สําหรับเงินค่าขนส่งสินค้ าที่เกิดจากการให้ บริ การขนส่งโดยเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีขนาดใหญ่ บริ ษัทกําหนดให้
นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อโอนเงินค่าขนส่งสินค้ าให้ ทกุ ครัง้ ที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ า ทังนี
้ ้ ในปี 2559 จํานวนเงินที่นายหน้ า
จัดหาผู้เช่าเรื อโอนให้ บริ ษัทต่อครั ง้ โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 0.60 ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ ที่ผ่านมาบริ ษัทติดต่อธุรกิจกับกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS มาเป็ นเวลานานกว่า 10 ปี
โดยนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อช่วยทําหน้ าที่ดงั กล่าวมาเป็ นเวลานานโดยไม่เคยเกิดปั ญหาเรื่ องการเรี ยกเก็บเงินจาก
นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยั ง ได้ มี ก ารติ ด ตามฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษั ท
MEGAPORTS จากข้ อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินของกลุม่ บริ ษัทMEGAPORTS โดยบริ ษัทพบว่ากลุ่ม
บริ ษัท MEGAPORTS มีผลการดําเนินงานที่ดีและมีฐานะการเงินที่มนั่ คง บริ ษัทจึงเชื่อว่าการกําหนดให้ นายหน้ า
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จัดหาผู้เช่าเรื อรวบรวมเงินค่าขนส่งสินค้ าและโอนให้ บริ ษัทเป็ นครัง้ เดียวจะไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทเนื่องจากระยะเวลาและจํานวนเงินที่บริ ษัทกําหนดให้ โอนต่อครัง้ ไม่สงู มาก
3.4 ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
3.4.1

ความเสีย่ งจากการมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอํานาจกําหนดนโยบายการบริ หาร

บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงได้ กําหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการที่ช่วยให้ การ
ดําเนินธุรกิ จของบริ ษัทเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยบริ ษัทกําหนดให้ มีการแต่งตัง้ บุคคลภายนอกเป็ น
กรรมการอิสระจํานวน 3 คนจากกรรมการบริ ษัททังหมด
้
9 คน เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และ
พิจารณาอนุมตั ิรายการต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแต่งตังกรรมการอิ
้
สระทัง้ 3 คน เข้ าทําหน้ าที่
กรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้ าที่ตรวจสอบการเข้ าทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสอบทานให้
บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงสอบทานให้ บริ ษัทมีการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานทางการเงินที่
ถูกต้ องและทันเวลา บริ ษัทยังกําหนดให้ มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อทําหน้ าที่สรรหาบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาและกําหนด
รู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ กับคณะกรรมการบริ ษัทโดยแต่งตังกรรมการอิ
้
สระทัง้ 3 คน เป็ น
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจากกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทังหมด
้
4 คน และแต่งตัง้
กรรมการอิสระ 1 คน เป็ นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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4.

สินทรัพย์ ท่ ีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ ท่ ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษัท และบริ ษัทย่อยใช้ ในการประกอบ
ธุรกิ จมีมูลค่าสุทธิ หลังหลักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจําหน่ายสะสม เท่ากับ 1,864.44 ล้ านบาท รายละเอียด
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงได้ ดงั นี ้
ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์
ที่ดิน
เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีและอุปกรณ์เรื อ 1/
- เรื อเดินทะเล
- รายจ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรื อรอ
ตัดจ่าย
- อุปกรณ์ประจําเรื อ

มูลค่ าสุทธิ
ทางบัญชี
(ล้ านบาท)
40.46

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

AMAL เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

1,186.00
34.71

บริ ษัท เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท เป็ นเจ้ าของ

6.40

บริ ษัท เป็ นเจ้ าของ

รถบรรทุกนํ ้ามันมันและอุปกรณ์รถ

534.85

AMAL เป็ นเจ้ าของ

เ รื อ บ ร ร ทุ ก นํ ้า มั น แ ล ะ
สารเคมี ส่ ว นใหญ่ ป ลอด
ภาระจํานองแล้ ว ยกเว้ นเรื อ
บรรทุกนํ ้ามันที่บริ ษัท ลงทุน
ซือ้ ในช่ว งปี 2558 และปี
25592/
รถบรรทุกนํ ้ามันทังหมดติ
้
ด
ภาระตามสัญญาเช่าซื ้อ

สํานักงานและอุปกรณ์สาํ นักงาน
- อาคารและโรงงาน
- สํานักงานสําเร็จรูป
- ส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน
- เครื่ องตกแต่งสํานักงาน
- อุปกรณ์และเครื่ องใช้ สาํ นักงาน
- เครื่ องจักร
- ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้ าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมทัง้ หมด

25.49
1.10
13.54
1.50
10.44
1.95
1.76
1.05
5.19
1,864.44

AMAL เป็ นเจ้ าของ
AMAL เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท เป็ นเจ้ าของ
AMAL เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท และ AMAL เป็ นเจ้ าของ
AMAL เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท เป็ นเจ้ าของ
AMAL เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท และ AMAL เป็ นเจ้ าของ

หมายเหตุ:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ จดจํานองเรื อ “เมซอนร์ ” เรื อ “เมญ่า” และเรื อ “อุลญา” ที่ลงทุนซื ้อในช่วงปี 2558 และปี 2559
ไว้ เป็ นหลักทรัพย์คํ ้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม 2 แห่ง
2/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรถบรรทุกนํ ้ามันจํานวน 100 คัน (โดยรถบรรทุกนํา้ มัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้ วย รถหัวลาก
จูง (หัวลาก) 1 คัน และรถพ่วงบรรทุกนํา้ มันปริ มาณบรรทุก 45,000 ลิตร อีก 1 คัน) และมีรถหัวลากจูง 1 คัน (สํารองไว้ ใช้ ใน
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ระหว่างการซ่อมแซมรถหัวลากจูงคันอื่น) โดยรถบรรทุกนํา้ มันทังหมดและรถหั
้
วลากจูงอีก 1 คัน อยู่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินกับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน

ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาํ คัญสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ งานของสินทรัพย์สําหรับการ
ดําเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ได้ ดงั นี ้
4.1.1

เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีเรื อบรรทุกนํา้ มันและสารเคมี จํ านวน 8 ลํา สําหรั บการ
ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและนํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ได้ แก่ ประเทศ
เมียนมา ประเทศเวียดนาม และ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้
และประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรี ลงั กา และ
ประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น) รายละเอียดที่สาํ คัญของเรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อเรือ
ญาณี

พริ มโรส

เบิกไพร

ข้ อมูลเรือที่สาํ คัญ
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2545
- ปี ที่สร้ าง: 2530
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 1 ปี
- นํ ้าหนักบรรทุก: 2,930 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2555
- ปี ที่สร้ าง: 2535
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 6 ปี
- นํ ้าหนักบรรทุก: 4,908 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2555
- ปี ที่สร้ าง: 2536
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 7 ปี
- นํ ้าหนักบรรทุก: 3,165 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
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การให้ บริการ 1/
ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและ
นํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเวียดนาม
และ/หรื อ เส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและ
นํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเมียนมา

ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและ
นํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเวียดนาม
และ/หรื อ เส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2559
ชื่อเรือ
อาม่า

จ้ าวอโนมา

เมซอนร์

เมญ่า

อุลญา

ข้ อมูลเรือที่สาํ คัญ
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2555
- ปี ที่สร้ าง: 2537
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 8 ปี
- นํ ้าหนักบรรทุก: 3,110 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2553
- ปี ที่สร้ าง: 2538
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 9 ปี
- นํ ้าหนักบรรทุก: 4,763 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2558
- ปี ที่สร้ าง: 2546
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 17 ปี
- นํ ้าหนักบรรทุก: 4,823 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2559
- ปี ที่สร้ าง: 2550
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 21 ปี
- นํ ้าหนักบรรทุก: 9,942 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2559
- ปี ที่สร้ าง: 2552
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 23 ปี
- นํ ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกนํ ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)

การให้ บริการ 1/
ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและ
นํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเวียดนาม
และ/หรื อ เส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและ
นํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเมียนมา

ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและ
นํ ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเมียนมา

ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและ
นํ า้ มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ นทางเอเชี ย
ตะวัน ออก และ/หรื อ เส้ น ทางเวี ย ดนาม
และ/หรื อเส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์นํ ้ามันปาล์มและ
นํ า้ มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ นทางเอเชี ย
ตะวันออก และ/หรื อเส้ นทางเอเชียใต้

หมายเหตุ: 1/ เส้ นทางการให้ บริ การขนส่งสินค้ าสําหรับเรื อแต่ละลําในบางช่วงอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ ในตาราง เนื่องจากบริ ษัท มีการ
บริ หารจัดการเส้ นทางเดินเรือ โดยปรับเปลี่ยนเส้ นทางการเดินเรื อบางลําบางช่วงเวลาเพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับการ
ให้ บริการลูกค้ า หรือการรับนํ ้ามันเชื ้อเพลิงสําหรับเรื อ เป็ นต้ น
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4.1.2

รถบรรทุกนํ ้ามัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัท มีรถบรรทุกนํ ้ามัน จํานวน 100 คัน สําหรับการให้ บริ การขนส่ง
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ในประเทศ รายละเอียดที่สําคัญของรถบรรทุกสินค้ าเหลวของบริ ษัท สรุ ปได้
ดังนี ้
ประเภทรถ
ข้ อมูลรถที่สาํ คัญ
รถบรรทุกนํ ้ามัน รถบรรทุกนํ ้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้ วย
(100 คัน)
- รถหัวลากจูง (หัว ลาก) ที่ ต่อพ่ว งกับ รถ
พ่วงบรรทุกนํ ้ามันเพื่อการลากจูง
- รถพ่วงบรรทุกนํ ้ามัน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นถัง
บรรจุของเหลวที่ทําจากอลูมิเนียม โดยมี
ปริ มาณบรรจุสงู สุด 45,000 ลิตร

4.1.3

การให้ บริการ 1/
ให้ บริ การขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง (ได้ แก่ นํ ้ามันเบนซิน
และนํ ้ามันดีเซล) และไบโอดีเซล B100 ในประเทศ
โดยขนส่งใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
- การขนส่ง นํ า้ มัน จากโรงกลั่น นํ า้ มัน ไปยัง คลัง
นํ ้ามันของ PTG
- การขนส่งไบโอดีเซลจากผู้ผลิตไบโอดีเซล B100
(ลูกค้ า) ไปยังโรงกลัน่ นํ ้ามัน และรับนํ ้ามันจากโรง
กลัน่ นํ ้ามันไปยังคลังนํ ้ามันของลูกค้ า

สํานักงานใหญ่

นอกจากทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิ จของบริ ษัท ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัท ได้ เช่าพืน้ ที่
สํานักงาน เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ สัญญาเช่าพื ้นที่สาํ นักงานมีรายละเอียดที่สาํ คัญ ดังนี ้
(1) สัญญาเช่าพื ้นที่สาํ นักงาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 33
คูส่ ญ
ั ญา

: 1. บริษัท อาม่ า มารีน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้เช่า
2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ เช่า
ระยะเวลา
: วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
พื ้นที่สาํ นักงานที่เช่า : พื ้นที่ขนาด 361.34 ตารางเมตร
เลขที่ TNA02 ชัน้ 33 ทาวเวอร์ เอ โครงการ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ : บริ ษัท ตกลงชําระค่าเช่าและค่าบริ การให้ กับผู้ให้ เช่าเป็ นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ ใน
ค่าบริ การ
สัญญาเช่าพื ้นที่สาํ นักงาน
การต่อสัญญา
: ผู้ให้ เช่าให้ สิทธิแก่ บริ ษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้ องแจ้ งผู้ให้ เช่าทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ ้นสุดสัญญา โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาเช่าพื ้นที่สาํ นักงาน
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(2) สัญญาเช่าพื ้นที่สาํ นักงาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 34
คูส่ ญ
ั ญา

: 1. บริษัท อาม่ า มารีน จํากัด (มหาขน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้เช่า
2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ เช่า
ระยะเวลา
: วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
พื ้นที่สาํ นักงานที่เช่า : พื ้นที่ขนาด 386.60 ตารางเมตร
เลขที่ TNA02 ชัน้ 34 ทาวเวอร์ เอ โครงการ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ : บริ ษัท ตกลงชําระค่าเช่าและค่าบริ การให้ กับผู้ให้ เช่าเป็ นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ ใน
ค่าบริ การ
สัญญาเช่าพื ้นที่สาํ นักงาน
การต่อสัญญา
: ผู้ให้ เช่าให้ สิทธิแก่ บริ ษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้ องแจ้ งผู้ให้ เช่าทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ ้นสุดสัญญา โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาเช่าพื ้นที่สาํ นักงาน
4.1.4

สํานักงานย่อยและศูนย์ซอ่ มบํารุง

AMAL ยังได้ เช่าพื ้นที่สถานีบริ การนํ ้ามัน PT ในอําเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี และซื ้อที่ดิน
พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง ในอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานย่อยของ AMAL เป็ นจุดจอดรถ และศูนย์
ซ่อมบํารุง เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริ หารจัดการการขนส่งสินค้ าทางรถ ทังนี
้ ้ สัญญาเช่าพื ้นที่และสัญญา
ซื ้อขายที่ดินมีรายละเอียดที่สาํ คัญ ดังนี ้
(1) สัญญาเช่าพื ้นที่สถานีบริ การนํ ้ามัน PT (แห่งที่ 1)
คูส่ ญ
ั ญา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้เช่า
2. บริษัท ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชั่น จํากัด ในฐานะผู้ให้ เช่า
ระยะเวลา
: วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
พื ้นที่ที่เช่า
: พื ้นที่ขนาด 72.25 ตารางเมตร
(พืน้ ที่พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างบางส่วนภายในสถานีบริ การนํา้ มัน PT ในอําเภอลาดหลุมแก้ ว
จังหวัดปทุมธานี)
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ : AMAL ตกลงชําระค่าเช่าให้ กบั ผู้ให้ เช่าเป็ นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ ในสัญญาเช่าพื ้นที่
ค่าบริ การ
สํานักงาน รวมถึงชําระค่าภาษี โรงเรื อนและที่ดินให้ กบั ผู้ให้ เช่า
การต่อสัญญา
: AMAL สามารถต่ออายุสญ
ั ญา โดยส่งหนังสือแจ้ งไปยังผู้ให้ เช่าภายในเวลาไม่เกินกว่า 3
เดือนและไม่ตํ่ากว่า 1 เดือนก่อนวันที่ครบกําหนดตามสัญญา

39

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2559
(2) สัญญาเช่าพื ้นที่สถานีบริ การนํ ้ามัน PT (แห่งที่ 2)
คูส่ ญ
ั ญา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้เช่า
2. บริษัท ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชั่น จํากัด ในฐานะผู้ให้ เช่า
ระยะเวลา
: วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
พื ้นที่ที่เช่า
: พื ้นที่ขนาด 500 ตารางเมตร
(พืน้ ที่พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างบางส่วนภายในสถานีบริ การนํา้ มัน PT ในอําเภอลาดหลุมแก้ ว
จังหวัดปทุมธานี)
อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ : AMAL ตกลงชําระค่าเช่าให้ กบั ผู้ให้ เช่าเป็ นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ ในสัญญาเช่าพื ้นที่
ค่าบริ การ
สํานักงาน รวมถึงชําระค่าภาษี โรงเรื อนและที่ดินให้ กบั ผู้ให้ เช่า
เงินประกันการเช่า
: AMAL ตกลงมอบเงินประกันตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาให้ กบั ผู้ให้ เช่า เพื่อเป็ นหลักประกันการ
เช่า หาก AMAL เช่าจนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยมิได้ ประพฤติผิดสัญญา และ
มิได้ ค้างชําระเงินต่างๆ ตามสัญญา ผู้ให้ เช่าจะคืนเงินจํานวนนี ้ให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
การต่อสัญญา
: AMAL สามารถต่ออายุสญ
ั ญา โดยส่งหนังสือแจ้ งไปยังผู้ให้ เช่าภายในเวลาไม่เกินกว่า 3
เดือนและไม่ตํ่ากว่า 1 เดือนก่อนวันที่ครบกําหนดตามสัญญา
(3) สัญญาซื ้อขายที่ดิน
: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ซื ้อ1/
2. บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นเจ้ าของที่ดิน ในฐานะผู้ขาย
(ผู้ขายไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท)
วันที่ลงนาม
: วันที่ 30 มีนาคม 2559
รายละเอียดสินทรัพย์ : ที่ดินขนาด 21 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ตังอยู
้ ใ่ นอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ที่ซื ้อ
คูส่ ญ
ั ญา

หมายเหตุ: 1/ AMAL ได้ ชําระเงินค่าที่ดินตามที่ตกลงไว้ ในสัญญาซื ้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์มาเป็ นของ AMAL แล้ ว

(4) สัญญาซื ้อขายสิง่ ปลูกสร้ าง
: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ซื ้อ1/
2. นิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นเจ้ าของสิ่งปลูกสร้ าง ในฐานะผู้ขาย
(ผู้ขายไม่ใช่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท)
วันที่ลงนาม
: วันที่ 30 มีนาคม 2559
รายละเอียดสินทรัพย์ : สิ่งปลูกสร้ าง (อาคารโครงสร้ างเหล็ก จํานวน 1 หลัง) ที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ดิน ขนาด 21 ไร่ 2 งาน 8
ที่ซื ้อ
ตารางวา ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
คูส่ ญ
ั ญา

หมายเหตุ: 1/ AMAL ได้ ชําระเงินค่าสิ่งปลูกสร้ างตามที่ตกลงไว้ ในสัญญาซื ้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์มาเป็ นของ AMAL แล้ ว
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4.2 สัญญาสําคัญที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจ
ในการดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ AMAL และลูกค้ าจะลงนามในสัญญาว่าจ้ างขนส่งสินค้ า เพื่อตกลง
เงื่อนไขที่สาํ คัญในการให้ บริ การขนส่งสินค้ า ทังนี
้ ้ สัญญาว่าจ้ างขนส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าทัง้ 2 ราย มีรายละเอียดที่สําคัญ
ดังนี ้
4.2.1

สัญญาว่าจ้ างขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง (ฉบับที่ 1)

คูส่ ญ
ั ญา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้ าง
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด ในฐานะผู้วา่ จ้ าง 1/
วันที่ลงนาม
: วันที่ 1 มกราคม 2558
ระยะเวลา
: 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ทังนี
้ ้ ระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ อาจถูกปรับเพิ่ม
หรื อปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ ในภายหน้ าขึ ้นอยูก่ บั การประเมินผลงานตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา : สัญญาสามารถยกเลิกได้ ทนั ทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้
- หาก AMAL กระทําผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อหลายข้ อรวมกัน หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถทํางานให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยภายในเวลาที่กําหนด หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อ
- คู่สญ
ั ญาละทิ ้งการทํางาน ไม่แก้ ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว้ ตามสัญญา หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาเป็ นบุคคลล้ มละลาย
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้ โดยการแจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ คสู่ ญ
ั ญาทราบล่วงหน้ าก่อนถึงวันสิ ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
ค่าขนส่งสินค้ า
: ผู้วา่ จ้ างตกลงชําระค่าขนส่ง โดยคิดคํานวณ จากปริ มาณนํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของนํ ้ามันดีเซลภายในสถานี
บริ การนํ ้ามันในเขตพื ้นที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
สรุ ปสาระสําคัญของ : - AMAL ตกลงรับจ้ างขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้ างจากโรงกลัน่ นํ ้ามันของ
สัญญา
TOP ไปยังคลังนํ ้ามันตามที่กําหนด เพื่อส่งมอบนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ว่าจ้ าง ให้ แล้ ว
เสร็ จตามวัน เวลา ปริ มาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้ างได้ กําหนดและแจ้ งให้ AMAL ทราบ
ล่วงหน้ าในแต่ละคราว
- ผู้วา่ จ้ างตกลงรับประกันปริ มาณงานขันตํ
้ ่าของการขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั AMAL ไว้
ที่อตั ราร้ อยละ 80 ของประมาณการปริ มาณงานขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่ผ้ วู ่าจ้ าง
ได้ ดําเนินการแจ้ งเป็ นหนังสือให้ AMAL รับทราบ
- AMAL มีหน้ าที่จดั หารถบรรทุกนํ ้ามันจํานวน 30 คัน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่ผ้ วู ่าจ้ าง
กําหนด โดยเข้ าเริ่ มปฏิบตั ิงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558 หากเกินกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว AMAL ตกลงชําระค่าปรับให้ กับผู้ว่าจ้ างตามอัตราที่กําหนดไว้ ใน
สัญญา
- AMAL ต้ องนําหนังสือคํ ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี
กําหนดระยะเวลาสิ ้นสุดของการคํ ้าประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้ านบาท มามอบให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง
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-

-

เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
AMAL ตกลงชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ที่เสียหาย สูญหาย หรื อชํารุดบกพร่อง โดยการคิดคํานวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคา
ที่ระบุในเอกสารกํากับการขนส่งหรื อใบกํากับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ
ในกรณี ที่ป รากฎว่า นํา้ มันเชื อ้ เพลิง ที่ข นส่ง เกิ ด การเสื่อ มสภาพหรื อ มีคุณ ภาพลดลง
AMAL ตกลงชําระเงินค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรื อมีคณ
ุ ภาพ
ลดลง รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังปวงให้
้
กบั ผู้วา่ จ้ างจนครบถ้ วนในทันที

หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัท และ PTG (คูส่ ญ
ั ญาเดิม ในฐานะผู้วา่ จ้ าง) ได้ ทําบันทึกข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญา โดยตกลง
ให้ เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้ างตามสัญญาว่าจ้ างขนส่งนํา้ มันเชื ้อเพลิง จาก PTG มาเป็ น PTGLG และให้ มีผลนับตังแต่
้ วนั ที่ทํา
บันทึกข้ อตกลงเพิ่มเติม

4.2.2

สัญญาว่าจ้ างขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง (ฉบับที่ 2)

คูส่ ญ
ั ญา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้ าง
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด ในฐานะผู้วา่ จ้ าง 1/
วันที่ลงนาม
: วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลา
: 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2559 ทังนี
้ ้ ระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ อาจถูกปรับเพิ่ม
หรื อปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ ในภายหน้ าขึ ้นอยูก่ บั การประเมินผลงานตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา : สัญญาสามารถยกเลิกได้ ทนั ทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้
- หาก AMAL กระทําผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อหลายข้ อรวมกัน หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถทํางานให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยภายในเวลาที่กําหนด หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อ
- คู่สญ
ั ญาละทิ ้งการทํางาน ไม่แก้ ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว้ ตามสัญญา หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาเป็ นบุคคลล้ มละลาย
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้ โดยการแจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ คสู่ ญ
ั ญาทราบล่วงหน้ าก่อนถึงวันสิ ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
ค่าขนส่งสินค้ า
: ผู้วา่ จ้ างตกลงชําระค่าขนส่ง โดยคิดคํานวณ จากปริ มาณนํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของนํ ้ามันดีเซลภายในสถานี
บริ การนํ ้ามันในเขตพื ้นที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
สรุ ปสาระสําคัญของ : - AMAL ตกลงรับจ้ างขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้ างจากโรงกลัน่ นํ ้ามันของ
สัญญา
TOP ไปยังคลังนํ ้ามันตามที่กําหนด เพื่อส่งมอบนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั ผู้ว่าจ้ าง ให้ แล้ ว
เสร็ จตามวัน เวลา ปริ มาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้ างได้ กําหนดและแจ้ งให้ AMAL ทราบ
ล่วงหน้ าในแต่ละคราว
- ผู้วา่ จ้ างตกลงรับประกันปริ มาณงานขันตํ
้ ่าของการขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั AMAL ไว้
้
่ผ้ วู ่าจ้ าง
ที่อตั ราร้ อยละ 80 ของประมาณการปริ มาณงานขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงทังหมดที
ได้ ดําเนินการแจ้ งเป็ นหนังสือให้ AMAL รับทราบ
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-

-

-

-

AMAL มีหน้ าที่จดั หารถบรรทุกนํ ้ามันจํานวน 50 คัน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่ผ้ วู ่าจ้ าง
กําหนด โดยเข้ าเริ่ มปฏิบตั ิงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2559 หากเกินระยะเวลา
ดังกล่าว AMAL ตกลงชําระค่าปรับให้ กบั ผู้วา่ จ้ างตามอัตราที่กําหนดไว้ ในสัญญา
AMAL ต้ องนําหนังสือคํ ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี
กําหนดระยะเวลาสิ ้นสุดของการคํ ้าประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้ านบาท มามอบให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง
เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
AMAL ตกลงชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ที่เสียหาย สูญหาย หรื อชํารุดบกพร่อง โดยการคิดคํานวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคา
ที่ระบุในเอกสารกํากับการขนส่งหรื อใบกํากับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ
ในกรณี ท่ีป รากฎว่า นํา้ มันเชื อ้ เพลิง ที่ข นส่ง เกิ ด การเสื่อ มสภาพหรื อ มีคุณ ภาพลดลง
AMAL ตกลงชําระเงินค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรื อมีคณ
ุ ภาพ
ลดลง รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังปวงให้
้
กบั ผู้วา่ จ้ างจนครบถ้ วนในทันที

หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริ ษัท และ PTG (คู่สญ
ั ญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ทําบันทึกข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญา โดยตกลง
ให้ เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้ างตามสัญญาว่าจ้ างขนส่งนํา้ มันเชื ้อเพลิง จาก PTG มาเป็ น PTGLG และให้ มีผลนับตังแต่
้ วนั ที่ทํา
บันทึกข้ อตกลงเพิ่มเติม

4.2.3

สัญญาว่าจ้ างขนส่งไบโอดีเซล B100

คูส่ ญ
ั ญา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้ าง
2. ผู้ผลิตและจําหน่ ายไบโอดีเซล B100 ในฐานะผู้วา่ จ้ าง
วันที่ลงนาม
: วันที่ 15 กันยายน 2557
ระยะเวลา
: 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 15 กันยายน 2557 หากคู่สญ
ั ญามิได้ บอกเลิก สัญญากับอีกฝ่ ายหนึ่งจะมี
ผลทําให้ สญ
ั ญาถูกต่อออกไปคราวละ 1 ปี
การบอกเลิกสัญญา : คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายมีสทิ ธิ์บอกเลิกสัญญาโดยต้ องแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยผู้วา่ จ้ างจะต้ องแจ้ งให้ AMAL ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 90 วัน และ AMAL
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ วู า่ จ้ างทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 180 วัน
ค่าขนส่งสินค้ า
: ผู้ว่าจ้ างตกลงชําระค่าขนส่ง โดยคิดคํานวณ จากปริ มาณไบโอดีเซล B100 ที่ AMAL ขนส่ง
และอัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของนํ ้ามันดีเซลภายในสถานีบริ การนํ ้ามันในเขต
พื ้นที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
สรุ ปสาระสําคัญของ : - AMAL ตกลงรั บจ้ างขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้ กับผู้ว่าจ้ าง ตามชนิด ปริ มาณ เวลา
สัญญา
สถานที่ และจุดหมายปลายทางตามทีผ่ ้ วู า่ จ้ างกําหนดให้ ในใบส่งสินค้ าหรื อใบแจ้ งหนี ้
- AMAL จะต้ องเป็ นผู้ขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ตามมาตรา 12 แห่งพระพระราชบัญญัติค้า
นํ ้ามันเชื ้อเพลิง โดยรถบรรทุกนํ ้ามันต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่ผ้ วู า่ จ้ างกําหนด และพนักงาน
ขับ รถต้ อ งมี คุณ สมบัติ แ ละปฏิ บัติ ต ามข้ อ กํ า หนดที่ ผ้ ูว่ า จ้ า งกํ า หนด รวมทัง้ ต้ อ งทํ า
ประกันภัยรถบรรทุกนํา้ มันทุกคันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ และ
ประกันรถยนต์ค้ มุ ครองบุคคลที่ 3 หรื อความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยมีวงเงินชดเชย
ตามที่ผ้ วู า่ จ้ างกําหนด
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AMAL ต้ องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย หรื อขาดตกบกพร่ อง หรื อการปลอมปน
ของสินค้ าทังในด้
้ านคุณภาพและปริ มาณ เนื่องจากการควบคุมรักษาหรื อการขนส่งสินค้ า
้ รถบรรทุกนํ ้ามันของ AMAL ออกจากสถานที่จ่ายสินค้ าของผู้
ของ AMAL ทันทีนบั ตังแต่
ว่าจ้ างจนถึงผู้รับสินค้ าได้ ลงชื่อตรวจรับสินค้ าในใบส่งของหรื อใบแจ้ งหนี ้
AMAL ต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายทังหมด
้
หากพนักงานขับรถของ AMAL กระทํา
การทุจริ ต ยักยอก ขโมย หรื อผสมปลอมปนสินค้ าในระหว่างการขนส่งสินค้ าให้ ผ้ วู ่าจ้ าง
โดยมีหลักฐานชัดเจน

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษั ท มี น โยบายลงทุน ในบริ ษั ท ย่อ ยหรื อบริ ษั ทร่ ว มที่ มีวัต ถุประสงค์ ใ นการประกอบกิ จการที่ เป็ น ส่ว น
สนับ สนุน กิ จการของบริ ษั ท อัน จะทํ า ให้ บ ริ ษัท มี ผ ลประกอบการหรื อ ผลกํ า ไรเพิ่ ม มากขึน้ หรื อธุ ร กิ จ ที่ เ อือ้ ประโยชน์
(Synergy) ให้ กบั บริ ษัท โดยสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทให้ มีความครบวงจรมากยิ่งขึ ้น โดย ณ วันที่
10 กรกฎาคม 2557 บริ ษัท ได้ เข้ าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากัด (“AMAL”) ในสัดส่วนร้ อย
ละ 99.99 ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจของ AMAL ในช่วงที่ผ่านมา ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2559 บริ ษัท
ถือหุ้น AMAL ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00
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5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยเกินกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โฮมเพจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี

โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ปรึกษากฎหมาย

โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท อาม่ า มารีน จํากัด (มหาชน)
AMA
ผู้ให้ บริ การขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) ทางเรื อและทางรถ
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้ องเลขที่ TNA02
ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0107559000231
www.amamarine.co.th
0-2001-2801
0-2001-2800
215,800,000 บาท
215,800,000 บาท
431,600,000 หุ้น
0.50 บาท
36

: บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักททรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: 0-2009-9000
: 0-2009-9991
: นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
: 0-2259-5300
: 0-2260-1553
: บริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด
93/1 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
: 0-2627-3443
: 0-2627-3250
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 ข้ อมูลหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน และทุนชําระแล้ วเท่ากับ 215.80 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญจํานวน 431.60 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี ้
จํานวนหุ้น
(หุ้น)

รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 1/
1. กลุม่ นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และญาติสนิท 2/

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

170,955,000

- นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และครอบครัว

39.61

74,500,000

17.26

68,400,000

15.85

- นายชลัฐ รัชกิ จประการ

2,100,000

0.49

- นายปกเขตร รัชกิ จประการ

2,000,000

0.46

- นางสาวปกรกานต์ รัชกิ จประการ

2,000,000

0.46

18,870,000

4.37

12,800,000

2.97

6,070,000

1.41

23,295,000

5.40

12,905,000

2.99

6,080,000

1.41

- นายเขมภพ คชเสนี

2,050,000

0.47

- นายสหัสชัย คชเสนี

2,260,000

0.52

- นางกชกรณ์ พิบลู ธรรมศักดิ์

19,600,000

4.54

- นายพิบลู ย์ รัชกิจประการ

18,800,000

4.36

- นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ 3/

15,890,000

3.68

- นายพิพฒ
ั น์ รัชกิ จประการ 3/

- นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว
- นายพิทกั ษ์ รัชกิ จประการ 3/
- นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล 3/

- นางฉัตรแก้ ว คชเสนี และครอบครัว
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี 3/
- นางสาวลภัสอร คชเสนี

3/

2. บริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด 4/

103,600,000
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จํานวนหุ้น
(หุ้น)

รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 1/
3. กลุม่ นายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท 5/

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

26,600,000

6.16

- นายพิศาล รัชกิจประการ

9,200,000

2.13

- นายสุทธิวฒ
ุ ิ รัชกิจประการ และครอบครัว

7,000,000

1.62

- นายสุทธิ วฒ
ุ ิ รัชกิ จประการ

3,500,000

0.81

- นายธนัท รัชกิ จประการ

3,500,000

0.81

- นายสุนทร รัชกิจประการ

5,200,000

1.20

- นางจุไรวรรณ หยวน

4,200,000

0.97

- นายธนกฤต รัชกิจประการ

500,000

0.12

- นางสาวธัญธร รัชกิจประการ

500,000

0.12

4. กลุม่ นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล และญาติสนิท 6/

16,620,300

- นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล และครอบครัว

3.85

15,020,300

3.48

- นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิ ชกุล

500,000

0.12

- นางสุขวสา ภูชชั วนิ ชกุล

2,020,000

0.47

- นายเตชัส ภูชชั วนิชกุล

6,250,300

1.45

- นางสาวปุญญา ภูชชั วนิ ชกุล

6,250,000

1.45

- นางสาวพรทิพย์ ภูชชั วนิชกุล

1,600,000

0.37

5. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์

5,888,500

1.36

6. นางสาวเพรชรัตน์ จรรยธรรมพต

5,604,500

1.30

7. นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร

4,000,000

0.93

8. นางสาวอารยา หฤหรรษ์ ปราการ

3,030,000

0.70

9. นายอลงกรณ์ ใจอีมสิน

3,000,000

0.70

10. นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี

3,000,000

0.70

342,298,300

79.31

89,301,700

20.69

431,600,000

100.00

รวมผู้ถอื หุ้นที่ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย
รวมจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด

หมายเหตุ: ข้ อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
1/ การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามที่แสดงนี ้ ไม่ใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ และไม่ใช่บุคคลที่
กระทําการร่ วมกัน (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่ อง กํ าหนดลักษณะ
ความสัมพันธ์ หรื อพฤติกรรมที่เข้ าข่ายลักษณะเป็ นการกระทําร่ วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตั ิตามมาตรา 246 และมาตรา
247 แต่อย่างใด
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2/ กลุม่ นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบไปด้ วย
1) นายพิ พั ฒ น์ รั ช กิ จ ประการ ซึ่ ง เป็ น กรรมการและผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ และครอบครั ว ได้ แก่ นายชลั ฐ
รัชกิจประการ (บุตรชาย) นายปกเขตร รัชกิจประการ (บุตรชาย) และ นางสาวปกรกานต์ รัชกิจประการ (บุตรสาว)
2) นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้ วย (1) นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น น้ องชายของนายพิพฒ
ั น์
รัชกิจประการ และเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PTG (2) นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล ซึ่งเป็ น
ภรรยาของนายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ
3) นางฉัตรแก้ ว คชเสนี และครอบครั ว ประกอบไปด้ วย (1) นางฉัตรแก้ ว คชเสนี ซึ่งเป็ น น้ องสาวของ นายพิพัฒน์
รัชกิจประการ และเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTG (2) นางสาวลภัสอร คชเสนี ซึ่งเป็ นบุตรสาว (3) นายเขมภพ
คชเสนี ซึง่ เป็ นบุตรชาย และ (4) นายสหัสชัย คชเสนี ซึง่ เป็ นบุตรชาย
4) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ ซึ่งเป็ น น้ องสาวของนายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และเป็ นกรรมการของบริ ษัท และ AMAL
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
5) นางกชกรณ์ พิบลู ธรรมศักดิ์ ซึง่ เป็ น น้ องสาวของนายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
6) นายพิบลู ย์ รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น น้ องชายของนายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
3/ ผู้ถือหุ้นบางรายใน กลุ่มนายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ได้ แก่ 1) นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ 2) นางฉัตรแก้ ว คชเสนี
3) นางสาวลภัสอร คชเสนี 4) นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ 5) นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล และ 6) นางสาวภัคจิรา
รั ชกิ จประการ (รวมเรี ยกว่า “กลุ่มรั ชกิ จประการที่ เป็ น Concert Party”) ซึ่งเป็ น ผู้ถื อหุ้น PTG มีค วามประสงค์ จะปรั บ
โครงสร้ างการถือหุ้นใน PTG โดยได้ จดั ตัง้ บริ ษัท รั ชกิจ โฮลดิ ้ง จํากัด (“รัชกิจโฮลดิ ้ง”) เพื่อรั บโอนหุ้น PTG รวมทังหมดใน
้
สัดส่วนร้ อยละ 25.10 ของสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดใน PTG จากกลุ่มรั ชกิ จประการที่เป็ น Concert Party ทัง้ นี ้ กลุ่มรัชกิจ
ประการที่เป็ น Concert Party ได้ ทําข้ อตกลงว่าด้ วยการใช้ สิทธิออกเสียงของกลุม่ ผู้ถือหุ้นไปในทางเดียวกัน เพื่อออกเสียงหรื อ
ควบคุม PTG ร่วมกัน
4/ บริ ษั ท พี ที จี โลจิ ส ติ ก ส์ จํ า กั ด (“PTGLG”) เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ บริ ษั ท พี ที จี เอ็ น เนอยี จํ า กั ด (มหาชน) (“PTG”)
ซึ่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 PTG ถือหุ้น PTGLG ร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ ว PTGLG จัดตั ้งขึ ้น
เพื่อดําเนินธุรกิจขนส่ง ขนถ่ายนํ ้ามันเชื ้อเพลิง ก๊ าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้ าทุกประเภท รวมถึงคนโดยสาร ทังทางบก
้
ทางนํ ้า ทางอากาศ ทังภายในประเทศและระหว่
้
างประเทศ
5/ กลุม่ นายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบไปด้ วย
1) นายพิศาล รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น บิดาของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
3) นายสุทธิวฒ
ุ ิ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้ วย (1) นายสุทธิวฒ
ุ ิ รัชกิจประการ ซึ่งเป็ น พี่ชายของนายพิศาล
รัชกิจประการ และเป็ น กรรมการของ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (2) นายธนัท รัชกิจประการ ซึง่ เป็ นบุตรชาย
4) นายธนกฤต รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น พี่ชายของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
5) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น น้ องสาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
6) นางจุไรวรรณ หยวน ซึง่ เป็ นพี่สาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท
6/ กลุม่ นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล และ ญาติสนิท ประกอบไปด้ วย
1) นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิ ชกุล และครอบครั ว ประกอบไปด้ วย (1) นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็ นกรรมการของบริ ษัท และ
AMAL และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (2) นางสุขวสา ภูชชั วนิชกุล ซึ่งเป็ นภรรยาของนายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล และเป็ นพี่สาว
ของนายพิศาล รั ชกิ จประการ และเป็ นผู้บริ หารของ PTG (3) นายเตชัส ภูชัชวนิ ชกุล ซึ่งเป็ นบุตรชาย และ (4) นางสาว
ปุญญา ภูชชั วนิชกุล ซึง่ เป็ นบุตรสาว
2) นางสาวพรทิพย์ ภูชชั วนิชกุล ซึง่ เป็ นพี่สาวของนายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
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7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท

บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอื่น (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็ นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษัท โดยอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่วา่ บริ ษัทจะต้ องมีเงินสดเพียงพอ
สําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงาน
ให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย
บริ ษัทกําหนดให้ บริ ษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 25 ของกําไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะบริ ษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอื่น (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กับ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิ น สภาพคล่อ ง
ความจําเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด
ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษัทย่อย โดยอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่วา่
บริ ษัทย่อยจะต้ องมีเงินสดเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทย่อยที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทย่อยมีอํานาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนี ้
1. นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ
2. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล

กรรมการ

3. นายพิศาล รัชกิจประการ

กรรมการ

4. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ

กรรมการ

5. นายธาตรี เกิดบุญส่ง1/, 2/

กรรมการ

6. นายชัยทัศน์ วันชัย1/, 2/

กรรมการ

7. นายกุศล เวชศิลป์

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

8. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

9. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

1/

ประธานกรรมการ

กรรมการซึ่ งเป็ นผู้แทนจากบริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํ ากัด ซึ่ งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถ่ ื อหุ้นในบริ ษัท ร้อยละ 24.00 ของหุ้น
0

0

ที ม่ ี สิ ทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมดของบริ ษัท ณ วันที ่ 30 ธันวาคม 2559
2/

ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ เมือ่ วันที ่ 8 เมษายน 2559

จํานวนกรรมการดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทที่กําหนดให้ มีคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วย
กรรมการอย่า งน้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทัง้ หมดนัน้ ต้ องมี ถิ่น ที่อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบ
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทําหน้ าที่ในการสอบทาน
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ของบริ ษั ท โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ดประวัติ แ ละขอบเขตอํ า นาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ใน หัวข้ อ “รายละเอียดคณะกรรมการ เจ้ าหน้ าที่บริ หาร และเลขานุ การบริ ษัท”
และ หัวข้ อ “การกํากับดูแลกิจการ”
กรรมการผู้มีอาํ นาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท
กรรมการผู้มี อํ า นาจผูก พัน ตามหนัง สื อ รั บ รองของบริ ษั ท คื อ นายชูศัก ดิ์ ภูชัช วนิ ช กุ ล หรื อ นายพิ ศ าล
รัชกิ จประการ หรื อ นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ หรื อ นายธาตรี เกิดบุญส่ง กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่ อ
ร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท
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คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
2. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทําโดยทุจริ ต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดําเนินคดี หรื อต้ องคําพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ กฎหมายว่ าด้ วยการประกอบธุ รกิ จเงิ นทุน ธุ รกิ จหลักทรั พย์ และธุ รกิ จ
เครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกันชี วิต กฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี ้ ในความผิดเกี่ ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรม
เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
6. ไม่อยูร่ ะหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดําเนินคดี หรื อต้ องคําพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงาน
ที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้
7. ในกรณีที่เคย หรื ออยูร่ ะหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนใดๆ ต้ องไม่มีพฤติกรรม
ที่แสดงว่า มีเจตนาอําพรางฐานะทางการเงิน หรื อผลการดําเนินงานที่แท้ จริ งของบริ ษัทจดทะเบียนนันๆ
้ หรื อของ
บริ ษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรื อ ไม่เคยแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ด
ข้ อความจริ งอันเป็ นสาระสําคัญอันควรบอกให้ แจ้ งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิ ดเผยต่อประชาชน หรื อต้ องยื่นต่อ
สํานักงาน กลต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ในกรณีที่เคยหรื ออยูร่ ะหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทใดๆ ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามี
การละเลยการทําหน้ าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้ บริ ษัทนันๆ
้ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
นันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อ ผู้มี
อํานาจควบคุม ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดํารงตําแหน่ง
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อมีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดํารงตําแหน่ง
ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการที่เกี่ ยวกับสินทรั พย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บความ
ช่ ว ยเหลือ ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ ก้ ูยื ม คํ า้ ประกัน การให้ สิน ทรั พ ย์ เ ป็ น หลัก ประกัน หนี ส้ ิน รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อย
ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไปแล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การ
คํ า นวณภาระหนี ด้ ัง กล่ า วให้ เป็ นไปตามวิ ธี ก ารคํ า นวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิ ดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดํารง
ตําแหน่ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้
ดํารงตําแหน่ง
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
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วาระการดํารงตําแหน่ ง
1. กรรมการบริ ษัทจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องพ้ นจากตําแหน่งในทุกครัง้ ของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี โดยให้ กรรมการบริ ษัทซึ่ง อยู่ในตําแหน่งนานที่ สุดเป็ น ผู้พ้นจากตําแหน่ง ในกรณี ที่
กรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ พอดีหนึง่ ในสาม ก็ให้ ใช้ จํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสาม
2. กรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อ
วาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ ษัทพ้ นจากตําแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
- ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
4. กรณีตําแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาและเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ เข้ าเป็ นกรรมการ
บริ ษัทแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริ ษัทที่เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนันจะ
้
อยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษัทซึง่ ตนแทน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ

1. ดูแล และจัดการบริ ษัท รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท

2.

3.
4.

5.

6.

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความ
รับผิดชอบเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)
กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท และกํากับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision)
ให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
ภายใต้ การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่
ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
ควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริ ยธรรมและมีความเท่าเทียมกัน
พิจ ารณาและกํ า หนดแผนงบประมาณประจํ า ปี และปรั บ ปรุ ง แผนงบประมาณประจํ า ปี ใ ห้ เ หมาะสม และ
สอดคล้ องกับนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคุมให้ ฝ่ายบริ หารใช้ จ่าย
งบประมาณตามแผนงบประมาณประจําปี
ติดตามการดําเนินกิจการของบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกําหนด
ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท โดยกําหนดให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเรื่ องที่สําคัญอื่นๆ
ของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส เพื่อให้ การดําเนิน
กิจการของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
ดําเนินการให้ บริ ษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
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7. ให้ ความสําคัญในการดําเนินการเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง โดยจัดให้ มีแนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับ
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

บริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และกําหนดให้ มีการติดตามการบริ หารความเสีย่ งอย่างสมํ่าเสมอ
พิจารณาและอนุมตั ิ หรื อ พิจารณาและให้ ความเห็น เกี่ยวกับการเข้ าทํารายการ ก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิ จ ารณาอนุมัติ สํ า หรั บ การเข้ า ทํ า ธุ ร กรรมที่ มี นัย สํ า คัญ ต่ อ บริ ษั ท และการเข้ า ทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท และ/หรื อ หลักเกณฑ์และประกาศที่ สํานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด และ/หรื อ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรมนันๆ
้ และ/
หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด
จัดให้ รายงานประจําปี ของบริ ษัท และ/หรื อ ของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ องกําหนด รวมถึงรายงานให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบอย่างสมํ่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งถึงสภาพ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บัน และแนวโน้ มการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในอนาคตของบริ ษั ท ทัง้ ในด้ า นบวกและลบ
พร้ อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
พิจารณาและอนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดตังคณะอนุ
้
กรรมการต่างๆ
และการสรรหาและแต่งตังกรรมการ
้
หรื อบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรเข้ าดํารงตําแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกํ าหนดขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
พิจารณาและแต่งตัง้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกํ าหนดขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
พิจารณาและกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนประจําปี ของบริ ษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตําแหน่ง
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ ก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนดังกล่าว
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอให้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ รวมทังพิ
้ จารณา
ความเหมาะสมและแต่งตัง้ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนนําเสนอให้ เป็ นกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัท หรื ออาจมอบอํานาจ
เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขการมอบอํานาจนันๆ
้
ได้ เมื่ อ เห็ น สมควร ทัง้ นี ้ การมอบอํ า นาจดัง กล่ า วต้ องจั ด ทํ า เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร หรื อ บัน ทึ ก เป็ นมติ
คณะกรรมการบริ ษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของ
ผู้รับมอบอํานาจไว้ อย่างชัดเจน รวมทังผู
้ ้ ได้ รับมอบอํานาจนัน้ ต้ องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการที่บุคคลดังกล่าว
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ คณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมี
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้
16. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบอื่นใด ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตารางแสดงการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ ประจําปี 2559
จํานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / จํานวนครัง้ ที่ประชุม
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ2/
นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
นายพิศาล รัชกิจประการ
น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ
นายธาตรี เกิดบุญส่ง1/
นายชัยทัศน์ วันชัย1/
นายกุศล เวชศิลป์
นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์
นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

คณะกรรมการ
บริษัท
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
บริหาร
ตรวจสอบ
กําหนดค่ าตอบแทน
7/7
7/7
2/2
7/7
7/7
4/4
2/2
4/4
2/2
4/4
2/2

หมายเหตุ: 1/ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 1/2559 (ก่อนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน) เมื ่อวันที ่ 27 มกราคม 2559 ที ่ประชุม
มี มติ แต่งตัง้ นายธาตรี เกิ ดบุญส่ง และนายชัยทัศน์ วันชัย เข้าดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการบริ ษัท
2/ ในการประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่ 1/2559 เมื ่อวันที ่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที ่ประชุมมี มติ ให้แต่งตัง้ นายพิ พฒ
ั น์ รัชกิ จ
ประการ เข้าดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที ล่ าออก

8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
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แผนผังองค์ กรของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริ หาร

และกําหนดค่าตอบแทน

ความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

คณะกรรมการบริ หาร

กรรมการผู้จัดการ

ทีมรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน

ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลและ
ธุรการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน
ส่วนงานเลขานุการบริ ษัท

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ าย

ฝ่ าย

ฝ่ าย

ฝ่ าย

และการเงิน

จัดซื ้อ

ปฏิบตั ิการ

เทคนิค

การตลาด

ฝ่ ายบริ หารงาน
คุณภาพและ
ความปลอดภัย

รายชื่อคณะเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพิศาล
นายศักดิ์ชยั
น.ส.สมฤทัย
น.ส.ธนิสร
น.ส.อรอุมา
จ่าเอกรักชาติ
นายพิเชษฐ
น.ส.ศิริกาณจน์
น.ส.ก้ อยกาญจน์

รัชกิจประการ
รัชกิจประการ
เส็งศรี
กรํ า้ มาตร
วิศาลสวัสดิ์
จันทร์ ยอด
ยอดวิเชียร
ศรี พรหมชัย
สว่างวรรณ

กรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารคุณภาพและความปลอดภัย
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8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตัง้ นายศัก ดิ์ ชัย รั ช กิ จ ประการ เป็ น เลขานุก ารบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ตามข้ อกํ าหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น โดยมีบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้น และรายงานประจํ าปี ของบริ ษัท พร้ อมทัง้ ทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทต้ องทราบและปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ
บริ ษัท รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษัท
2) การเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
3) การดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัท ยังมีหน้ าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การ
นัดหมายการประชุม การจัด เตรี ยมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนัง สือนัดประชุม คณะกรรมการพร้ อมเอกสาร
ประกอบการประชุม เป็ นต้ น
8.4 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทน
ประจําปี 2559 สําหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี ้
ประเภทค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท)
(บาทต่ อครัง้ )

ตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริษัท 1/
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร
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ประเภทค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท)
(บาทต่ อครัง้ )

ตําแหน่ ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
หมายเหตุ:

1/

ไม่มี
ไม่มี

2,500
2,500

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นกํ าหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปบํ าเหน็จ (Bonus) ให้กบั คณะกรรมการ โดยกํ าหนดให้จ่ายครั้งเดี ยว
ต่อปี ในวงเงิ นไม่เกิ นร้อยละ 1 ของกํ าไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและภาษี เงิ นได้ (EBIT) แต่ไม่เกิ น 10,000,000 บาท โดยมอบ
อํานาจให้คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอํานาจในการกํ าหนดจํ านวนเงิ นบํ าเหน็จที ก่ รรมการแต่ละรายจะได้รบั

ในปี 2559 บริษัทได้ มีการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้

รายชื่อคณะกรรมการ

ค่ า
ตอบแทน กรรมการ กรรมการ
รายเดือน บริษัท ตรวจสอบ

1. นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ
441,667
2. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
332,000
3. นายพิศาล รัชกิจประการ
160,000
4. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ
220,000
5. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
197,000
6. นายชัยทัศน์ วันชัย
157,000
7. นายกุศล เวชศิลป์
256,500
8. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์ 200,667
9. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
200,667
รวมทัง้ หมด
2,165,501

80,000
80,000
42,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
682,000

10,000
10,000
10,000
30,000

ค่ าตอบแทน (บาท)
ค่ าเบีย้ ประชุม
กรรมการสรรหา
กรรมการ
และกําหนด
บริหาร
ค่ าตอบแทน
17,500
17,500
5,000
17,500
17,500
5,000
5,000
5,000
70,000
20,000

รวมค่ าตอบแทน
วิสามัญ ที่กรรมการแต่ ละ
ผู้ถอื หุ้น ท่ านได้ รับ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
45,000

526,667
434,500
229,500
322,500
299,500
242,000
356,500
300,667
300,667
3,012,501

ค่ าตอบแทนอื่น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 108.00 ล้ านหุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
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1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 102.00 ล้ านหุ้น ให้ เสนอขายต่อประชาชน
2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 6.0 ล้ านหุ้น ให้ เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท
และ/หรื อ บริ ษัทย่อย โดยหากมีห้ ุนที่เหลือจากการจองซือ้ ตามข้ อ 2) ให้ นําหุ้นที่เหลือจากการจองซือ้
ดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชนพร้ อมกับหุ้นตามข้ อ 1)
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ จัดสรรและกําหนดสิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 6.0 ล้ านหุ้น ให้ กับกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย โดยพิจารณาจาก ตําแหน่งการทํางาน ประสบการณ์การทํางาน และอายุ
งานของผู้บริ หารและพนักงาน เป็ นต้ น โดยกรรมการบริ ษัทของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในครัง้ นี ้ ได้ แก่
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.

นายพิศาล รัชกิจประการ
นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์
น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ
รวมทัง้ หมด

หุ้นที่ได้ รับการจัดสรร
หุ้นทัง้ หมดภายหลังการจัดสรร
1/
จํานวน
สัดส่ วน
จํานวน
สัดส่ วน 1/
(ล้ านหุ้น)
(ร้ อยละ)
(ล้ านหุ้น)
(ร้ อยละ)
1.00
0.23
9.00
2.09
0.50
0.12
0.50
0.12
0.50
0.12
6.50
1.51
0.27
0.06
15.87
3.68
2.27
0.53
31.87
7.88

หมายเหตุ 1/ สัดส่วนที ่แสดงในตารางข้ างต้น คํ านวณจากจํ านวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนในครั้งนี ้ ซึ่ งเท่ากับ
431.60 ล้านหุ้น

บริ ษัท จัดสรรหุ้นให้ กบั กรรมการบริ ษัทของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยที่ทํางานร่ วมกับบริ ษัท มาเป็ นเวลานาน ส่งผล
ให้ กรรมการบางรายไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจากบริ ษัท ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย เป็ นราคาเดียวกับที่เสนอขายต่อประชาชน
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2558 และในปี 2559 บริ ษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั ผู้บริ หารในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
ปี 2558
ปี 2559
รายชื่อ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(คน)
(ล้ านบาท)
(คน)
(ล้ านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
5
12.59
9
11.55
ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้ แ ก่ กองทุ น สํ า รองเลี ย้ งชี พ
5
0.57
9
0.81
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด
10
13.16
18
12.36
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ค่าตอบแทนอื่น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 108.00 ล้ านหุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นมีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 102.00 ล้ านหุ้น ให้ เสนอขายต่อประชาชน
2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 6.0 ล้ านหุ้น ให้ เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท
และ/หรื อ บริ ษัทย่อย โดยหากมีห้ ุนที่เหลือจากการจองซือ้ ตามข้ อ 2) ให้ นําหุ้นที่เหลือจากการจองซือ้
ดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชนพร้ อมกับหุ้นตามข้ อ 1)
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ จัดสรรและกําหนดสิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํ านวน 6.0 ล้ านหุ้น ให้ กับกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย โดยพิจารณาจาก ตําแหน่งการทํางาน ประสบการณ์การทํางาน และอายุ
งานของผู้บริ หารและพนักงาน เป็ นต้ น และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย เป็ นราคาเดียวกับที่เสนอขายต่อประชาชน
8.5 บุคลากร
จํานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย) จํานวน 400 คน ประกอบไปด้ วยบุคลากรในบริ ษัท จํานวน 167 คน และบุคลากรในบริ ษัทย่อย จํานวน 233 คน
ทังนี
้ ้ บุคลากรในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี ้
จํานวนพนักงาน (คน)
AMA
AMAL
7
8
4
0
7
6
143
212
1
0
2
1
3
3
3
167
233

สายงานหลัก
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายสํานักเลขานุการ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายจัดซื ้อ
ฝ่ ายเทคนิค
ฝ่ ายบริ หารงานคุณภาพและความปลอดภัย
รวมทัง้ หมด
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ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2558 และในปี 2559 บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั พนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
• บริษัท อาม่ า มารีน จํากัด (มหาชน)
ปี 2558
รายชื่อ
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้ แก่ กองทุ น สํ า รองเลี ย้ งชี พ
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ปี 2559

จํานวน
(คน)
135

จํานวน
(ล้ านบาท)
46.89
26.58

จํานวน
(คน)
167

จํานวน
(ล้ านบาท)
45.44
27.29

135

73.47

167

72.73

• บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากัด
ปี 2558
รายชื่อ
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุน
ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ปี 2559

จํานวน
(คน)
110

จํานวน
(ล้ านบาท)
11.79
15.76

จํานวน
(คน)
233

จํานวน
(ล้ านบาท)
19.81
30.69

110

27.55

233

50.50

กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนาคาร ทิสโก้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทํางานกับบริ ษัทในระยะยาว ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ได้ เริ่ มสมทบเงินเข้ ากองทุนสํารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงานตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2559
ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
- ไม่มี นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัท ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรในแต่ละระดับว่ามีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจในระยะยาว
บริ ษัทจึงส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท ให้ มีความรู้ ความสามารถ และมีทกั ษะในการทํางาน อย่างทัว่ ถึงและ
ต่อเนื่อง โดยจัดให้ มีการอบรมทังภายในบริ
้
ษัทและภายนอก นอกจากนี ้ บริ ษัท ยังกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่งประจําปี เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานมีการพัฒนาตนเอง
อย่างสมํ่าเสมอ
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9. การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิ จการที่ดี และเชื่ อว่าการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีจะช่วยให้ การ
บริ หารงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ บริ ษัทสามารถเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน โดยมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้มีสว่ นได้ เสียในธุรกิจทุกฝ่ าย ซึง่ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า และสังคม บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีการ
ดําเนินงานด้ านการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดี โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทเป็ นหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน
(Compliance Unit) ซึ่งทําหน้ าที่ดูแลให้ บริ ษัทกรรมการ และผู้บริ หาร ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้ อกําหนดต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. พรบ. บริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
9.1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักดีว่า การกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นพื ้นฐานในการดําเนินงานของบริ ษัท
ให้ มีมาตรฐานยิ่งขึ ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท จึงเห็นควรให้ มีการจัดทําหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท(Good Corporate Governance) ขึ ้น เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การดําเนินงานของบริ ษัทจะอยู่
ภายใต้ กรอบของจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน รวมถึงคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
ดังนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้ มีมติ
อนุมตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียนที่จดั ทํา
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน เช่น สิทธิในการซื ้อ
ขายและโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการจะได้ รับส่วนแบ่งกําไรของบริ ษัทสิทธิในการรับข่าวสารและข้ อมูลของ
บริ ษัทอย่างเพียงพอ และสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึง
มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อรักษาสิทธิ ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดําเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการ
ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น โดยแนวนโยบายที่สาํ คัญมีดงั นี ้
(1) บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้ อซักถามล่วงหน้ า ก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
(2) บริ ษัทกําหนดให้ มีการจัดส่ง หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญ และเกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ กบั ผู้ถือ
หุ้น ล่ ว งหน้ าอย่ า งเพี ย งพอและทัน เวลา โดยบริ ษั ท จะจัด ส่ ง หนัง สื อ นัด ประชุ ม พร้ อมทัง้ ข้ อมู ล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรื อเป็ นไป
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(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด และให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทังนี
้ ้ ใน
แต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ ข้อมูล
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีเวลาในการศึกษาข้ อมูลเป็ นการ
ล่วงหน้ าก่อ นการประชุม รวมถึ งบริ ษัท จะหลีก เลี่ยงการเพิ่ มวาระการประชุมอื่น ที่ไ ม่ไ ด้ กํา หนดไว้
ล่วงหน้ าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้น ไม่ ส ามารถเข้ าร่ ว มประชุ ม ด้ วยตนเอง บริ ษั ท เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรื อ บุคคลใดเข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึง่ ที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้ าร่ วมประชุม
โดยบริ ษัทได้ กําหนดสถานที่จัดประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอต่อการเดินทางเข้ าร่ วม
ประชุม
บริ ษัทส่งเสริ มให้ กรรมการทุกท่านเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถาม
ข้ อสงสัยต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
ในการประชุม บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ มี สิท ธิ อ ย่า งเท่า เที ย มกัน ในการแสดงความคิ ด เห็ น
ข้ อเสนอแนะ หรื อตังคํ
้ าถาม ในวาระต่างๆ ได้ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระต่างๆ และกําหนดให้
กรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุม เพื่อตอบคําถามในที่ประชุม รวมทังจะมี
้ การบันทึก
ประเด็นซักถาม และข้ อคิดเห็นที่สาํ คัญไว้ ในรายงานการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริ ษัทจัดให้ มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ อย่างชัดเจนในรายงานการ
ประชุม โดยมีการบันทึกจํานวนคะแนนเสียงที่ได้ รับในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออก
เสียงเป็ นจํานวนเท่าใดในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายหลังการประชุม บริ ษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยกําหนดให้ แสดงข้ อมูลอย่างครบถ้ วน และ
ถูกต้ อง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2559 ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ รับสิทธิตา่ งๆ ดังนี ้
- สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ้ -ขาย หรือ โอนหุ้น
บริ ษัทมี บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานด้ านงานทะเบียนหลักทรัพย์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
-

สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่ งคําถามล่ วงหน้ า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 บริ ษัทได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการส่งคําถาม
ล่วงหน้ า ดังนี ้
การเสนอวาระการประชุม
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
การส่งคําถาม
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 ธันวาคม 2559 จนถึงก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560
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โดยมีหลักเกณฑ์ การเสนอวาระการประชุม รวมทัง้ แบบฟอร์ มการเสนอวาระการประชุมและส่งคําถาม
ล่ ว งหน้ า แสดงไว้ ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท (www.amamarine.co.th) ใน หน้ า “นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ”
ส่วนของ “AGM” หัวข้ อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2560 และการส่งคําถาม
ล่วงหน้ า”
3

6

-

สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยในปี
2559 บริ ษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทังหมด
้
3 ครัง้ คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 และการ
ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั ง้ ซึ่งบริ ษัท ได้ ส่ง หนังสือ นัดประชุมให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้น และลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด
และภายหลังการประชุม บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมส่งให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ภายใน 14
วันนับแต่วนั ประชุม

-

สิทธิในการเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อบังคับ ของบริ ษั ทกํ า หนดให้ ใ นการประชุม สามัญผู้ถื อหุ้น ประจํ าปี ทุกครั ง้ ให้ ก รรมการออกจาก
ตําแหน่ง 1 ใน 3 และให้ มีการเลือกตังกรรมการแทนกกรรมการที
้
่ออกจากตําแหน่งตามวาระ
โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิใน
การลงคะแนนเสียงดังนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

-

สิทธิในการรับทราบข้ อมูลข่ าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริ หารงานของบริ ษัท
อย่ างเสมอและทันเวลา
บริ ษัทมี การเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ และเปิ ด เผยข้ อมูลสําคัญ รวมทัง้
ข่าวสารต่างๆ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.amamarine.co.th)
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน

บริ ษัทคํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร และ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างประเทศ บริ ษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเอื ้อ
ให้ เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ ดังนี ้
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(1) ดําเนินการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอข้ อซัก ถามทัง้ ก่อนการประชุมและ
ระหว่างการประชุม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทนได้
(2) กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง และไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีสว่ นได้ เสียดังกล่าว
(3) ในการประชุมเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
กรรมการได้ เป็ นรายบุคคล ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ามาทํา
หน้ าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทําให้ เกิดความหลากหลาย และเป็ น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
(4) กํ า หนดไม่ ใ ห้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร ผู้ป ฏิ บัติ ง านที่ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อมูล ภายในเปิ ดเผยข้ อ มูล ภายใน
ต่อบุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนัก งาน หลีก เลี่ยงการซือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ทโดยอาศัย ข้ อมูลภายในที่ มิไ ด้ เ ป็ น ข้ อ มูล
สาธารณะ ซึง่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวได้ มาโดยอาศัยตําแหน่งหน้ าที่ในบริ ษัทรวมถึง
ห้ ามไม่ให้ กรรมการและผู้บริ หารซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
(5) แจ้ ง ให้ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารรั บ ทราบภาระหน้ า ที่ ใ นการรายงานการเปลี่ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงกําหนดให้ กรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูงแจ้ งต่อคณะกรรมการ หรื อผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้น
ของบริ ษัทตนเองอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนวันซื ้อขาย
หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษั ท ให้ ค วามสํา คัญ และเคารพต่อ สิท ธิ ข องผู้มี ส่ว นได้ เ สีย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการดํ า เนิ น กิ จ การ เช่ น
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ได้ รับการดูแลอย่างดี
3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิด
หรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทังรั้ กษาผลประโยชน์ และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการ
เติบโตของบริ ษัทอย่างยัง่ ยืน การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั บริ ษัทผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมัน่ ใน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริ ษัทที่มีต่อการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทจึงมี
นโยบายให้ ป ฏิ บัติ กับ พนัก งานอย่า งเสมอภาคและเป็ น ธรรม โดยกํ า หนดให้ ก ารแต่ง ตัง้ การโยกย้ า ย การให้
ผลตอบแทน และสวัสดิการ รวมทังการลงโทษพนั
้
กงาน ต้ องกระทําด้ วยความยุติธรรม โปร่ งใส และเหมาะสมกับ
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พนักงานนันๆ
้ ซึ่งขึ ้นอยู่กับ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ผ่านมา บริ ษัทยังสนับสนุนการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทังบริ
้ ษัทยังเปิ ดโอกาสและกระตุ้นให้ พนักงานทุกระดับ
ส่งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการทํางานในแต่ละหน่วยงาน
3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษัทเน้ นการสร้ างความพึงพอใจแก่ลูกค้ า โดยให้ บริ การที่มีคุณภาพและมี ประสิทธิ ภาพ และ
ตรงต่อความต้ องการของลูกค้ า การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการให้ บริ การอย่างครบถ้ วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้ อเท็จจริ งต่อลูกค้ า รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใส และเท่าเทียม
กัน และให้ ความสําคัญกับการรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่นําข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
3.4) การปฏิบัติต่อ คู่ค้า เจ้ าหนี ้ และลูกหนี ้
บริ ษัทคํานึงถึงความเสมอภาค ความเป็ นธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยบริ ษัท
และพนักงานจะไม่มีการเรี ยก หรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการดําเนินธุรกิจกับ คู่ค้า เจ้ าหนี ้ และ
ลูกหนี ้ ตลอดจนการรั กษาผลประโยชน์ ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้ าหนี ้ และลูกหนี ้ โดยบริ ษั ทจะปฏิ บัติตามกฎหมาย
สัญญา และข้ อตกลงที่มีร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในกรณีทบี่ ริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อผูกพันในสัญญา
หรื อข้ อตกลงที่มีร่วมกัน บริ ษัทจะแจ้ งให้ ค่คู ้ า เจ้ าหนี ้ และลูกหนี ้ ทราบโดยด่วน เพื่อร่ วมกันหาแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้น
3.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่ ง
บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าโดยยึดหลักการค้ าเสรี ความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรม โดยบริ ษัทไม่สนับสนุนให้ มีการทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งการค้ าด้ วยการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี หรื อโจมตี
คูแ่ ข่ง โดยปราศจากมูลความจริ ง หรื อกระทําการใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน
3.6) การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมุง่ เน้ นการอยูร่ ่วมกันกับชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน และตระหนักถึงบทบาท
หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทจึงมีการกําหนดและทบทวนนโยบายและ
แผนงานด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมัน่ คง และสิง่ แวดล้ อม อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ สามารถควบคุมและ
วัดผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมัน่ คง
และสิง่ แวดล้ อมได้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยัง ส่ง เสริ ม การใช้ พลัง งานอย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ และส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งาน
มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม
หรื อศีลธรรมอันดีงาม หรื อเป็ นการการส่งเสริ มอบายมุข
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หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริ ษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัทwww.amamarine.co.th สําหรับ
รายงานต่างๆ ข้ อมูลทางการเงิ น และข้ อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้
เสียของบริ ษัทนอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ รับผิดชอบงานด้ านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ โดยทําหน้ าที่ติดต่อสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
•

การเปิ ดเผยข้ อมูลผ่ านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
และเว็บไซต์ ของบริษัท

- ข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทเช่น ข้ อบังคับของบริ ษัทลักษณะธุรกิจ กรรมการ
- ข้ อมูลด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่ องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานทางการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A)
ซึง่ ได้ มีการจัดส่งเอกสารให้ กบั สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ด้ วย
•

การเปิ ดเผยข้ อมูลค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

มีการเปิ ดเผยการให้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในรายงานประจําปี ในส่วน “โครงสร้ างการ
จัดการ” หัวข้ อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการ” และ “ค่าตอบแทนผู้บริ หาร”
•

การจัดทํารายงานการถือครองหลักทรั พย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรั พย์ ของ
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ซื ้อ
ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต, และต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
•

นักลงทุนสัมพันธ์

บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเผยแพร่ ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึง
มุ่งเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบริ ษัทและนักลงทุน จึงได้ จดั ให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor
Relations) เพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้ านงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็ นศูนย์รวมการจัดการสาระสําคัญของข้ อมูล
ของบริ ษั ท โดยหน่ว ยงานนัก ลงทุน สัมพัน ธ์ จ ะเปิ ดเผยข้ อ มูล ตามหลัก เกณฑ์ ข องสานัก งาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง ถูกต้ อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และสมํ่าเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทัว่ ไปหรื อ
รายงานงานการเงิน เช่น งบการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการรายไตรมาสและรายปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
นัก วิเ คราะห์ ผู้ล งทุนทั่วไป และผู้ที่ส นใจทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ รวมถึ งการปรั บปรุ ง ข้ อ มูล บนเว็ บไซต์
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(Website) ของบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง และทันสมัย ทังนี
้ ้ กิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์ ของบริ ษัทยังถือเป็ นกิจกรรมที่สําคัญที่จะช่วยส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทตามหลักบรรษัท
ภิบาลที่ดี ทังนี
้ ้บริ ษัทกําหนดให้ ผ้ ทู ี่สนใจสามารถติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ ผา่ นช่องทางต่อไปนี ้
บริ ษัทอาม่า มารี น จํากัด (มหาชน)
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่
: เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้ องเลขที่
TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
10310
e-mail Address : ir@amamarine.co.th
โทรศัพท์
: 0 2001 2801
โทรสาร
: 0 2001 2800
• ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริ ษัทมีแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเพียงพอสําหรับการจูงใจให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารที่มีความรู้ความสามารถและสร้ างประโยชน์ให้ กบั บริ ษัท
สามารถอยู่ร่ ว มงานกับ บริ ษั ท ในระยะยาว โดยไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ ม ากเกิ น ควร ทัง้ นี ้ บริ ษั ท กํ า หนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่ บทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน และผลประกอบการของบริ ษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงอัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารสําหรับบริ ษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้ เคียงกัน นอกจากนี ้ ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1) โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการตามจํานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องมี
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ
มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้ และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้
้ ทําหน้ าที่ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรื อ 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการบริ ษัททังหมด
้
แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า จะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการทัง้ 9 ท่านของบริ ษัทมี
คุณสมบัติเป็ นไปตามที่กําหนด ทังยั
้ งเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการทํางาน มีคุณธรรมและ
ความรับผิดชอบ โดยมิได้ มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด
บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องพ้ นจาก
ตําแหน่งในทุกครัง้ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยให้ กรรมการบริ ษัทซึง่ อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้น
จากตําแหน่ง ในกรณีท่ีกรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จํานวนที่ใกล้
ที่สดุ กับ 1 ใน 3
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5.2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท กํ าหนดให้ ก รรมการบริ ษัทมีบ ทบาทที่สําคัญในการกํ า หนดนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินงานของบริ ษัทและกํากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการอย่างมีประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพ และ
เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบของบริ ษัทวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่
กิจการและความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
บริ ษัทยังกําหนดให้ มีการจัดทําหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
และคู่มือจริ ยธรรมทางธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับ กรรมการบริ ษัทผู้บริ หาร
และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นแนวทางที่นําไปสูก่ ารเป็ นองค์กรที่มีการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังกํ าหนดให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบัติต ามข้ อพึงปฏิ บัติที่ดีสําหรั บ
กรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทต้ องเข้ าใจและทราบถึง บทบาทหน้ าที่ และความรั บ ผิดชอบของตน และต้ องปฏิบัติ หน้ าที่ใ ห้ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และคํานึงถึง
ประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทที่สําคัญในการพิจารณาและให้
ความเห็ นชอบในเรื่ องที่ สํา คัญเกี่ ยวกับ การดําเนิน งานของบริ ษัทเช่น วิส ัยทัศ น์ และพันธกิ จ กลยุทธ์ เ ป้าหมาย
ทางการเงิน ความเสีย่ ง และแผนงาน และงบประมาณ รวมทังกํ
้ ากับควบคุมและดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการพิจารณาการเข้ าทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ บริ ษัทพิจารณาภายใต้
หลักการการรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดให้ มีการป้องกันความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิ ดขึน้ จากการทํารายการระหว่างกัน โดยกํ าหนดให้ บุคคลที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับ
รายการหรื อมีสว่ นได้ เสียจากการทํารายการระหว่างกันต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์หรื อการเกี่ยวโยงของ
ตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมตั ิในการ
ทํารายการดังกล่าว การพิจารณาเข้ าทํารายการระหว่างกันต้ องพิจารณาราคาและเงื่อนไขการทํารายการเสมือนการ
ทํารายการกับบุคคลภายนอก และต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ อ บัง คับ ประกาศ คํ า สั่ง หรื อ ข้ อ กํ า หนดของคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกันและนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
5.3) ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
- การแยกอํานาจหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทมีการแยกอํานาจหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับผู้บริ หารระดับสูงไว้ อย่าง
ชัด เจน โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ทํ า หน้ า ที่ ใ นการกํ า หนดนโยบายและกํ า กับ ดูแ ลการ
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ดําเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผ้ บู ริ หารทําหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัท
ในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนด
- การแยกตําแหน่ งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริ ษัทกําหนดให้ ประธานกรรมการต้ องไม่ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร หรื อ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
และการบริ หารงานประจําออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้ มีการถ่วงดุลอํานาจอย่าง
เพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดมีอํานาจเบ็ดเสร็ จ
- การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
บริ ษัทมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมด
้
(5 ท่าน)
ซึง่ ในจํานวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
และมี
3 คน ที่มีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ งจากฝ่ ายบริ หาร
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทในปั จจุบนั มีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ
3 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของกรรมการทังคณะ)
้
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
1 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
5 ท่าน
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยั ง ได้ กํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ ไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อกํ าหนด
ขอบเขตการดําเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน
5.4) การดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องไม่ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ หรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
5.5) ความโปร่ งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัทอย่างโปร่งใส (รายละเอียดในหัวข้ อ “3. การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริ หารระดับสูง”)
5.6) ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในปี ที่ผ่านมา
5.6.1) การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจไว้ อย่างชัดเจน โดยเปิ ดเผยไว้ ใน
หัวข้ อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”
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5.6.2) ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัทมีส่วนในการกําหนดและให้ ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ พันธกิ จ
เป้าหมาย กลยุท ธ์ แผนธุร กิ จ และงบประมาณของบริ ษั ทรวมทัง้ กํ า กับ ดูแลให้ ฝ่ายบริ ห าร
ดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผน นโยบาย และงบประมาณที่กําหนดไว้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย และยึดหลักการกํากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีการติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ
5.6.3) การแต่ งตัง้ คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการ และ
ตรวจสอบ พิจารณาเรื่ องสําคัญต่างๆ ของบริ ษัทโดยมีคณะอนุกรรมการทังหมด
้
4 คณะ คือ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริ หาร
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
รายละเอียดของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ แสดงไว้ ในหัวข้ อ “2. คณะอนุกรรมการ”
5.6.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท กํ าหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมี การจัดประชุม อย่า งน้ อ ย 3 เดือ น
ต่อครัง้ โดยอาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทจะต้ องมีการกําหนดวาระการประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
พร้ อมเอกสารประกอบการประชุ ม ให้ ก รรมการบริ ษั ท ล่ว งหน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า 7 วัน เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีข้อมูลและเวลาในการศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้ นกรณีที่จําเป็ น
เร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทบริ ษัทอาจแจ้ งการนัดประชุมและส่งหนังสือเชิญ
ประชุม น้ อยกว่า 7 วัน ก็ ไ ด้ ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ทกรรมการบริ ษั ท แต่ล ะท่า น
สามารถแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และข้ อสังเกตต่างๆ ได้ อย่างอิสระ โดยบางวาระอาจมี
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริ หาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ) หรื อฝ่ าย
บริ หาร หรื อบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ให้ เข้ าร่ วมประชุมในวาระการประชุม
นันๆ
้ เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการบริ ษัททังนี
้ ้ ในการ
ลงมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติเสียงข้ างมากเป็ นหลัก โดยกําหนดให้ กรรมการ
บริ ษัท1 คนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง และกรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุม
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และไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออก
เสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทจะเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
โดยเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้ องและเสนอให้ ที่ประชุมรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทังเป็
้ นผู้จัดเก็บ
ข้ อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิง และคณะกรรมการ
และผู้เกี่ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้ โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 8 ครัง้
สรุปได้ ดงั นี ้

รายชื่อกรรมการ
1. นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ
2. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
3. นายพิศาล รัชกิจประการ
4. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ
5. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
6. นายชัยทัศน์ วันชัย
7. นายกุศล เวชศิลป์
8. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์
9. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

จํานวน
การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8

สาระสําคัญที่พิจารณา
- พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
- พิจารณาอนุมตั ิแผนธุรกิจและแผนนงบประมาณประจําปี 2559
- พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
รวมทังการกํ
้
าหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการดังกล่าว
- พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
- พิจารณาอนุมตั ิการจัดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพ
- พิจารณาอนุมตั ิการแปรสภาพบริ ษัทเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด
- พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเลือ กตัง้ กรรมการ ซึ่ง รวมถึ ง กรรมการอิ ส ระผู้ซึ่ง จะดํ า รง
ตํ า แหน่ ง ในคณะกรรมการตรวจสอบ และการกํ า หนดกรรมการผู้มี อํ า นาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทรวมทังการกํ
้
าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559
- พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- พิจารณาอนุมตั ิการนําหุ้นของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ)
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด
เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท
- พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
- พิจารณาอนุมตั ิหลักเกณฑ์การอนุมตั ิ
- พิจารณาอนุมตั ิหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
- พิ จ ารณาอนุมัติ ร ะบบการควบคุม ภายในของบริ ษั ท และแบบประเมิ น ระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัท
- พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้
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รายชื่อกรรมการ

จํานวน
การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )

สาระสําคัญที่พิจารณา

-

-

ข้ อมูลภายในของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในปี 2558 และนโยบายการเข้ าทํา
รายการระหว่างกัน
พิจารณาอนุมตั ินโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
พิจารณาอนุมตั ินโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อย
พิจารณาอนุมตั ิข้อพึงปฏิบตั ิทางธุรกิจ และจริ ยธรรมทางธุรกิจ
พิจารณาอนุมตั ินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม (CSR)
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
พิจารณาอนุมตั ิรายการระหว่างกันของบริ ษัทรายไตรมาส
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนซื ้อเรื อบรรทุกนํ ้ามัน/สารเคมีลาํ ใหม่ (เรื อใช้ แล้ ว)
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารยื่ น แบบแสดงรายการข้ อมู ล เสนอขายหลัก ทรั พ ย์ และ
ร่างหนังสือชี ้ชวนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ใิ นหลักการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขทัว่ ไปในการทํา
ธุรกรรมระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง
พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแต่ ง ตัง้ ผู้มี อํ า นาจรายงานสารสนเทศที่ สํ า คัญ ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ
พิ จ ารณาอนุ มัติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม อํ า นาจอนุมัติ ก ารให้ ส่ว นลดและการยกเว้ น
Demurrage Charge
พิจารณาอนุมตั ิแผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจําปี 2560
รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หาร
รับทราบกําหนดการวัน 1st Trading Day
พิจารณาอนุมตั ิอตั ราการขึ ้นเงินเดือนประจําปี 2560 การกําหนดโบนัสประจําปี
2559 และนโยบายการจ่ายโบนัสประจําปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาอนุมตั ิแบบฟอร์ มและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษัททังคณะ
้
และรายบุคคล รวมทังคณะอนุ
้
กรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิแบบฟอร์ มและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการผู้จดั การและเลขานุการบริ ษัท
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ สรุปได้ ดงั นี ้

รายชื่อกรรมการ
1. นายกุศล เวชศิลป์
2. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์
3. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

จํานวน
การเข้ า
สาระสําคัญที่พิจารณา
ประชุม
(ครัง้ )
4/4 - รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
4/4 - รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
4/4 - พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรวมและรายงานทางการเงินของบริ ษัทรายไตรมาส
- พิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบการเข้ าทํารายการระหว่างกันของบริษัทรายไตรมาส
- พิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทรายไตรมาส
- พิจารณาเห็นชอบรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทรายไตรมาส
- พิจารณาให้ ความเห็นขันตอนการควบคุ
้
มและติดตามการขอใบอนุญาตและ
ต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ หาร มีการประชุมทังสิ
้ ้น 7 ครัง้ สรุปได้ ดงั นี ้

รายชื่อกรรมการ
1. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
2. นายพิศาล รัชกิจประการ
3. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ
4. นายธาตรี เกิดบุญส่ง

จํานวน
การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )
7/7
7/7
7/7
7/7

สาระสําคัญที่พิจารณา
-

รับทราบงบการเงินเป็ นประจําทุกเดือน
รับทราบและติดตามผลการดําเนินงานเป็ นประจําทุกเดือน
พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนเพิม่ เติมในบริ ษัทย่อย
พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจําปี 2560

- พิจารณาอนุมตั ิกําหนดเงื่อนไขการชําระหนี ้ (Credit Term) ค่าเสียเวลาของเรื อ
(Demurrage Charge)
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4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ สรุปได้ ดงั นี ้

รายชื่อกรรมการ
1. นายพิศาล รัชกิจประการ
2. นายกุศล เวชศิลป์
3. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์
4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

จํานวน
การเข้ า
สาระสําคัญที่พิจารณา
ประชุม
(ครัง้ )
2/2 - พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงผังองค์กร และแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
2/2 - พิจารณาอัตราการขึน้ เงินเดือนประจําปี 2560 การกํ าหนดโบนัสปี 2559 และ
2/2
นโยบายการจ่ายโบนัส
2/2 - พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีการประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ สรุปได้ ดงั นี ้

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
นางสาวธนิสร กรํ า้ มาตร
นายรักษ์ ชาติ จันทร์ รอด
นางสาวสมฤทัย เส็งศรี 1/
นายพิเชษฐ์ ยอดวิเชียร
นางสาวศิรกาญจน์ ศรี พรหมชัย2/
นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
นางสาวก้ อยกาญจน์ สว่างวรรณ
หมายเหตุ

1/

2/

จํานวน
การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )
4/4 4/4
4/4
2/4
4/4
2/4
4/4
4/4

สาระสําคัญที่พิจารณา

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ หารความเสี ย่ งเมื อ่ วันที ่ 10 สิ งหาคม 2559
นางสาวศิ รกาญจน์ ศรี พรหมชัย ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ หารความเสี ย่ งเมื อ่ วันที ่ 10 สิ งหาคม 2559

คณะอนุกรรมการต่างๆ มีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ และได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณา
การประชุมระหว่ างกันเองของกรรมการที่ไม่ ใช่ ผ้ ูบริหาร
ในปี 2559 บริ ษัทได้ มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทโดยปราศจาก
การมีส่วนร่ วมของฝ่ ายบริ หารเป็ นประจํ า เพื่อให้ เกิดความอิสระในการพิจารณาประเด็นสําคัญต่างๆ
การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการของบริ ษัท
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5.7) การประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
5.7.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการบริ ษัททัง้
คณะและรายบุคคล ประจําปี 2559 เพื่อให้ สอดคล้ องนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ที่ ส่ง เสริ ม ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นทํ า การประเมิ น ผลตนเอง เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง
ประสิทธิ ภาพการดําเนินงาน และพัฒนาการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการต่อไป โดยมีการ
ประเมินของคณะกรรมการมีหวั ข้ อการประเมิน และผลการประเมินดังนี ้
•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท(ทัง้ คณะ)
-

โครงสร้ างของคณะกรรมการ
การกําหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริ ษัท
การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ ายจัดการ
ความรับผิดชอบตามหน้ าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
ในปี 2559 ซึ่งประเมิน
โดยกรรมการบริ ษัททัง้ 9 ท่าน มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 90.50 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
•

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท(รายบุคคล)
-

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
การประชุม
การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทรายบุคคล ในปี 2559 ซึ่งประเมิน
โดยกรรมการบริ ษัททัง้ 9 ท่าน มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 93.34 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
5.7.2) การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจําปี
2559 ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง เพื่อรับทราบผลการประเมินจากการปฏิบตั ิงานในรอบปี ที่ผ่านมา และนําไปพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลยิ่งขึ ้น เป็ นไปตามหน้ าที่ความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายและกําหนดไว้ ในกฎบัตร โดยการประเมินแต่ละคณะมีหวั ข้ อการประเมิน และผลการ
ประเมินดังนี ้
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•

คณะกรรมการตรวจสอบ
-

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
การฝึ กอบรมและทรัพยากร
การประชุม
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์กบั หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริ หาร
บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต

ผลการประเมินการปฏิบตั ิของคณะกรรมการตรวจ ในปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ น
ร้ อยละ 94.26 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
•

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
-

โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ หาร
หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
การติดตามการปฏิบตั ิงาน
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
การพัฒนาและการฝึ กอบรม

1. ผลการประเมินการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ หาร ในปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็ นร้ อยละ 92.23 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
2. ผลการประเมินการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ในปี 2559 มี
คะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 83.52 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ กรรมการบริ ษัทและ ผู้ที่เกี่ยวข้ องในการกํากับดูแล
กิจการ เช่น เลขานุการบริ ษัทกรรมการตรวจสอบ และผู้บริ หาร เป็ นต้ น ให้ มีการฝึ กอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้ องกับงานที่ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association หรื อ “IOD”) เพื่อให้ มีความตระหนักและเข้ าใจในหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบต่างๆ
9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ
เพื่อ ให้ ก ารดํ าเนินธุ รกิ จ และบริ หารงานเป็ น ไปตามหลัก กํ ากับดูแลกิ จการที่ดี บริ ษัท จึงจัดทํา คู่มื อ
จริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) สําหรับ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท เพื่อเป็ นแนวทางยึดถือใน
การปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัดด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและโปร่ งใสโดยไม่ฝ่าฝื นต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์และความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและสังคมโดยรวม
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บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริ ยธรรมดังกล่าวจะเป็ นส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้
บริ ษัทประสบความสําเร็ จ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า และเป็ นที่ยอมรับจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิ จ ซึ่งผู้บริ หารและพนักงาน จะยึดถือเป็ น แนวทางปฏิบตั ิในการ
ทํางานในฐานะตัวแทนของบริ ษัทดังนี ้
1. ยึดหลักนิติธรรม
บริ ษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดําเนินธุรกิจ อีกทังเป็
้ นหน้ าที่ของผู้บริ หารและพนักงานที่จะต้ องรู้
ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังกฎหมายที
้
่จะประกาศใช้ ในอนาคตซึ่งมี
ผลกระทบต่อการบริ หารงานและการทํางานของตน
2. มีความโปร่งใส
การตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสที่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูล
ข่าวสารให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทังหลายรั
้
บทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้ กฎหมายและกรอบข้ อบังคับ
ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันมิให้ ความลับทางการค้ ารั่วไหลไปยังคู่แข่ง
ทางการค้ า
3. ตังมั
้ น่ ในความยุติธรรมและความมีคณ
ุ ธรรม
บริ ษัทตังมั
้ น่ ในความยุติธรรมและความมีคณ
ุ ธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี
อย่างต่อเนื่องในการดํา เนิน ธุรกิ จ อีก ทัง้ ไม่เลือกปฏิ บัติต่อผู้ห นึ่งผู้ใ ดอย่างไม่เป็ น ธรรม โดยใช้
วิจารณญาณหรื อความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้ โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื ้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา หรื อ เพศ
4. ให้ ความสําคัญต่อลูกค้ า
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทให้ ความสําคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้ า โดยการควบคุมดูแลสินค้ า
และการบริ การให้ มีคณ
ุ ภาพ อันส่งผลให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที่ พึง มี ต่ อ สัง คมและชุ ม ชน จนถื อ เสมื อ นเป็ น ภารกิ จ หลัก
ที่จะสร้ างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน
6. ไม่เกี่ยวข้ องกับการเมือง
บริ ษัทเคารพและสนับสนุนให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียใช้ สิทธิเสรี ภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทังนี
้ ้บริ ษัท
จะวางตัวเป็ นกลาง
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ข้ อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
บริ ษัทกําหนดให้ มีข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับผู้บริ หารและพนักงานเพื่อเป็ นแนวทางในการทํางาน ดังนี ้
1. มีภาวะผู้นํา
ผู้บริ หารพึงมีจริ ยธรรมและปฏิบตั ิตามบทบาทของภาวะผู้นําที่เหมาะสม และประพฤติตนให้ เป็ น
ที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็ นประโยชน์สาํ หรับการบริ หารจัดการบริ ษัท
2. มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษัท
3. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทและ
ระเบียบข้ อบังคับในการทํางานของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด อีกทัง้ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
4. รักษาทรัพย์สนิ
ผู้บริ หารและพนักงานพึงมีหน้ าที่ดแู ลรักษาและใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ต่อกิจการของบริ ษัทเท่านัน้ และไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรื อในทางมิชอบ
5. ปฏิบตั ิตนต่อผู้บงั คับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ผู้บริ หารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ ปราศจากการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
มีค วามเคารพซึ่ง กัน และกัน ตลอดจนให้ ค วามร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลือ เสนอแนะความคิ ด เห็ น และ
แก้ ปัญหาร่วมกันในการทํางาน
6. เป็ นพลเมืองดี
ผู้บริ หารและพนักงานพึงทําหน้ าที่เป็ นพลเมืองดีที่อยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างเต็มภาคภูมิ
7. ไม่รับสิง่ ตอบแทนที่เกินปกติวิสยั
ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ใกล้ ชิดพึงไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรื อสิ่งของจากผู้เกี่ ยวข้ องทางธุรกิ จ
กับบริ ษัทหากการรับนันอาจทํ
้
าให้ เข้ าใจได้ ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรื อมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจเป็ น
พิเศษกับผู้ให้ ซึง่ อาจทําให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทได้
8. ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้บริ หารและพนักงานไม่พึงปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริ ษัท
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9. ไม่ใช้ ข้อมูลจําเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
ผู้บริ หารและพนักงานไม่นําข้ อมูลจําเพาะของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตัง้ คณะอนุก รรมการชุ ด ต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยในการปฏิ บัติ ง านของบริ ษั ท ให้ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใสในการบริ หารจัดการ โดยบริ ษัทได้ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้ คณะอนุกรรมการบริ ษัท
มีดงั ต่อไปนี ้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ จํ า นวน 3 คน ซึ่ ง มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ สํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ กําหนด
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้ วย
รายชื่อ 2/
1. นายกุศล เวชศิลป์
2. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์
3. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ 1/
หมายเหตุ:

1/

2/

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

นางทิ พวรรณ โพธยาภรณ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที ่มีความรู้ ค วามสามารถในการทํ าหน้า ที ่ส อบทานความน่ าเชื ่อถื อ
ของงบการเงิน
นางสาวธนิ สร กรํ้ ามาตร ทําหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัท
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน
5. มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่
ได้ รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้ องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการอย่างน้ อย 1 คนที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะทําหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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วาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระเว้ น
แต่จะได้ รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่าการดํารงตําแหน่ง
เกิ น วาระที่ กํ า หนดมิ ไ ด้ ทํ า ให้ ค วามเป็ น อิ ส ระขาดหายไป รวมทัง้ ต้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วย
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ
(1) รายงานทางการเงิน
(1.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการจัดทํา และการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงิ นของ
บริ ษัทให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชี และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส
้
และประจําปี
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2.1) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้ อ กํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า รายการดัง กล่า ว
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
(2.2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) การควบคุมภายใน
(3.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
(3.2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อ
บริ ษัทผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งแก้ ไข
ตามข้ อเสนอแนะ รวมทังติ
้ ดตามผลการดําเนินการตามข้ อเสนอแนะนัน้
(4) การตรวจสอบภายใน
(4.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิผล
(4.2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้ างของฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัทผู้ตรวจสอบ และอนุมตั ิ
กฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
(4.3) ร่วมพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้ าย ถอดถอน หรื อ
เลิกจ้ าง รวมทังในการกํ
้
าหนด และปรับค่าตอบแทนผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัท
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าหน่วยงานนี ้ทําหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
(4.4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่ ว มกั บ ผู้จั ด การฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อ บริ ษั ท
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการ
จัดการทางการเงิน
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(4.5) พิจารณาให้ ความเห็น และให้ ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากําลังของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
หรื อบริ ษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้อนุมตั ิ
(4.6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทรวมถึง ที่ปรึกษาด้ านการตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) ให้ มีความสัมพันธ์ ที่เกื ้อกูล
กัน ไม่ซํ ้าซ้ อน
(5) การสอบบัญชี
(5.1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ได้ ผ้ ูสอบบัญชีที่มี
ความเป็ น อิสระ โดยคํ านึง ถึง ความน่าเชื่ อ ถื อ ความเพี ยงพอของทรั พยากร ปริ ม าณงาน
ตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ ต รวจสอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท รวมถึ ง ผลการปฏิ บัติ ง านในปี ที่ ผ่า นมา ตลอดจนพิ จ ารณา
ถอดถอนผู้ สอบบั ญ ชี ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็ น ดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(5.2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทังพิ
้ จารณาเหตุผลในการ
เปลีย่ นแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลีย่ นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
(5.3) เสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ น และเป็ นเรื่ อง
สําคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้
(5.4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชี ที่จัดทํา เสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรั บปรุ งแก้ ไข และติดตาม
ผลการดําเนินการตามข้ อเสนอแนะนัน้
(5.5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิ ภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายใน
(5.6) รั บ ทราบจากผู้ส อบบัญ ชี โ ดยไม่ชัก ช้ าในข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ พฤติ ก ารณ์ อัน ควรสงสัย ว่ า
กรรมการผู้จัดการ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทได้ กระทําความผิด
ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อาทิ มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311,
312 หรื อมาตรา 313 เมื่อผู้สอบบัญชีได้ พบ และดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้ า
รวมทังต้
้ องรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้ นให้ แก่ สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี
ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
(6) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
(6.1) สอบทานให้ บริ ษั ท ปฏิ บัติ ต าม พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์ ฯ และ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(7.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อทราบและพิจารณา อย่างน้ อยไตรมาสละครัง้
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(7.2) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจํ าปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กํ าหนด และให้ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
เปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
(7.3) ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรื อ
การกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทคณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุ ง
แก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทังนี
้ ้ รายการ หรื อการกระทําดังกล่าว
ได้ แก่
(7.3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(7.3.2) การทุจ ริ ต หรื อ มี สิ่งผิ ด ปกติ หรื อ มี ค วามบกพร่ อ งที่ สํา คัญ ในระบบการควบคุม
ภายใน
(7.3.3) การฝ่ าฝื น พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(7.4) หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขรายการ หรื อการ
กระทํ า ที่ เ ข้ า ลัก ษณะตามข้ อ (7.3.1)
(7.3.2) และ (7.3.3) ข้ า งต้ น ภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามี
รายการ หรื อการกระทําตามที่กล่าวข้ างต้ นต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(8) การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(8.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการพัฒนาการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ให้
แนวทาง และข้ อเสนอแนะที่จําเป็ นเพื่อการพัฒนา
(8.2) ให้ ความสําคัญโดยส่งเสริ มให้ บริ ษัทกําหนดเรื่ องการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไว้ เป็ นวาระประจํา
ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ของบริ ษัท
(8.3) ติดตามให้ ประธานกรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียตามมาตรา
89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จากเลขานุการบริ ษัทภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ที่บริ ษัท
ได้ รับรายงานนัน้
(9) การบริ หารความเสีย่ ง
(9.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(9.2) ร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะทํางานบริ หารความเสี่ยง และฝ่ ายบริ หารใน
การพิจารณาและให้ ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้ าการบริ หารความเสี่ยง
ของบริ ษัท
(10) ความรับผิดชอบอื่นๆ
(10.1) ปฏิบตั ิการอืน่ ใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทตาม
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หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบที่ ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ในขณะที่ ค วาม
รับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษัท ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมการ
บริ ษัททังคณะ
้
(10.2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ให้ ทนั สมัย และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมของบริ ษัทเป็ นปกติปีละครัง้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
(10.3) หน้ าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
2) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจัดตังขึ
้ น้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการกํ ากับดูแลการ
ดํ า เนิ น งานของฝ่ ายบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดขึ น้ และรายงานผลการ
ดําเนิ นงานของฝ่ ายบริ ห ารและข้ อมูลอื่ นๆ ที่จํา เป็ นต่อคณะกรรมการ ปั จจุบัน คณะกรรมการบริ หาร
ประกอบด้ วยกรรมการบริ หาร จํานวน 4 คน ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้ วย
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ 1/
นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
นายพิศาล รัชกิจประการ
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
นายธาตรี เกิดบุญส่ง

หมายเหตุ:

1/

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ ทําหน้ าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริ หาร

วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตัง้
ยกเว้ นกรรมการบริ หารที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หาร
พร้ อมกับการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของกรรมการบริ หาร
(1) พิจารณากลัน่ กรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปี เพือ่ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(2) กําหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริ ษัทและกําหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายของบริ ษัทและอนุมตั ิหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้ อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริ ษัท
(3) พิจารณาและดําเนินการในประเด็นที่สาํ คัญซึง่ เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท
(4) พิจารณากลัน่ กรองและให้ ข้อเสนอแนะต่องานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(5) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ
ประจํ าปี ที่คณะกรรมการบริ ษัทกํ าหนดและอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ
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(6) พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่กรรมการผู้จดั การนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบหรื ออนุมตั ิ
(7) อนุมตั ิเรื่ องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สนิ ของบริ ษัทตามขอบเขตอํานาจอนุมตั ิ
(8) มอบหมายหรื อ แนะนํ า ให้ กรรมการผู้ จั ด การพิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บัติ ใ นเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใดที่ ค ณะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร
(9) แต่งตังคณะทํ
้
างานเพื่อพิจารณาเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
(10) พิจารณาและนําเสนอเรื่ องที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ หรื อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ หรื อพิจารณาอนุมตั ิ
ทังนี
้ ้ อํานาจคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุ คลอื่นที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
จะไม่รวมถึงอํานาจ หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนเอง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจมี
ความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อรายการที่ ไม่อยูภ่ ายใต้ การดําเนินธุรกิจปกติทวั่ ไปของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึง่ การอนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจารณา และ
อนุมตั ิตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นคณะอนุกรรมการที่จัดตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการ
บริ ษัทในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณารู ปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ การสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส และเป็ นธรรมกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้ วย
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ 1/
นายกุศล เวชศิลป์
นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์
นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
นายพิศาล รัชกิจประการ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ 1/ นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ ทําหน้ าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริ หาร

วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่า ตอบแทนมีว าระการดํา รงตํา แหน่ง คราวละ 3 ปี นับ จากวัน ที่
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตัง้ ยกเว้ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทซึง่ จะครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พร้ อมกับการครบ
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

86

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2559
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(1) การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(1.1) พิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ให้ มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้ อม
(1.2) กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้ รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการคัดเลือกเป็ น กรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
(1.3) พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(1.4) ปฏิบตั ิหน้ าทีอ่ ื่นเกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
(2) การกําหนดค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(2.1) กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่ได้ เป็ นตัว
เงินสําหรับกรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้ มีความเหมาะสมและ
เป็ นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
(2.2) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการบริ หาร
ความเสีย่ งจากปั จจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทรวมถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิ จในระยะยาว ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประกอบด้ วยทีมผู้บริ หารของบริ ษัทซึง่ เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ 1/
นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
นางสาวธนิสร กรํ า้ มาตร
นายรักษ์ ชาติ จันทร์ รอด
นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
นายพิเชษฐ์ ยอดวิเชียร
นางสาวศิรกาญจน์ ศรี พรหมชัย
นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
นางสาวก้ อยกาญจน์ สว่างวรรณ

หมายเหตุ:

1/

ตําแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

นางสาวปัทมาพร วรรณสุข ทํ าหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการบริ หารความเสี ย่ ง
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วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมี
มติแต่งตัง้ ยกเว้ นกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทซึ่งจะครบกําหนดวาระการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยงพร้ อมกับการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(1) จัดให้ มีการประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่ สําคัญในด้ านต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ ครอบคลุมทุกขันตอน
้
ของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีปอ้ งกัน หรื อลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณานโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงที่นําเสนอ ก่อน
มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารนําไปปฏิบตั ิ
(3) ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง และกําหนดให้ มีการประเมินผลและติดตามการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายและแนวทางที่กําหนดไว้ อย่างสมํ่าเสมอ
(4) รายงานความเสี่ยงและข้ อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ ประเมินและทบทวน
รวมถึงผลการประเมินผลและติดตามการบริ หารความเสีย่ ง ต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ
และในกรณีที่มีเรื่ องสําคัญซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ คณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ งต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ ว
(5) ปฏิบตั ิหน้ าทีอ่ ื่นที่เกี่ยวกับการบริ หารความเสีย่ งตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง


การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบไปด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการบริ ษัท
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรื อ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า
จะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้ าที่คดั เลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด จากนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่
ได้ รับการเสนอชื่อ ต่อจากนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังให้
้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัททังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทําโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
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(5) ไม่อยูร่ ะหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดําเนินคดี หรื อต้ องคําพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรั พย์ และธุรกิ จเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานอง
เดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย
นัน้ ทัง้ นี ้ ในความผิดเกี่ ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ ยวกับการซือ้ ขายหลักทรั พย์ หรื อการ
บริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
(6) ไม่อยูร่ ะหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดําเนินคดี หรื อต้ องคําพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้
(7) ในกรณีที่เคย หรื ออยูร่ ะหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนใดๆ ต้ องไม่มี
พฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอําพรางฐานะทางการเงิน หรื อผลการดําเนินงานที่แท้ จริ งของบริ ษัทจด
ทะเบียนนันๆ
้ หรื อของบริ ษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรื อ ไม่เคยแสดงข้ อความอัน
เป็ นเท็จในสาระสําคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งอันเป็ นสาระสําคัญอันควรบอกให้ แจ้ งในเอกสารใดๆ ที่
ต้ องเปิ ดเผยต่อประชาชน หรื อต้ องยื่นต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(8) ในกรณีที่เคย หรื ออยูร่ ะหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทใดๆ ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่
แสดงว่ามีการละเลยการทําหน้ าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้ บริ ษัทนันๆ
้ ฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(9) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการบริ ษัทที่เป็ นกรรมการอิสระ นอกจากต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทตามที่
ระบุไว้ ข้างต้ น กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัททัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถื อหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา
หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุม ของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อ ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดํารงตําแหน่ง
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อมีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดํารงตําแหน่ง
ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่
ต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ าน
บาทขึน้ ไป แล้ วแต่จํ านวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี ้ การคํานวณภาระหนีด้ ังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการ
คํ า นวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั
รวมภาระหนี ้ทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดํารงตําแหน่ง
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดํารงตําแหน่ง
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้น ส่วนที่ มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่ว นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ า ง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับ
กิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะตามที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทโดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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บริ ษัทกําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ นจํ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ ประธานในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
 การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้ วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน และกําหนดให้
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้ าที่คดั เลือกกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและเสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิ จาณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อและแต่งตัง้ ให้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้ าในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
อย่างเหมาะสม
(2) เป็ นกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริ ษัทกําหนดฯ รวมทังตามหลั
้
กเกณฑ์
ของ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(3) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตัดสินใจในการดําเนินกิ จการของ
บริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท
(4) สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัทหรื อผู้มีอํานาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(5) ควรได้ รับการอบรมและเสริ มสร้ างความรู้ อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องต่อการ
ดําเนินงานของกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้น และควรได้ เพิ่มพูน
ความรู้ เกี่ ยวกับการดํ าเนิน งานของบริ ษัท อย่างต่อเนื่อ ง เพื่อ เพิ่มประสิทธิ ผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(6) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
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 การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการบริ หารประกอบไปด้ วยกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 3 คน และกําหนดให้
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อและแต่งตังให้
้ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ หาร ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ หารต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
(2) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(3) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
 การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้ วยกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทนอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ น
กรรมการอิสระ บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
และแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
(2) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่เป็ นกรรมการอิสระ นอกจากต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามคุณสมบัติของ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่
เป็ นกรรมการอิ ส ระต้ องเป็ นบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระ ตามที่ กํ า หนดไว้ ในกฎบัต ร
คณะกรรมการบริ ษัทและตามหลักเกณฑ์ของ สํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งประกอบไปด้ วยกรรมการบริ หารความเสีย่ งอย่างน้ อย
3 คน และกําหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อและแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ หารความ
เสีย่ งต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
(2) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
บริ ษั ท กํ า หนดให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
เป็ นผู้พิจารณาแต่งตังกรรมการผู
้
้ จัดการ และกําหนดให้ กรรมการผู้จัดการเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
และพนักงานในตําแหน่งที่ตํ่ากว่าระดับกรรมการผู้จัดการลงมา ทังนี
้ ้ บุคคลที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผู้จดั การ และ/หรื อ ผู้บริ หาร จะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและหน้ าที่ที่จะได้ รับมอบ
9.4 การกํากับดูแลงานการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ ยวเนื่องกับธุรกิ จของบริ ษัทและก่อให้ เกิ ดประโยชน์ และสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเพื่อสร้ างผลการดําเนินงานที่ดีให้ กับบริ ษัทและเสริ มสร้ างความมั่นคงของธุรกิ จ
ในระยะยาว
สํา หรั บ การกํ า กับ ดูแ ลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ย่อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มนัน้ บริ ษั ท กํ า หนดให้ มี ก ารส่ง ตัว แทน
ของบริ ษัทซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริ ษัทเข้ าลงทุน ไปดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
ในบริ ษัท ย่อย และ/หรื อ บริ ษัท ร่ วมดัง กล่าว โดยการส่งตัวแทนของบริ ษัทไปดํารงตํ าแหน่ง กรรมการบริ ษั ท
ให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่เป็ นบริ ษัทย่อย และให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นหรื อตามข้ อตกลง
ร่ วมกันในกรณีที่เป็ นบริ ษัทร่ วม และบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ยังกําหนดให้ ตวั แทนของบริ ษัทมีหน้ าที่ควบคุมหรื อมีสว่ นร่ วมในการกําหนดนโยบายที่สําคัญต่อการ
ดํา เนิ นธุ รกิ จ เพื่อ ให้ มั่นใจได้ ว่า บริ ษัท ย่อ ย และ/หรื อ บริ ษัท ร่ ว ม ที่ เข้ าลงทุน ได้ ปฏิ บัติต ามกฎระเบีย บและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนันๆ
้ และมีการ
บริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีมาตรการที่ทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทย่อยที่เข้ า
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ลงทุนจะมีการอนุมตั ิและเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการทํารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การทํา
รายการได้ มาหรื อจํ าหน่า ยไปซึ่ง สินทรั พย์ และการทํารายการอื่น ที่สําคัญ เช่น การเพิ่มทุนหรื อลดทุน และ
การลงทุนที่สาํ คัญในธุรกิจ เป็ นต้ น
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการกํ ากับดูแล และห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทใช้ ข้อมูล
ภายในที่ มี ส าระสํา คัญ ของบริ ษั ท ซึ่ ง ยัง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่อ สาธารณชน เพื่ อ ประโยชน์ ต่อ ตนเอง และบุค คล
ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัททังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางในการป้องกันการนําข้ อมูล
ไปใช้ ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทไว้ ดงั นี ้
(1) ห้ ามไม่ให้ กรรมการบริ ษัทผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทในระดับต่างๆ นําความลับ และ/หรื อข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทไปเปิ ดเผยกับหน่วยงานหรื อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
(2) ห้ ามไม่ให้ กรรมการบริ ษัทผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทในระดับต่างๆ นําความลับ และ/หรื อข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
(3) ห้ า มไม่ ใ ห้ กรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ในระดับ ต่ า งๆ ที่ ท ราบข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทหรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ย นแปลงราคา
ของหลักทรัพย์ ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ทําการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าข้ อมูลนัน้
จะได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ข้ อห้ ามนี ้ให้ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ผู้ใดฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่ากระทําผิดอย่างร้ ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย
(4) กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารต้ องเข้ าใจและรับทราบภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บริ ษัท ของตนเอง คู่ส มรส และบุต รที่ ยัง ไม่บ รรลุนิ ติภ าวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกําหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ
ตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
(5) บริ ษัทกําหนดโทษทางวินยั สําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ หรื อ
นําไปเปิ ดเผยจนอาจทําให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การ
ตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้ นสภาพการเป็ น
พนักงานด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกแล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทรับทราบถึงแนวทางในการป้องกันการนําข้ อมูล
ไปใช้ ประโยชน์ ตามที่กล่าวข้ างต้ น
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สําหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ให้ กบั ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ( บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด) ดังนี ้
- ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท จํานวน 1,155,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย (AMAL) จํานวน 300,000 บาท
2) ค่ าบริการอื่น (Non-audit Fee)
บริ ษัทจ่ายค่าบริ การให้ ข้อมูลในแต่ละไตรมาส สําหรับปี 2559 ให้ กับบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่น แนล จํ า กัด เพื่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น กลุ่ม บมจ. พี ที จี เอ็ น เนอยี่ ปี 2559 รวมเป็ นจํ า นวน
110,000 บาท
บริษัท
1. บมจ. อาม่า มารี น
2. บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (AMAL)
รวม

ค่ าสอบบัญชี
1,045,000
300,000
1,345,000
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ค่ าบริการอื่น
110,000
110,000

(หน่วย: บาท)
รวมทัง้ หมด
1,155,000
300,000
1,455,000
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10. รายงานความรั บผิดชอบต่ อสังคมความรั บผิดชอบต่ อสังคม (รายงานแห่ งความยั่งยืน)
นโยบายและภาพรวม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยังยืนภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้ อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่ บริ ษัทหวังว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทควบคู่กนั ไปด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ กําหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น 8 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1:

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษัทมุง่ เน้ นที่จะประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมั
้ น่ ที่จะแข่งขัน
ทางการค้ าตามหลักจริ ยธรรมในการประกอบการค้ า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึง
ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้ อมูลที่ความเป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้ า การเรี ย ก รั บ และไม่ให้ ผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ไ ม่สุจ ริ ต ทางการค้ าในการจัดซื อ้ สินค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี ้
บริ ษัทยังได้ เคารพต่อสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น โดยบริ ษัทมีนโยบายให้ บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา อาทิ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น
อีกทัง้ บริ ษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริ มและปลูกจิตใต้ สํานึกให้ แก่บุคลากรของบริ ษัท ในทุกระดับชัน้ ให้ เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
หมวดที่ 2:

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริ ษัทมีการบริ หารกิจการบนพื ้นฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการการกํากับดูแลกิจการ
และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การให้ หรื อรับสินบนกับเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐหรื อภาคเอกชน โดยบริ ษัทได้ กําหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และ
สายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ กําหนดแนวทางการปฏิบัติให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี ้
1) ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทดําเนินการหรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
ในทุกรู ปแบบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการ
สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสมํ่าเสมอ
2) กรรมการ ผู้บริ ห ารและพนักงานของบริ ษัท มีหน้ า ที่ต้องรายงานให้ บริ ษั ททราบถึง การกระทํ า
ที่ เ ข้ าข่ า ยการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ บริ ษั ท โดยแจ้ งต่ อ ผู้ บัง คับ บัญ ชา หรื อ บุ ค คล
ที่รับผิดชอบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ
3) บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่แจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมทังบุ
้ คคล
ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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4) คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และฝ่ ายจัดการต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และมีหน้ าที่ในการให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ าน
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เพื่ อ สื่ อ สารไปยัง พนัก งานและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องทุ ก ฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
5) ผู้ที่ ก ระทํ า การทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น จะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาโทษทางวิ นัย ตามระเบี ย บที่ บ ริ ษั ท
กําหนดไว้ และอาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย
6) บริ ษั ท จัด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและการเผยแพร่ ค วามรู้ ให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้บ ริ ห ารและพนัก งาน
ของบริ ษัทให้ มีความเข้ าใจในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และส่งเสริ ม
ด้ านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้ าที่ของตน
7) บริ ษัทสนับสนุนให้ ค่สู ญ
ั ญา คู่ค้า หรื อบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯรายงาน
การละเมิดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท
8) บริ ษั ท มี น โยบายในการสรรหาหรื อ การคัด เลื อ กบุค ลากร การเลื่ อ นตํ า แหน่ ง การฝึ ก อบรม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท
อย่างเป็ นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นภายในองค์ กร และเป็ นการสร้ าง
หลักประกันให้ แก่พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท
9) เพื่ อ ความชัด เจนในการดํ า เนิ น การในเรื่ อ งที่ มีค วามเสี่ย งสูง กับการเกิ ด การทุจ ริ ตคอร์ รั ป ชั่น
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง
และตรวจสอบให้ แน่ชดั
9.1) การให้ มอบหรื อรับของกํานัล และการเลี ้ยงรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ อง
ตามกฎหมาย เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
9.2) การให้ หรื อ รั บ เงิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น สนับ สนุน ต้ อ งเป็ นไปอย่ า งโปร่ ง ใส และถูก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าการให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้
เป็ นการอําพรางการติดสินบน
9.3) ในการดํ า เนิ น กิ จ การ การติ ด ต่ อ การเจรจา การประมูล และการดํ า เนิ น การอื่ น ๆ
กับหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย
นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องไม่ให้ หรื อรับ
สินบนในทุกขันตอนของการดํ
้
าเนินกิจการ
หมวดที่ 3:

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่วา่
จะเป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและ
เสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิ ขนพื
ั ้ น้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา
ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัท
เข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านสิทธิ มนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีสว่ นร่ วมในการแสดง
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ความคิดเห็น และช่องทางในการร้ องเรี ยนสําหรับผู้ที่ได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทและดําเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ บริ ษัทได้ ดําเนินการสร้ างองค์ความรู้
ด้ านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้ บคุ ลากรของบริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
หมวดที่ 4:

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม

บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
อันเป็ นปั จจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษัทในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2) จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงื่อนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน
และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทํางานที่เป็ นธรรม
3) ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่วม
สัมมนา และฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพ
ของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
4) จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่าง ๆ สําหรับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้ น
และนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่น กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ และ ประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
รวมถึงการให้ เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้ น
5) จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจําปี แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ ของบริ ษัทโดยพิจารณาจากปั จจัย
ความเสีย่ งตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของแต่ละบุคคล
6) ดําเนินการให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทํางานที่ดี โดยจัด
ให้ มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย
รวมถึ ง จัด การฝึ ก อบรม และส่ง เสริ ม ให้ พนัก งานมี สุข อนามัย ที่ ดี และดูแ ลสถานที่ ทํ า งาน
ให้ ถกู สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
7) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
หรื อการกระทําที่ไม่ถกู ต้ องในบริ ษัทรวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว
หมวดที่ 5:

ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า

บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าและบริ การของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์
สูงสุดของลูกค้ าและยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลกู ค้ าของบริ ษัทดังนี ้
1) บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและปริ มาณของสินค้ า
ที่อยูภ่ ายใต้ การดูแลระหว่างการจัดส่ง รับสินค้ าและนําส่งสินค้ าตรงตามเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา
ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน พร้ อมกับการเอาใจใส่
กับความต้ องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้ าในแต่ละอุตสาหกรรม
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2) บริ ษัทยึดมัน่ ในการตลาดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ ลกู ค้ าได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับ
บริ การของบริ ษัทที่ถูกต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ เพื่อให้ ลูกค้ ามีข้อมูลที่ถูกต้ องและเพียงพอ
ในการตัดสินใจ
3) จัดให้ มีกระบวนการที่ลกู ค้ าสามารถแจ้ งถึงปั ญหาของการให้ บริ การของบริ ษัทหรื อการให้ บริ การ
ที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (website) เพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ ปอ้ งกัน/แก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้
อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม รวมทังนํ
้ าข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการให้ บริ การดังกล่าวต่อไป
4) บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางที่มิชอบ
หมวดที่ 6:

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม

บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม โดยบริ ษัทดําเนินการและ
ควบคุม ให้ ก ารดํา เนิน ธุ ร กิ จ ขนส่ง สินค้ า ทางเรื อ เป็ น ไปตามกฎข้ อบัง คับสากลขององค์ ก รทางทะเลระหว่างประเทศ
(IMO-International Maritime Organization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการป้องกัน
มลพิษจากเรื อ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL)
สํา หรั บ ธุ ร กิ จ ขนส่ง สิ น ค้ า ทางรถ บริ ษั ท ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การเลื อ กใช้ รถบรรทุก นํ า้ มัน ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิง่ แวดล้ อม โดยเลือกใช้ รถหัวลากจูง (รถหัวลาก) ที่ใช้ เครื่ องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้ นํ ้ามันเชื ้อเพลิงและ
ลดปริ มาณการปล่อยไอเสีย นอกจากนี ้ ยังกํ าหนดให้ มีการบํารุ งรักษารถยนต์ และเครื่ องยนต์ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้
สามารถใช้ งานได้ เต็มประสิทธิภาพในระยะยาว
หมวดที่ 7:

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม โดยบริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนในส่วนของการรับนักศึกษาฝึ กงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ให้ ลงปฏิบตั ิงาน
ในเรื อเพื่อให้ ครบถ้ วนตามข้ อกําหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษานัน้ และสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทที่มีความรู้
และประสบการณ์ไปเป็ นวิทยากรให้ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในเรื อให้ แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อีกทังจะจั
้ ดให้ มี
การให้ ทนุ การศึกษาแก่นกั ศึกษาทังสาขาเดิ
้
นเรื อและเครื่ องกลที่เรี ยนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็ นต้ น บริ ษัทยังได้ สง่ เสริ ม
ให้ พนักงานของบริ ษัทมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคมด้ วย
หมวดที่ 8:

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดําเนิ นงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทได้ มีการสนับสนุนการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้ าง
ความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริ ญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(1) กิ จกรรมส่งมอบอุปกรณ์ เพื่อเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนให้ แก่ คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติมหาวิ ทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนในสายงานด้ านการเดินเรื อ เพื่อเป็ นกําลังสําคัญ
ในการพัฒ นาธุ ร กิ จ ในด้ า นการเดิ น เรื อ ในอนาคต บริ ษั ท จึ ง สนับ สนุน อุป กรณ์ เ พื่ อ เป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนให้ แ ก่
คณะพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา เพื่อใช้ สําหรับห้ องปฏิบตั ิการให้ นิสิตสามารถเรี ยนรู้
จากอุปกรณ์ ที่ใช้ งานจริ งบนเรื อพาณิ ชย์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ แก่ตวั นิสิต นักศึกษาในอนาคตเมื่อสําเร็ จการศึกษาและ
ประกอบอาชีพในสายงานการเดินเรื อ นอกจากการมอบอุปกรณ์เพื่อเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนจากจะช่วยพัฒนาความรู้
ให้ กบั นิสติ นักศึกษาแล้ ว บริ ษัทยังสามารถประชาสัมพันธ์บริ ษัทฯ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถสรรหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ และสนใจที่จะเข้ าร่วมงานกับบริ ษัทได้ มากขึ ้น

เมื ่อวันที ่ 11 สิ งหาคม 2559 บริ ษัทให้การสนับสนุนวาล์วชนิ ดต่างๆ ให้แก่คณะพาณิ ชยนาวี
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตศรี ราชา โดยมี พลเรื อโท ศาสตราจารย์เกี ยรติ คณ
ุ นิ รุทธ์ หงส์ประสิ ทธิ์ (คนที ่ 5 จาก
ซ้ายมื อ) คณะบดี คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ เป็ นตัวแทนรับ
(2) โครงการซ่อมผิวถนนบริ เวณชุมชนบ้ านบ่อทอง อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
เนื่ อ งด้ วยบริ ษั ทตระหนัก ถึ ง ความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คมชุม ชนโดยรอบ และเป็ น การสร้ างสัม พัน ธ์ ที่ ดี
กับ ชุมชมบริ เวณใกล้ เคียง บริ ษัทฯ จึงได้ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้ กับชุมชนหมู่บ้านบ่อทอง อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี ด้ วยการซ่อมแซมถนนเข้ า-ออกหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางโดยรวมประมาณ 2 กิ โลเมตร เส้ นทางระหว่าง
สายสุเหร่า – เขาน้ อยปากนํ ้าโพ เนื่องจากถนนมีความชํารุดทรุดโทรมเป็ นอย่างมาก ทําให้ ไม่สะดวกในการเดินทาง อีกทัง้
บริ ษัทยังได้ ติดตังไฟกระพริ
้
บสีเหลืองบริ เวณทางเข้ าหมูบ่ ้ านเพื่อให้ เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
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เมื ่อวันที ่ 23 ถืง 30 กันยายน 2559 บริ ษัท เอเอ็มเอ โลจิ สติ กส์ จํ ากัด ได้ร่วมกันจัดโครงสร้างซ่อมผิ วถนนบริ เวณชุมชน
บ้านบ่อทอง อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี สมาชิ กสภาเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มนตรี เป็ นผูร้ บั มอบ
(3) กิจกรรมการให้ ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กบั นักศึกษา
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญเกี่ ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสายงานด้ านการเดินเรื อ บริ ษัทจึงสนับสนุน
ให้ บคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถทีเ่ กี่ยวข้ องการเดินเรื อ และ/หรื อ ประสบการณ์เดินเรื อเป็ นเวลานาน เช่น ผู้จดั การฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ ผู้จัดการฝ่ ายเทคนิค และ นายประจํ าเรื อ เป็ นต้ น ไปเป็ นวิทยากรพิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในเรื อให้ แก่นิสติ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรี ราชา โดยในปั จจุบนั บริ ษัทกําลังวางแผนกับทางคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนการเรี ยนการสอน
ที่ทางคณะได้ จดั เตรี ยมไว้
(4) กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน
เนื่องด้ วยบริ ษัทได้ เห็นถึงความสําคัญในการสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็ นสถาบันหลักของสังคม
เพื่อให้ มีความมัน่ คงและเป็ นกําลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างโอกาสและอนาคตให้ กับ
เยาวชนให้ เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับบุตรของพนักงานที่มีผลการ
เรี ยนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีความประพฤติเรี ยบร้ อย โดยมอบทุนการศึกษาจํานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษาและสร้ างขวัญกําลังใจให้ กบั ครอบครัวพนักงาน โดยบริ ษัทได้ กําหนดคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้ การสนับสนุนเป็ นไปตามเป้าประสงค์ที่กําหนด

(5) กิจกรรมการฝึ กอบรมนิสติ ฝึ กงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
นอกจากการสนับ สนุน ให้ บุค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและมี ป ระสบการณ์ ทํ า หน้ า ที่ วิ ท ยากร
ให้ กบั วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ บริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ ามาฝึ กงาน
ในบริ ษัทฯ โดยเฉพาะการฝึ ก งานในเรื อบรรทุกนํ า้ มัน และสารเคมีตามข้ อ กํ าหนดในหลัก สูตรของสถาบัน การศึกษา
เพื่อสร้ างความรู้และความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ ้น การรับนักศึกษาฝึ กงานจึงเป็ นอีกช่องทางหนึง่ ที่ช่วยให้ บริ ษัท
สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ าร่ วมงานกับบริ ษัทฯ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับนิสิติฝึกงานจาก
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา เพื่อเข้ าฝึ กการปฏิบตั ิงานจริ งบนเรื อบรรทุก
นํ ้ามันและสารเคมี ของบริ ษัท โดยในอนาคตคาดว่าจะรับนิสติ ฝึ กงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ ้น
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมุง่ เน้ นให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุก
กิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริ ษัทรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยคํานึงถึงการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน ประเมินความถูกต้ องและโปร่ งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน มิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที่ในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของการ
ควบคุมภายใน
บริ ษั ท ได้ มี ก ารประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุม ภายใน ตามแนวทางของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 (คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้ าร่ วมประ
ขุม) คณะกรรมการได้ มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท พร้ อมทังสามารถสรุ
้
ปผล
การประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษัททัง้ 5 ด้ านได้ ดงั นี ้
(1) องค์กรและสภาพแวดล้ อม
(2) การบริ หารความเสีย่ ง
(3) การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล
(5) ระบบติดตาม
(1) องค์ กรและสภาพแวดล้ อม
- บริ ษั ท ได้ จัด ทํ า คู่มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ (Business Ethics) ที่ ชัด เจน เพื่ อ เป็ น คู่มื อ ในการปฏิ บัติ
ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
- คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้มี คุณ สมบัติ ที่ ไ ม่ขัด ต่อ พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ.2535
หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ องตลอดจนข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทังข้
้ อบังคับบริ ษัท เป็ นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
โดยเลือกจากคุณสมบัติของกรรมการที่กําหนดไว้ ใน “โครงสร้ างการจัดการ” และปฏิบัติหน้ าที่ตาม
กฎบัตรคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ บริ ห าร ได้ พิ จ ารณาปริ มาณงานกั บ จํ า นวนพนั ก งาน เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละตําแหน่ง มีการกําหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงาน
Key Performance Indicator (KPI) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ผลตอบแทนพนักงาน รวมถึงการ
นํา Competency มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารทรัพยากรบุคคล ในการสร้ างแรงจูงใจ และการให้
รางวัลแก่บคุ ลากรที่เหมาะสม
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(2) การบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งกํ า หนดกลยุท ธ์ ใ นการการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง กํ า กับ ดูแ ล
และประเมินความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของทุกหน่วยงาน และติดตามความคืบหน้ าในการบริ หาร
จัดการความเสีย่ ง โดยมีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรื อแนวทางการบริ หารความเสี่ยง
ของพัน ธกิ จหลัก และได้ มอบหมายให้ ผ้ ูบ ริ ห ารทุก ระดับ มีส่วนร่ ว มในการจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิ ผล และติดตามการบริ หารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ โดยมีส่วนงานตรวจสอบภายใน
ติดตาม และกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามแผนการบริ หารความเสีย่ งที่วางไว้
- บริ ษัทมีการกําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ และหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ในแต่ล ะระดับ ไว้ อ ย่า งเหมาะสม และมี ก ารประชุม Risk Management อย่า งน้ อ ยปี ล ะ 4 ครั ง้
เพื่อประเมินความเสีย่ งในการดําเนินธุรกิจ
(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริหาร
- บริ ษั ท มี น โยบายและระเบี ย บวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง านที่ เ หมาะสมในการควบคุ ม ความเสี่ ย งที่ ส ัม พัน ธ์
กับกิจกรรม หน้ าที่และกระบวนการทํางาน เพื่อให้ องค์กรลดความเสียหายจากความเสีย่ งมากที่สดุ
- บริ ษั ท กํ า หนดมาตรการ ทํ า รายการระหว่า งกัน ของบริ ษั ท กับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ บุค คลที่ อ าจมี
ความขัด แย้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามกฎระเบี ย บของตลาดหลัก ทรั พ ย์ และสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) โดยมีการนําเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- มีคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ พิจารณาและอนุมตั ิรายการ
ที่มีนยั สําคัญตามข้ อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- จัดทําแผนธุรกิจและงบประมาณ และมีการติดตามและควบคุมให้ การลงทุนอยูใ่ นงบประมาณที่ตงไว้
ั้
- บริ ษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยจากรายงานทางการเงิน และมีการให้ ผ้ ูบริ หาร
ระดับสูงของแต่ละบริ ษัทรายงานผลการดําเนินงาน ในที่ประชุมผู้จดั การเป็ นประจําทุกเดือน
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริ ษัท
ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่กําหนด
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
- การลงทุนทางด้ านไอที ต่างๆ มีการพิจารณาต้ นทุนที่ต้องใช้ สาํ หรับแต่ละส่วนงาน เพื่อให้ ได้ ทงขนาดและ
ั้
ปริ มาณการใช้ งานที่เหมาะสมกับปั จจุบนั โดยสามารถรองรับการขยายตัวด้ านธุรกิจได้ ในอนาคต
- บริ ษัทมีการสือ่ สารข้ อมูลภายในโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล์ และข้ อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์
- มีช่องทางให้ บุคคลภายในแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ กรโดยส่งถึ ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย์ หรื ออีเมล์
(5) ระบบติดตาม
- มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ ว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ หรื อไม่ โดยนําเสนอ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทต่อที่ประชุมผู้จดั การเป็ นประจําทุกเดือน

103

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2559
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้ อบกพร่ องจะแจ้ งให้
ผู้บ ริ ห ารทราบ เพื่ อร่ ว มกัน หารื อแนวทางแก้ ไ ขและกํ า หนดระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ จากนัน้ รายงานผล
การตรวจสอบภายในให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลังจากนันหน่
้ วยงานตรวจสอบภายในจะทําการ
ติดตามผลการแก้ ไข และรายงานผลการแก้ ไขให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปั จจุบนั บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจและการประเมินความเพียงพอของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี ้ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือนางสุวิมล กฤตยาเกี ยรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
2982 แห่งบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด ซึง่ ได้ ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2559 สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มิได้ แสดงความเห็นว่าบริ ษัทมีข้อบกพร่ องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ในรายงานการสอบบัญชีดงั กล่าวแต่อย่างใด
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ที่เกิดขึน้ ในปี 2558 และในปี 2559
บริ ษัทและ AMAL มีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึ่งสามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์ ได้ ดงั นี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1) บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากัด (“AMAL”)
ประกอบธุรกิ จขนส่งสิ นค้าเหลวทางรถ

-

2) บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) (“PTG”) ประกอบธุ ร กิ จค้ า ส่ ง นํ้ า มัน เชื ้ อ เพลิ ง ให้ กับ ตัว แทน
จํ า หน่ า ยนํ้ า มั น ของบริ ษั ท ผู้ ค้ า นํ้ า มัน รายอื ่ น และ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมที ่ต้องการใช้นํ้ามันเชื ้อเพลิ ง
ในการดําเนิ นธุรกิ จ รวมถึงธุรกิ จค้าปลี กนํ้ามันเชื ้อเพลิ ง
ธุรกิ จร้ านสะดวกซื ้ อ และธุรกิ จร้ านกาแฟ ผ่า นบริ ษั ท ย่อยของ PTG

ความสัมพันธ์
AMAL เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษัทและ AMAL มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายพิศาล รัชกิจประการ
2) นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
3) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
PTG เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด (“PTGLG”)
โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจําทะเบียนชําระแล้ ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในขณะที่ PTGLG เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษัทมีกรรมการบริ ษัท 2 ท่าน ที่เป็ นผู้บริ หารของ PTG ได้ แก่
1) นายธาตรี เกิดบุญส่ง
2) นายชัยทัศน์ วันชัย
PTC เป็ นบริ ษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

3) บริ ษัท ปิ โตรเลียมไทย คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (“PTC”) ประกอบธุรกิ จค้าปลี กนํ้ ามันเชื ้อเพลิ งผ่านสถานีบริ การ
นํ้ามัน PT โดย PTC เป็ นเจ้าของและผูบ้ ริ หารงานสถานี
บริ การนํ้ามัน
4) บริ ษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จํากัด (“EPO”)
- EPO เป็ นบริ ษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ของทุน
ประกอบธุรกิ จจํ าหน่ายนํ้ ามันเชื ้อเพลิ งให้กบั ตัวแทน จดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
จํ า หน่ า ยนํ้ า มัน ของ PTG ผู้ค้า นํ้ า มัน รายอื ่น และ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมที ่ต้องใช้นํ้ามันเชื ้อเพลิ งใน
การดําเนิ นธุรกิ จ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์
5) บริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด (“PTGLG”)
- PTGLG เป็ นบริ ษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของ
ประกอบธุรกิ จด้านโลจิ สติ กส์ โดยให้บริ การขนส่งนํ้ามัน ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เชื ้อเพลิ งกับ PTG และบริ ษัทย่อยของ PTG ที ่ดําเนิ น - PTGLG เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 24
ธุรกิ จค้าปลีกและค้านํ้ามันเชื ้อเพลิ ง
ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- บริ ษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็ นผู้ถือหุ้นของ PTGLG ได้ แก่
- นายธาตรี เกิดบุญส่ง โดยถือหุ้น PTGLG ในสัดส่วนร้ อยละ 0.00
ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
6. บริ ษัท วันลิ ้งค์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (“OLNET”)
- OLNET เป็ นบริ ษัทร่ วมที่ OLTEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20.00
ประกอบธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ก ารให้ บ ริ การติ ด ตามและ ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ บริ ษัท
บริ หารยานพาหนะผ่านดาวเทียม
เอเลิศ ดิ ส ทริ บิว ชั่น จํ ากัด (“ALERT”) ถื อหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ
40.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- บริ ษัทมีผ้ บู ริ หาร 1 ท่าน ที่เป็ นกรรมการของ OLNET ได้ แก่
1) นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
- บริ ษัทมีกรรมการและผู้บริ หาร 2 ท่าน ที่เป็ นกรรมการของ ALERT
ได้ แก่
1) นายพิศาล รัชกิจประการ โดยภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วน
ร้ อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2) นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ โดยถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้ อยละ
29.98 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้ อยละ 0.01 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
7. บริ ษัท วันลิ ้งค์เทคโนโลยี่ จํากัด (“OLTEC”)
- AMAL มีกรรมการบริ ษัท 1 ท่าน ที่เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ OLTEC
ประกอบธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ก ารให้ บ ริ การติ ด ตามและ ได้ แก่
บริ หารยานพาหนะผ่านดาวเทียม
- นายสุทธิ วุฒิ รัชกิจประการ โดยถือหุ้น OLTEC ในสัดส่วนร้ อยละ
11.51 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
8. นายพิศาล รัชกิจประการ
- นายพิศาล รัชกิจประการ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ เนื่องจาก
o เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท โดยถื อ หุ้น ร้ อยละ 2.47 ของทุน จด
ทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
o เป็ น กรรมการบริ ษั ท และกรรมการผู้จัด การ ของบริ ษั ท และ
AMAL
9. นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์
- นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจาก
o เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท โดยถื อ หุ้ นร้ อยละ 1.85 ของทุ น
จดทะเบียนชําระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
o เป็ นกรรมการบริ ษัท ของ AMAL
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
1. บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
จํากัด (“AMAL”)

ลักษณะรายการ
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
- บริ ษัท และ AMAL ร่ วมกันใช้ พื ้นที่ภายในอาคาร
เดอะไนน์ทาวเวอร์ โดยใช้ เป็ นสํานักงานใหญ่ ซึ่ง
พื ้นที่ดงั กล่าว บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าโดยตรงจาก
เจ้ าของอาคาร และให้ AMAL เช่าช่วงต่อจาก
AMA

ลูกหนี ้อื่น – รายได้ ค้างรับ
- บริ ษั ท มี ร ายได้ ค้ างรั บ ที่ เ กิ ด จากค่ า เช่ า และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจาก AMAL ในแต่
ละเดือน

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2558
2559
0.11
1.59
- บริ ษัทมีความเห็นว่า AMAL ยังไม่มีความจํ าเป็ นต้ องใช้ พืน้ ที่สํานักงานใหญ่ มาก
เนื่องจากฝ่ ายปฏิบตั ิการซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักที่ทําหน้ าที่บริ หารจัดการกองรถบรรทุก
้ ท่ ี่สาํ นักงานย่อยที่ อําเภอลาดหลุมแก้ ว และอําเภอ
นํ ้ามันและประสานกับลูกค้ า ตังอยู
ศรี ราชา บริ ษัทจึงแบ่งพื ้นที่สํานักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้ งาน และเรี ยกเก็บค่าเช่า
และค่าใช้ จ่ายอื่น (ได้ แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริ การ) จาก AMAL โดยคํานวณ
จากประมาณการใช้ พื ้นที่ที่ AMAL ใช้ งาน และอัตราค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายอื่นตามที่ตก
ลงกัน โดยอัตราค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายอื่น ที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจาก AMAL บริ ษัทกําหนดใน
ลักษณะการบวกเพิ่มจากต้ นทุน (Cost Plus) โดยอ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าที่บริ ษัทตกลง
จ่ายให้ กบั เจ้ าของอาคาร
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เนื่องจาก AMAL ยัง
ไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่สํานักงานใหญ่มาก การเช่าพื ้นที่เองอาจก่อให้ เกิดภาระ
ค่าใช้ จ่ายเป็ นจํานวนมากกับ AMAL ได้
0.01

0.18
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- รายได้ ค้างรับเกิดขึ ้นจากค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายอื่นที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจาก AMAL เนื่องจาก
การใช้ พืน้ ที่สํานักงานร่ วมกัน สําหรั บค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ
บริ ษัทก็จะบันทึกเป็ นรายได้ ค้างรับ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ นตามเงื่ อนไขทางการค้ า ทั่วไป และการใช้ พืน้ ที่ สํานัก งานใหญ่ ร่ว มกันก็ ช่วยลด
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่จําเป็ นจึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2559
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2558
2559
2. บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
113.38
139.76 - การให้ บริ การขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTG เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของ
(มหาชน) (“PTG”)
- AMAL ให้ บริ การขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTG
AMAL ทังนี
้ ้ AMAL ให้ บริ การขนส่งนํ ้ามันเชือ้ เพลิงโดยกําหนดอัตราค่าบริ การและ
ตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
เงื่ อ นไขการค้ า โดยพิ จ ารณาจากต้ น ทุน การให้ บริ ก ารและสภาพการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดอัตราค่าบริ การและเงื่อนไข
การค้ าลักษณะเดียวกับที่ใช้ กบั ลูกค้ าอื่นที่ AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ า
- ทังนี
้ ้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่ จ้ าง) ได้ ทําบันทึกข้ อตกลง
แนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้ าง จาก PTG มาเป็ น
PTGLG ส่งผลให้ AMAL ไม่มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ าให้ กบั PTG ตังแต่
้
วันที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล
และก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท เนื่องจากเป็ นรายการค้ าปกติและมีการกําหนดราคา
และเงื่อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป และช่วยสร้ างรายได้ และกําไรให้ กบั
บริ ษัท
ลูกหนี ้การค้ า
- PTG มีภาระหนี ้การค้ าที่เกิดจากการใช้ บริ การ
ขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของ AMAL

6.88

-

108

- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTG ซึ่งเป็ นไป
ตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
- ทังนี
้ ้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่ จ้ าง) ได้ ทําบันทึกข้ อตกลง
แนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้ าง จาก PTG มาเป็ น
PTGLG ส่งผลให้ PTG ไม่มีการว่าจ้ าง AMAL ขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง และ ณ สิ ้นเดือน
กันยายน 2559 PTG ไม่มีหนี ้การค้ าที่เกิดจากค่าขนส่งสินค้ าที่ยงั ไม่ชําระให้ กบั AMAL
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
3. บริ ษัท ปิ โตรเลียมไทย
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (“PTC”)

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ลักษณะรายการ
ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2558
2559
ต้ นทุนจากการให้ บริ การ – ซื ้อนํ ้ามัน
32.49
38.02
- ที่ผ่านมา AMAL กําหนดให้ รถบรรทุกนํ ้ามันเติมนํ ้ามันเชือ้ เพลิงที่สถานีบริ การนํ ้ามัน
- AMAL ซื ้อนํ ้ามันเชือ้ เพลิงจาก PTC เพื่อใช้ ใน
PT (ซึง่ PTC เป็ นผู้ดําเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ ลงทุนซื ้อที่ดิน
ธุรกิจขนส่งสินค้ า
และสิ่งปลูกสร้ างในอําเภอ ศรี ราชา เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานย่อยสําหรับการขนส่งสินค้ า
ทางรถ AMAL กําหนดให้ ก่อนออกให้ บริ การขนส่งสินค้ าในแต่ละครัง้ รถบรรทุกนํ ้ามันที่
จอดที่หน่วยงานย่อยศรี ราชาจะเติมนํ ้ามันจากถังสํารองนํ ้ามันภายในหน่วยงานย่อย
ศรี ราชา ทําให้ การขนส่งสินค้ าในเส้ นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกนํ ้ามันของ
บริ ษัท มี นํา้ มันเชื อ้ เพลิง เพี ย งพอสํา หรั บ การเดิ น รถเที่ย วไปและเที่ ย วกลับ จึง ไม่
จําเป็ นต้ องเติมนํ ้ามันที่สถานีบริ การนํ ้ามัน
- สําหรับการขนส่งสินค้ าในเส้ นทางที่ระยะทางไกล AMAL กําหนดให้ รถบรรทุกนํ ้ามัน
เติ ม นํ า้ มัน เชื อ้ เพลิงที่ ส ถานีบ ริ ก ารนํ า้ มัน PT ตามที่ กํ า หนด เนื่ อ งจาก บริ ษั ท ได้
เปรี ยบเทียบแล้ วพบว่า ราคาขายปลีกนํ ้ามันในสถานีบริ การนํ ้ามัน PT ไม่แตกต่างจาก
ราคาขายปลีกนํ ้ามันของผู้ประกอบการรายอื่นในขณะที่สถานีบริ การนํ ้ามัน PT ที่
กําหนดให้ เติมนํ ้ามัน ก็เป็ นสถานบริ การที่ออกแบบมาให้ เหมาะสมสําหรับการใช้ บริ การ
ของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ และมีพื ้นที่เพียงพอสําหรับเป็ นจุดพักรถ (ทังนี
้ ้ AMAL
สามารถใช้ พื ้นที่พกั รถโดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไปของ PT) รวมถึงอยู่บน
เส้ นทางหลักที่บริ ษัทใช้ ขนส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ นรายการค้ าปกติ และมีการกํ าหนดราคาและเงื่ อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่ อนไข
การค้ าทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
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4. บริ ษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จํากัด
(“EPO”)

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ลักษณะรายการ
ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
2558
2559
เจ้ าหนี ้การค้ า
3.54
0.57
- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTG ซึ่งเป็ นไป
- AMAL มีภาระหนี ้การค้ าที่เกิดจากการซื ้อนํ ้ามัน
ตามเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื่อและกําหนดวงเงินขาย
เชือ้ เพลิงจากสถานีบริ การนํ ้ามัน PT (ซึ่ง PTG
เชื่อให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อนํ ้ามันอย่างต่อเนื่อง
เป็ นผู้ดําเนินงาน)
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
- AMAL เช่าพื ้นที่ภายในสถานีบริ การนํ ้ามัน PT ที่
อําเภอ ลาดหลุมแก้ ว เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานย่อย
สํ า หรั บ การให้ บริ ก ารขนส่ ง ไบโอดี เ ซลB100
ให้ กับลูกค้ าที่เป็ นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่ง
หนึง่

0.19

0.23

ต้ นทุนจากการให้ บริ การ – ซื ้อนํ ้ามัน
- AMAL ซื ้อนํ ้ามันเชือ้ เพลิงจาก EPO เพื่อใช้ ใน
ธุรกิจขนส่งสินค้ า

-

27.63
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- บริ ษัทกําหนดให้ มีสํานักงานย่อยขึ ้นในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับลูกค้ าหรื อจุดรับ/จ่ายสินค้ าที่
สํา คัญของลูก ค้ า เพื่ อ ความสะดวกในการบริ หารจัดการกองรถบรรทุก นํ า้ มัน และ
ประสานงานกับลูกค้ า สําหรับสํานักงานย่อยที่ อําเภอ ลาดหลุมแก้ วที่บริ ษัทเช่าพื ้นที่
ภายในสถานีบริ การนํา้ มัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับ
ลูกค้ าจึงสามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก และสถานีบริ การนํ ้ามันดังกล่าวก็ มีพืน้ ที่
เหมาะสมสําหรับใช้ เป็ นสํานักงานและจุดจอดรถบรรทุกนํ ้ามัน โดยเปรี ยบเทียบราคา
ให้ เช่าพื ้นที่กบั บริ เวณใกล้ เคียงเห็นว่าไม่มีความแตกต่างเรื่ องราคาค่าเช่า
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ารายการดัง กล่าวมี ความสมเหตุส มผลและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทเนื่องจากพื ้นที่ดงั กล่าวมีขนาดและสิง่ อํานวยความสะดวก
ที่เหมาะสมสําหรับการบริ หารจัดการกองรถบรรทุกนํ ้ามันและสอดคล้ องกับทําเลที่ตงั ้
ของลูกค้ า รวมถึงอัตราค่าเช่าก็เหมาะสม
- ที่ผ่านมา AMAL กําหนดให้ รถบรรทุกนํ ้ามันเติมนํ ้ามันเชือ้ เพลิงที่สถานีบริ การนํ ้ามัน
PT (ซึง่ PTC เป็ นผู้ดําเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ ลงทุนซื ้อที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ างในอําเภอ ศรี ราชา เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานย่อยสําหรับการขนส่งสินค้ า
ทางรถ AMAL ได้ ตกลงซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงสําหรับรถบรรทุกนํ ้ามันจาก EPO ในลักษณะ
การค้ าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กับรถบรรทุกนํ ้ามันที่จอดที่หน่วยงานศรี ราชา
ก่อนออกให้ บริ การในแต่ละครัง้
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ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2558
2559

เจ้ าหนี ้การค้ า
- AMAL มีภาระหนี ้การค้ าที่เกิดจากการซื ้อนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิงจาก EPO

-

1.36

5. บริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
(“PTGLG”)
- AMAL ให้ บ ริ ก ารขนส่ง นํ า้ มัน เชื อ้ เพลิง ให้ กับ
PTGLG ตามสัญ ญาการว่ า จ้ า งขนส่ง นํ า้ มัน
เชื ้อเพลิง

-

104.31
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ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
- ทําให้ การขนส่งสินค้ าในเส้ นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกนํ ้ามันของบริ ษัทมี
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงเพียงพอสําหรับการเดินรถเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จําเป็ นต้ องเติม
นํ ้ามันที่สถานีบริ การนํา้ มัน การที่ AMAL สามารถซือ้ นํา้ มันในลักษณะการค้ าส่ง
(Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กบั รถบรรทุกนํ ้ามัน และลดสัดส่วนการเติมนํ ้ามันจากสถานี
บริ การนํ ้ามันลงได้ ทําให้ AMAL มีต้นทุนการให้ บริ การขนส่งลดลง เนื่องจากราคา
จําหน่ายนํ ้ามันเชื ้อเพลิงในลักษณะค้ าส่ง (Wholesale) จะมีราคาตํ่ากว่าราคาจําหน่าย
นํ ้ามันเชื ้อเพลิงหน้ าสถานีบริ การนํ ้ามัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดัง กล่า วมี ค วามสมเหตุส มผล
เนื่องจากเป็ นรายการค้ าปกติ และมีการกําหนดราคาและเงื่อนไขการค้ าเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กับ EPO ซึ่งเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป ที่ EPO จะพิจารณาการขายเชื่อและกําหนดวงเงินขาย
เชื่อให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อนํ ้ามันอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
- การให้ บริ การขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTGLG เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติ
ของ AMAL ทังนี
้ ้ AMAL ให้ บริ การขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงโดยกําหนดอัตราค่าบริ การและ
เงื่ อ นไขการค้ า โดยพิ จ ารณาจากต้ น ทุน การให้ บริ ก ารและสภาพการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดอัตราค่าบริ การและเงื่อนไข
การค้ าลักษณะเดียวกับที่ใช้ กบั ลูกค้ าอื่นที่ AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ า
- ทังนี
้ ้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่ จ้ าง) ได้ ทําบันทึกข้ อตกลง
แนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้ าง จาก PTG มาเป็ น
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2558
2559

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

-

ลูกหนี ้การค้ า
- PTGLG มีภาระหนี ้การค้ าที่เกิดจากการใช้ บริ การ
ขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงของ AMAL

-

22.88

-

6. บริ ษัท วันลิ ้งค์ เน็ตเวิร์ค
จํากัด (“OLNET”)

ค่าอุปกรณ์ระบบติดตามและบริ หารยานพาหนะ
- AMAL
ติ ด ตั ง้ ระบบติ ด ตามและบริ หาร
ยานพาหนะผ่านดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ของ
OLTEC เพื่ อ ช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การกอง
รถบรรทุกนํ ้ามัน ทังนี
้ ้ OLTEC กําหนดให้ OLNET
เป็ นตัวแทนจํ า หน่ายสินค้ าให้ กับ OLTEC แต่
OLTEC เป็ นผู้เรี ยกเก็บค่าบริ การรายเดือน

0.38

4.19

-

-
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PTGLG ส่งผลให้ AMAL เริ่ มให้ บริ การขนส่งสินค้ าให้ กบั PTGLG (แทน PTG) ตังแต่
้
วันที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท เนื่องจากเป็ นรายการค้ าปกติและมีการกําหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป และช่วยสร้ างรายได้ และกําไรให้ กบั บริ ษัท
ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTGLG ซึ่งเป็ นไป
ตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ทังนี
้ ้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่ จ้ าง) ได้ ทําบันทึกข้ อตกลง
แนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้ าง จาก PTG มาเป็ น
PTGLG ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งนํา้ มันเชื อ้ เพลิงให้ กับ
PTGLG และ ณ สิ ้นเดือนกันยายน 2559 PTGLG มีหนี ้การค้ าที่เกิดจากค่าขนส่งสินค้ า
ที่ยงั ไม่ชําระให้ กบั AMAL
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
AMAL กําหนดให้ รถบรรทุกทุกคันต้ องติดตัง้ ระบบ GPS ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด นอกจากนี ้ การติดตังระบบ
้
GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริ หารจัดการกอง
รถบรรทุกนํ ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฎิบตั ิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขับรถ เส้ นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ารายการดัง กล่าวมี ความสมเหตุส มผลและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริ หาร
จัด การกองรถบรรทุก นํ า้ มัน ได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกับ ที่ ก ฎหมาย
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ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2558
2559

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
กํ าหนด และอัต ราค่าบริ ก ารเป็ น ราคาตลาดเมื่อ เปรี ยบเที ยบกับผู้ให้ บ ริ ก ารอื่ นที่ มี
ศักยภาพในการให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน

7. บริ ษัท วันลิ ้งค์เทคโนโลยี่
จํากัด(“OLTEC”)

เจ้ าหนี ้อื่น – ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
- AMAL มีภาระหนี ้ที่เกิดจากการติดอุปกรณ์ระบบ
GPS กับ OLNET ที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ

-

0.23

- ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเกิดขึ ้นจากการติดตังระบบ
้
GPS ที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั OLNET
ซึง่ เป็ นไปตามสัญญา
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท

ค่าบริ การระบบติดตามและบริ หารยานพาหนะ
- AMAL ตกลงชําระค่าบริ การสําหรั บการใช้ งาน
ระบบ GPS ให้ กบั OLTEC

0.06

0.35

- AMAL กําหนดให้ รถบรรทุกทุกคันต้ องติดตัง้ ระบบ GPS ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กําหนด นอกจากนี ้ การติดตังระบบ
้
GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริ หารจัดการกอง
รถบรรทุกนํ ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฎิบตั ิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขับรถ เส้ นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ารายการดัง กล่าวมี ความสมเหตุส มผลและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริ หาร
จัด การกองรถบรรทุก นํ า้ มัน ได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกับ ที่ ก ฎหมาย
กํ าหนด และอัต ราค่าบริ ก ารเป็ น ราคาตลาดเมื่อ เปรี ยบเที ยบกับผู้ให้ บ ริ ก ารอื่ นที่ มี
ศักยภาพในการให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน

เจ้ าหนี ้อื่น – ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
- AMAL มีภาระหนี ้ที่เกิดจากการใช้ บริ การระบบ
GPS ที่ต้องชําระให้ กบั OLTEC

0.01

0.07

- ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเกิ ดขึน้ จากการใช้ บริ การระบบ GPS ที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กับ
OLNET ซึง่ เป็ นไปตามสัญญา
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
8. นายพิศาล รัชกิจประการ

9. นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์

หมายเหตุ

ลักษณะรายการ
คํ า้ ประกัน เงิ น กู้ ยื ม ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยกั บ
สถาบันการเงิน 3 แห่ง ดังนี ้
- วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
- วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (สินเชื่อหมุนเวียน)
- วงเงินกู้ยืมระยะยาว (สําหรับลงทุนซื ้อเรื อบรรทุก
นํ ้ามันและสารเคมี)
o วงเงินกู้สกุลเงินบาท
o วงเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ 1/
- ภาระหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน
คํ า้ ประกั น เงิ น กู้ ยื ม ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
กับสถาบันการเงิน 2 แห่ง ดังนี ้
- วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
- วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (สินเชื่อหมุนเวียน)
- วงเงินกู้ยืมระยะยาว (สําหรับลงทุนซื ้อเรื อบรรทุก
นํ ้ามันและสารเคมี)
o วงเงินกู้สกุลเงินบาท
o วงเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ 1/

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2558
2559

ความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน

- รายการดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขปกติในการให้ ก้ ยู ืมเงินของสถาบันการเงินที่จะให้ กรรมการ
คํ ้าประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากสินทรัพย์ของบริ ษัท
- - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิ นด้ านการคํา้ ประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริ ษัทไม่ได้ เสีย
ค่าใช้ จ่ายในการคํ ้าประกันดังกล่าว

7.00
55.00

178.05
159.64
207.00

464.55
- รายการดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขปกติในการให้ ก้ ยู ืมเงินของสถาบันการเงินที่จะให้ กรรมการ
คํ ้าประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากสินทรัพย์ของบริ ษัท
- - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิ นด้ านการคํา้ ประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริ ษัทไม่ได้ เสีย
ค่าใช้ จ่ายในการคํ ้าประกันดังกล่าว

7.00
55.00

178.05
159.64

-

1/ วงเงิ นกู้ยืมระยะยาวสํ าหรับลงทุนซื ้อเรื อบรรทุกนํ้ามันและสารเคมี ทีเ่ ป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศ ณ สิ้ นปี 2558 และ ณ สิ้ นไตรมาสที ส่ าม ปี 2559 เท่ากับ 4.60 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเท่ากับ 159.64 ล้านบาท เมื ่อ
คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักระหว่างธนาคารที ป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที ่ 30 กันยายน 2559 ซึ่ งเท่ากับ 34.705 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ) สํ าหรับการกู้ยืมเงิ นระยะยาวเพือ่
ซื ้อเรื อบรรทุกนํ้ามันและสารเคมี ในปี 2559 สถาบันการเงิ นไม่กําหนดให้กรรมการบริ ษัทต้องคํ้ าประกัน
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12.2 มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติกําหนดให้ การทํา
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ยวข้ องจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และกําหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจําเป็ นและเหตุผลของการทํารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้ านราคาและเงื่อนไขของรายการ ก่อนนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ต่อไปแล้ วแต่กรณี โดยผู้มีสว่ นได้ เสียจะไม่สามารถเข้ าร่ วมใน
การพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในการเข้ าทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และ
รายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ให้ เป็ นไปตามหลักการ ดังนี ้
1) การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิเป็ นหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันที่เป็ น
ข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไประหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ องได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ น กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
2) การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทํารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไปจะต้ องได้ รับการพิจารณา
และให้ ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
เพื่อพิจ ารณาอนุมัติต่อ ไป ทัง้ นี ้ ให้ ก ารปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้ ว ยหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ รวมทัง้ ข้ อบังคับ
ประกาศ และคําสัง่ ของคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ ้น
บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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12.3 นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตจะต้ องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรื อคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้ าทํารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่า เป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรื อไม่ และเมื่อบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว คณะกรรมการ
บริ ษัทจะต้ องดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติต ามข้ อกํ าหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และ/หรื อ การได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมทัง้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
12.4 แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทคาดว่าในอนาคตการทํารายการระหว่างกันระหว่าง บริ ษัทฯ กับ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน จะเป็ นรายการที่มีลกั ษณะที่เป็ นการดําเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1) การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถให้ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน: บริ ษัทฯ มีแผนที่จะขยายการให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าเหลวทางรถอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ PTG มีแนวโน้ มที่จะใช้ บริ การขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
เพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจค้ าปลีกและค้ าส่งนํ ้ามันเชือ้ เพลิงของ PTG รวมทัง้ PTG มี
นโยบายที่จะลดภาระการบริ หารงานด้ านการขนส่ง โดยการว่าจ้ างผู้ให้ บริ การขนส่งสินค้ าขนส่งนํ ้ามัน
ให้ บางส่วน (Outsource) ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริ การขนส่งสินค้ าทางรถที่บริ ษัทฯ เสนอให้ กบั ลูกค้ าแต่ละราย
บริ ษัทฯ กําหนดขึ ้นโดยคํานึงถืงต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การขนส่งสินค้ า และอัตรากํ าไรที่
บริ ษัทฯ คาดว่าจะได้ รับจากการให้ บริ การ ซึ่งเท่ากันสําหรับลูกค้ าแต่ละราย และเปรี ยบเทียบกับราคา
ตลาดเพื่อให้ อตั ราค่าบริ การขนส่งอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2) การซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน: ในการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ AMAL ซื ้อนํ ้ามัน
เชือ้ เพลิงจาก PTG ในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กับรถบรรทุกนํ ้ามันที่จอดที่
หน่วยงานศรี ราชาก่อนออกให้ บริ การในแต่ละครัง้ และซื ้อนํ ้ามันเชื ้อเพลิงจาก PTC ในลักษณะการค้ า
ปลีก (Retail) จากการเติมนํ ้ามันที่สถานีบริ การนํ ้ามัน PT สําหรับรถบรรทุกนํ ้ามันต้ องวิ่งเป็ นระยะ
ทางไกล ทําให้ มีนํ ้ามันไม่เพียงพอที่จะเดินรถกลับมาที่หน่วยงานศรี ราชา ทังนี
้ ้ ราคาจําหน่ายนํ ้ามันและ
เงื่อนไขการค้ า หรื อข้ อตกลงอื่นๆ ที่บริ ษัททํากับ PTG และ PTC จะเป็ นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ า
ปกติ บริ ษัทคาดว่าการซื ้อนํ ้ามันจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการขนส่ง
สินค้ าทางรถ โดยเฉพาะการขนส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น
3) การซื ้ออุปกรณ์และใช้ บริ การจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน: เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้ า
ทางรถที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต AMAL จําเป็ นต้ องมีการลงทุนซื ้อรถบรรทุกนํ ้ามันเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
และจําเป็ นต้ องติดตังระบบ
้
GPS เพื่อประโยชน์ในด้ านความปลอดภัยและการบริ หารจัดการกอง
รถบรรทุกนํ ้ามัน รวมถึงเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดจากกรมการขนส่งทางบก ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะพิจารณา
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ความเหมาะสมของราคาอุปกรณ์และค่าบริ การสําหรับการใช้ งานระบบ GPS และเงื่อนไขการค้ า หรื อ
ข้ อตกลงอื่นๆ โดยเปรี ยบเทียบกับราคาและเงื่อนไขของผู้ให้ บริ การรายอื่น รวมถึงพิจารณาถึงเหตุผล
และความจําเป็ นในการซื ้ออุปกรณ์และใช้ บริ การจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันก่อนการเข้ าทํารายการ บริ ษัท
คาดว่าการซื ้ออุปกรณ์และใช้ บริ การจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามการเพิ่มจํานวน
รถบรรทุกนํ ้ามันในแต่ละปี
4) การเช่าหรื อให้ เช่าทรั พย์ สินที่ใช้ ในการดําเนินงานระหว่างบริ ษัท กับบริ ษัทย่อย: บริ ษัทแบ่งพืน้ ที่
สํานักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้ งาน และเรี ยกเก็บค่าเข่าและค่าใช้ จ่ายอื่น (ได้ แก่ ค่าสาธารณูปโภค
และค่าบริ การ) จาก AMAL เนื่องจาก AMAL ยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่สํานักงานขนาดใหญ่
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกําหนดอัตราค่าเช่าที่เรี ยกเก็บจาก AMAL โดยคํานึงถึงอัตราค่าเช่าที่บริ ษัทตกลงจ่ายให้ กบั
เจ้ าของอาคาร และจัดทําสัญญาเช่าระหว่างกัน
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตรวจสอบโดยบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึง่ มีนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท เห็นว่า งบการเงินข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินของบริ ษัท อาม่า มารี น จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และผลการดาเนินงาน สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ตรวจสอบโดยบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่งมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษัท อาม่า มารี น จากัด และบริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท อาม่า มารี น จากัด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบโดยบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ซึ่งมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้ างต้ นนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษัท อาม่า มารี น จากัด และบริ ษัทย่อย และของเฉพาะบริ ษัท อาม่า มารี น จากัด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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13.2 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในการจัดทางบการเงิน
บริ ษัท ได้ นาเสนองบการเงินรวม ครัง้ แรกในปี 2558 จึงได้ จัดทางบการเงิ นรวมของปี 2557 เพื่อการ
เปรี ยบเทียบ ซึง่ งบการเงินเฉพาะกิจการที่นามาจัดทางบการเงินรวมเป็ นงบการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ ในการจัดทางบ
การเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษัท ซึ่ง บริ ษัท มีอานาจควบคุมในบริ ษัทเหล่านัน้ หลังจากได้ ตดั ยอด
คงเหลือ และรายการระหว่า งกัน แล้ ว โดยบริ ษั ท ได้ น าบริ ษั ท ย่อ ยเข้ า มาจัด ท างบการเงิ น รวมตัง้ แต่วัน ที่ 10
กรกฎาคม 2557 ซึง่ เป็ นวันที่บริ ษัท มีอานาจควบคุม และการตัดบัญชีรายการระหว่างบริ ษัทในบัญชีเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อยกับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยถือหลักการตัดบัญชีเป็ นเงินลงทุนร้ อยละ 100 ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นรายอื่น
แสดงเป็ นส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ ใน
การรายงาน ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนันประกอบกิ
้
จการ
ดังนัน้ จึงกาหนดให้ กิจการระบุสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและแปลงค่ารายการที่เป็ นสกุลต่างประเทศ ให้ เป็ น
สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าว
กลุม่ บริ ษัท ดาเนินงานในสภาวะแวดล้ อมทางเศรษฐกิจที่เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ ในการกาหนดและชาระราคาของรายการซื ้อและขายเกื อบทัง้ หมด ดังนัน้ บริ ษัท จึงกาหนดให้ ใช้ สกุลเงิ น
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานในธุรกิจเดินเรื อทางทะเลของกลุม่ บริ ษัท และใช้ สกุลเงิน
บาทเป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้ กาหนดให้ การรับรู้ รายการค้ าเมื่อเริ่ มแรกด้ วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
(สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) รายการค้ าที่ไม่ได้ เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาถือเป็ นรายการที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ และผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะถูกรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน ผลต่างอัตรา
แลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานเป็ นสกุลเงินที่ใช้ นาเสนองบการเงินจะถูก
รับรู้ในส่วนของเจ้ าของ ในกรณีที่เงินบาทที่ใช้ นาเสนองบการเงินแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาที่ใช้
ในการดาเนินงาน มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ หนี ้สิน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่บนั ทึกในส่วนของ
เจ้ าของจะลดลง ในทางกลับกันถ้ าเงิ นบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา มูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์ หนี ้สิน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่บนั ทึกในส่วนของเจ้ าของจะเพิ่มขึ ้น
รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นที่เกิดขึ ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
ตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี ้สินที่เป็ นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานโดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน รายการกาไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชาระเป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจาก
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี ้สินเป็ นตัวเงินดังกล่าวได้ บนั ทึกไว้ ในงบกาไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ ้น
อย่างไรก็ ตาม เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้ า กลุ่มบริ ษัท จึงนาเสนองบการเงินรวมที่แปลงค่าจากสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาเป็ นสกุลเงินบาท โดย
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี ้สินด้ วยอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ แห่งหนึ่งรับซื ้อและขาย ณ วันสิ ้น
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งวด และแปลงค่างบกาไรขาดทุน โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ยระหว่างงวด ผลต่างจากการแปลงค่ารายการ
ดังกล่าวรับรู้ในกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีนี ้ ถือเป็ นการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด ซึ่ง
กาหนดให้ ปรับย้ อนหลังงบการเงินงวดก่อน ที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบเสมือนว่ากลุม่ บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินด้ วย
สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน (สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) มาโดยตลอด
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวได้ แสดงไว้ ในหัวข้ อ “ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น” ในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
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13.3 ตารางสรุ ปงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย: ล้ านบาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื อเดินทะเล ยานพาหนะและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินฝากประจาทีต่ ิดภาระค ้าประกัน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สิ ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ ง) 1/
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

110.51
19.91
18.75
149.17

19.58
3.53
3.32
26.42

35.98
35.44
19.84
91.26

3.65
3.59
2.01
9.25

1,241.95
59.92
29.27
1,331.13

38.09
1.84
0.90
40.83

1.27
388.14
0.03
0.69
0.55
24.67

0.23
68.76
0.01
0.12
0.10
4.37

1.25
821.84
2.27
26.82
5.16
38.42

0.13
83.27
0.23
2.72
0.52
3.89

1.09
1,859.25
5.19
10.84
10.67
42.03

0.03
57.03
0.16
0.33
0.33
1.29

415.35
564.53

73.58
100.00

895.75
987.00

90.75
100.00

1,929.07
3,260.21

59.17
100.00
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(หน่ วย: ล้ านบาท)

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ ง) 1/
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระในหนึง่ ปี
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

20.94

3.71

28.49

2.89

56.70

1.74

3.67
28.77
0.21
0.59

0.65
5.10
0.04
0.10

40.95
54.02
3.50
1.69

4.15
5.47
0.35
0.17

100.15
122.11
2.76
4.38

3.07
3.75
0.08
0.13

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

54.18

9.60

128.65

13.03

286.10

8.78

หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

15.48
80.96
0.44
11.01
0.20

2.74
14.34
0.08
1.95
0.04

147.15
192.37
4.11
12.77
0.85

14.91
19.49
0.42
1.29
0.09

325.34
525.48
7.67
13.96
2.15

9.98
16.12
0.24
0.43
0.07

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

108.09

19.15

357.25

36.20

874.60

26.83

รวมหนีส้ ิน

162.27

28.74

485.90

49.23

1160.70

35.60
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(หน่ วย: ล้ านบาท)

31 ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ ง) 1/
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2558
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว - สุทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

110.00
110.00
-

19.49
19.49
-

110.00
110.00
-

11.14
11.14
-

215.80
215.80
1,562.89

6.62
6.62
47.94

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2/
รวมส่ วนที่เป็ นของผู้ถอื หุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

287.55
4.71
402.26
0.00
402.26
564.53

50.94
0.83
71.26
0.00
71.26
100

11.00
329.66
50.43
501.10
0.00
501.10
987

1.11
33.40
5.11
50.77
0.00
50.77
100

18.50
242.98
59.34
2,099.50
0.00
2,099.50
3,260.21

0.57
7.45
1.82
64.40
0.00
64.40
100

หมายเหตุ

1/

2/

งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้ นปี 2557 เป็ นงบการเงินรวมที ป่ รับปรุงใหม่และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท โดยได้ใช้มาตรฐานการบัญชี แบบเดี ยวกับที ่ใช้ในการจัดทางบการเงิ นงวดปี 2558 ซึ่ ง
รวมถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที ่ 10 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื ่อง งบการเงิ นรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื ่องผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนือ่ งจากการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื ่อง ผลกระทบ
จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศมาถือปฏิ บตั ิ ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงรายการเป็ นรายปี ดังนี ้
- ณ 31 ธันวาคม 2556 คือ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของปี 2556 จานวน 2.60 ล้านบาท
- ณ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของปี 2557 จานวน 2.11 ล้านบาท รวมกับผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสะสมตัง้ แต่ปี 2556
- ณ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของปี 2558 จานวน 45.73 ล้านบาท รวมกับผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสะสมตัง้ แต่ปี 2556
- ณ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กาไรจากการเปลีย่ นแปลงค่างบการเงินของปี 2559 จานวน 8.90 ล้านบาท รวมกับผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสะสมตัง้ แต่ปี 2556
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และ สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่ วย: ล้ านบาท)

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
รายได้ จากการขนส่ง
รายได้ จากการให้ เช่าเรื อ
รวมรายได้
ต้ นทุนบริ การ
กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้ น
รายได้ อ่ ืน
ดอกเบี ้ยรับ
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
กาไรจากอักตราแลกเปลีย่ น
กาไรจากการกลับรายการค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญข
รายได้ อื่นๆ
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สนิ

งวดปี ปี 2557
(ปรับปรุ ง)1/
ล้ านบาท
ร้ อยละ

งวดปี ปี 2558
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

งวดปี ปี 2559
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ

510.46
510.46
(368.38)
142.08

100.00
100.00
(72.17)
27.83

643.18
643.18
(437.31)
205.87

100.00
100.00
(67.99)
32.01

965.49
965.49
(674.60)
290.89

100.00
100.00
(69.87)
30.13

0.13
1.03
3.04
0.07
146.35
(21.90)
(32.69)
-

0.02
0.20
0.60
0.01
28.67
(4.29)
(6.40)
-

0.30
15.02
0.29
221.48
(17.68)
(50.98)
-

0.05
2.34
0.05
34.44
(2.75)
(7.93)
-

0.94
(4.62)
7.37
294.59
(27.01)
(81.70)
-

0.10
(0.48)
0.76
30.51
(2.80)
(8.46)
-
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(หน่ วย: ล้ านบาท)

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กาไรสุทธิ
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบ
การเงิน
กาไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย – สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
หมายเหตุ

1/

งวดปี ปี 2557
(ปรับปรุ ง)1/
ล้ านบาท
ร้ อยละ
91.76
17.98
(6.25)
(1.23)
85.51
16.75
(0.11)
(0.02)
85.40
16.73
2.11
0.41

งวดปี ปี 2558
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
152.82
23.76
(16.92)
(2.63)
135.90
21.13
(5.78)
(0.90)
130.12
20.23
45.73
7.11

งวดปี ปี 2559
(ตรวจสอบ)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
185.88
19.25
(34.71)
(3.59)
151.17
15.66
(7.26)
(0.75)
143.91
14.91
(8.90)
(0.92)

-

-

-

-

0.20

0.02

87.51

17.14

175.84

27.34

153.02

15.85

งบกาไรขาดทุนในปี 2557 เป็ นงบการเงิ นรวมที ่ปรับปรุ งใหม่และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท โดยได้ใช้มาตรฐานการบัญชี แบบเดี ยวกับที ่ใช้ในการจัดทางบการเงิ นงวดปี 2558 ซึ่ งรวมถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 10 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื ่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื ่องผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ่ยน
เงินตราต่างประเทศ
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งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และ สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่ วย: ล้ านบาท)
งวดปี ปี 2557
งวดปี ปี 2558
1/
(ปรับปรุ ง)
(ตรวจสอบ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
85.51
135.90
รายการปรับปรุงกระทบกาไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเสือ่ มราคา
54.27
76.49
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
0.00
0.02
(กาไร) ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
(1.04)
0.09
ประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์พนักงาน
1.89
2.49
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง
8.89
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย
5.65
14.55
รายได้ อื่นๆ
(0.01)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
146.27
238.43
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
(8.25)
(15.40)
สินค้ าคงเหลือ
(0.05)
(0.56)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(1.85)
(13.72)
หนี ้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ า
5.78
7.69
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
0.18
1.10
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุ
(0.73)
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งวดปี ปี 2559
(ตรวจสอบ)
151.17
110.92
0.10
1.92
(1.33)
31.38
(0.06)
294.10
(23.86)
(9.77)
(6.31)
26.31
(2.69)
(0.69)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559
(หน่ วย: ล้ านบาท)

งวดปี ปี 2557
(ปรับปรุ ง) 1/

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายซื ้อเรื อเดินทะเลและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สนิ
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินฝากประจาทีต่ ิดภาระค ้าประกัน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินสดจ่ายชาระเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลและกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
เงินสดรับเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายปั นผล
เงินสดรับจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
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งวดปี ปี 2558
(ตรวจสอบ)

งวดปี ปี 2559
(ตรวจสอบ)

(0.02)
142.06
(5.95)
(3.08)
133.04

0.61
217.43
(14.69)
(3.59)
199.15

1.43
283.90
(29.76)
(9.64)
244.50

(16.02)
1.24
(0.03)
(0.01)
(14.83)

(114.60)
(2.08)
(26.04)
(142.72)

(318.23)
(3.01)
15.58
(305.66)

(1.65)
(32.25)
(0.78)
0.00
-

19.25
(28.88)
(28.23)
(77.00)
-

(117.80)
(52.82)
(223.30)
1,668.69

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559
(หน่ วย: ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด
หมายเหตุ

1/

งวดปี ปี 2557
(ปรับปรุ ง) 1/
(34.68)
0.69
84.23
25.84
0.45
110.51

งวดปี ปี 2558
(ตรวจสอบ)
(114.85)
(15.62)
(74.04)
110.51
(0.49)
35.98

งวดปี ปี 2559
(ตรวจสอบ)
1,274.77
(1.34)
1,212.26
35.98
(6.30)
1,241.95

งบกระแสเงิ นสดในปี 2557 เป็ นงบการเงิ นรวมที ่ปรับปรุงใหม่และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท โดยได้ใช้มาตรฐานการบัญชี แบบเดี ยวกับที ่ใช้ในการจัดทางบการเงิ นงวดปี 2558 ซึ่ งรวมถึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 10 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื ่อง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื ่องผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ่ยน
เงินตราต่างประเทศ
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และ สาหรับงวดปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งวดปี ปี 2557
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้ อยละ)
อัตรากาไรอื่น (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (ร้ อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
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2.75
2.41
2.49
45.08
7.99
19.67
18.30
30.71
11.72
14.56

0.71
0.56
2.18
35.98
10.01
22.67
15.88
33.73
10.67
15.21

4.65
4.55
1.18
29.44
12.23
27.48
13.10
22.86
15.75
9.59

27.83
17.98
0.83
144.98
16.59
23.82

32.01
23.76
2.37
130.31
19.75
28.81

30.13
19.25
0.38
131.54
14.85
11.07

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559
งวดปี ปี 2557
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้ อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)
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งวดปี ปี 2558

งวดปี ปี 2559

16.25
35.24
0.98

16.77
34.78
0.85

6.78
19.35
0.46

0.40
22.71
2.62
-

0.97
12.85
0.72
59.18

0.55
8.18
0.35
155.17
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ปี 2559
สรุ ปฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน
สาหรับผลการดาเนินงานรอบปี 2559
บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “AMA”) ดาเนินธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ โดยเน้ น
การให้ บริ การขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศเป็ นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) จานวน 8 ลา
ที่มีน ้าหนักบรรทุกระหว่าง 3,000 ถึง 13,000 เดทเวทตัน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จดั ตังบริ
้ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด
(“AMAL”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว เพื่อดาเนินธุรกิจให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ
โดยเน้ นการขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) ภายในประเทศเป็ นหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 AMAL มีรถบรรทุกน ้ามันจานวน 100 คัน (ปริ มาณบรรทุก 45,000 ลิตร ต่อคัน)
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
1) รายได้ จากการให้ บริการขนส่ งสินค้ า
โครงสร้ างรายได้
ธุรกิจการขนส่งสินค้ าทางเรือ
รายได้ จากค่าขนส่งสินค้ า
รายได้ จากค่าเสียเวลา
รวมรายได้ จากการขนส่ งสินค้ าทางเรือ
ธุรกิจการขนส่งสินค้ าทางรถ
รายได้ จากค่าขนส่งสินค้ า
รวมรายได้ จากการขนส่ งสินค้ าทางรถ
รวมรายได้ จากการให้ บริการขนส่ งสินค้ า

2558
ล้ านบาท

2559
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

476.35
32.85
509.20

74.06
5.11
79.17

667.91
34.60
702.51

69.18
3.58
72.76

133.98
133.98
643.18

20.83
20.83
100.00

262.98
262.98
965.49

27.24
27.24
100.00

บริษัทมีรายได้ จากการให้ บริการขนส่ งสินค้ าจาก
(1) การดาเนินธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อของบริ ษัท และ
(2) การดาเนินธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถของ บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”)
โดยในปี 2558 และ 2559 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 79.17 และ 20.83 และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 72.76 และ
27.24 ตามลาดับ
ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า เท่ากับ 965.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 322.31 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 50.11 จากงวดเดียวกันของปี ที่แล้ ว ซึง่ เป็ นผลมาจากการขยายกองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเป็ น 8 ลา และได้
เข้ าทาสัญญาว่าจ้ างขนส่งสินค้ า (ฉบับที่ 2) และเริ่ มขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงให้ กับ บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จากัด (มหาชน)
(“PTG”) ในช่วงไตรมาสแรกของ ปี 2559 ส่งผลให้ ปริ มาณการขนส่งสินค้ าและรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า ทังทาง
้
เรื อและทางรถ ในปี 2559 เพิ่มสูงขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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2) ต้ นทุนการให้ บริการขนส่ งสินค้ า
ในปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนการให้ บริ การสินค้ ารวม เท่ากับ 674.60 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 237.29 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 54.26 ซึง่ สอดคล้ องกับรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
3) กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
ในปี 2558 และ 2559 บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ น เท่ากับ 205.87 ล้ านบาท และ 290.89 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
กาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 32.01 และ ร้ อยละ 30.13 ของรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า ตามลาดับ โดยบริ ษัท
สามารถรักษาอัตรากาไรขันต้
้ นอยูใ่ นระดับที่ดี
4) รายได้ อ่ ืน
ในปี 2558 และ 2559 บริ ษัทมีรายได้ อื่นเท่ากับ 15.61 ล้ านบาท และ 3.70 ล้ านบาท ตามลาดับ ทังนี
้ ้ รายได้ อื่น
ที่สาคัญ คือ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
(ปรับปรุง ปี 2558) เรื่ องผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ โดยบริ ษัทได้ กาหนดให้
สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน ส่งผลให้ บริ ษัทต้ องรับรู้รายการ กาไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่บริ ษัท รับรู้ รายได้ หรื อค่าใช้ จ่าย กับวันที่บริ ษัทรับเงิน
หรื อช าระเงิ น ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มี กาไรจากอัตราแลกเปลี่ย น เท่ากับ 15.02 ล้ านบาทใน ปี 2558 และขาดทุนจากอัต รา
แลกเปลีย่ นเท่ากับ 4.62 ล้ านบาท ใน ปี 2559
5) ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ในปี 2559 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขาย เท่ากับ 27.01 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9.32 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 52.71
ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการขายที่สาคัญของบริ ษัท คือ ค่านายหน้ า (Commission Fee) โดยเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการขนส่งสินค้ า
ที่เพิ่มขึ ้นจากในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
6) ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ในปี 2558 และ 2559 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเท่ากับ 50.98 ล้ านบาท และ 81.70 ล้ านบาท ตามลาดับ
เพิ่มขึ ้น 30.72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 60.27 ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่สาคัญของบริ ษัท คือ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน ซึง่ มีแนวโน้ มสูงขึ ้นตามการขยายตัวของธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ นอกจากนี ้ บริ ษัท
ยังมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงานอื่นๆ อาทิ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าพื ้นที่ และค่าเสื่อมราคา ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการ
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น
7) ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 16.92 ล้ านบาท และ 34.71 ล้ านบาท ใน ปี 2558 และ 2559 ตามลาดับ
เพิ่มขึ ้น 17.79 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 105.09 ซึง่ สาเหตุมาจากการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึ ้น เพื่อใช้ ซื ้อเรื อและการ
เช่าซื ้อรถบรรทุกน ้ามัน
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8) กาไรสุทธิ
ในปี 2558 และ 2559 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 130.12 ล้ านบาท และ 143.91 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไร
สุทธิ ต่อรายได้ รวม ร้ อยละ 20.23 และร้ อยละ 14.91 ตามลาดับ โดยกาไรสุทธิ ของบริ ษัทมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามการ
ขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ ทังนี
้ ้ อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้ รวม ปี 2559 ลดลง สาเหตุหลักมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (รายละเอียดระบุไว้ ในข้ อ 4) รวมถึงค่าใช้ จ่ายในเกี่ยวกับ
พนักงานและการบริ หารงาน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
1) สินทรัพย์ รวม
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 987.00 ล้ านบาท
และ 3,260.21 ล้ านบาท ตามลาดับ สินทรัพย์รวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอย่าง เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี ที่ดิน และ รถบรรทุก
2) หนีส้ นิ รวม
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 485.90 ล้ านบาท และ
1,160.70 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินในการซื ้อรถบรรทุก
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ ซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี
3) ส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม
บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 501.10 ล้ านบาท
และ 2,036.50 ล้ านบาท ตามลาดับ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากผล
การดาเนินงานที่เกิดขึ ้น รวมทังการออกและเสนอขายหุ
้
้ นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั PTGLG ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ประชาชน (IPO) ทาให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ วเพิ่มขึ ้น 105.80 ล้ านบาท และมี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 1,562.89 ล้ านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามัญในราคาที่สงู กว่ามูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานจานวน 244.50 ล้ านบาท และ กระแสเงินที่ใช้
ในการลงทุนจานวน 305.66 ล้ านบาทซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการซื ้อเรื อ บรรทุกน ้ามันและสารเคมี ที่ดิน และรถบรรทุก
นอกจากนันบริ
้ ษัทยังมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทังสิ
้ ้นจานวน 1,274.77 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นเงินที่ได้ จากการ
เพิ่มทุนของบริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด (“ PTGLG”) และ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั ประชาชน (IPO)
และบริ ษัทยังมีการจ่ายปั นผลในปี ที่แล้ วเช่นกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีเงินสดในมือทังสิ
้ ้น 1,241.95 ล้ านบาท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ
ประธานกรรมการบริ ษัท

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

2. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
กรรมการบริ ษัท

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ในบริษัท
ผู้บริ หาร
61 คุณวุฒิการศึกษา
15.85% - พี่ชายของ
2559 – ปั จจุบนั
- ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
นางสาวภัคจิรา
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รัชกิจประการ
- ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
- ลูกพี่ลกู น้ องกับ 2559 – ปั จจุบนั
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นายพิศาลรัชกิจ
ประการ
การอบรม
2548 – ปั จจุบนั
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี )

61 คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรช่างยนต์
สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

0.12%

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
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ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการ บริษัท อาม่า มารีน จากัด
บริษัท
(มหาชน)

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

กรรมการบริษัท

ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding Company)

บริษัท รัชกิจ คอร์ โปเรชัน่
จากัด
กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

หุ้นส่วนผู้จดั การ

- สามีของพี่สาว 2559 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
นายพิศาลรัชกิจ
ประการ
2557 – 2559 กรรมการบริษัท
2557 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด อันดามัน
บิซิเนส แอนด์ คอนสตรัคชัน่

ธุรกิจท่าเทียบเรือเพื่อการ
นาเข้ าและส่งออก

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

บริษัท อาม่า มารีน จากัด
(มหาชน)
บริษัท อาม่า มารีน จากัด
บริษัท เอเอ็มเอ
โลจิสติกส์ จากัด

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
3. นายพิศาล รัชกิจประการ
กรรมการบริ ษัท และ
กรรมการผู้จดั การ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

47 คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ในบริษัท
ผู้บริ หาร
2.13% - ลูกพี่ลกู น้ องกับ 2559 - ปั จจุบนั
นายพิพฒ
ั น์ รัช
กิจประการ
2542 – 2559
- ลูกพี่ลกู น้ องกับ
2557 – 2559
นางสาวภัคจิรา
2541 – 2556
รัชกิจประการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการ
ผู้จดั การ
2557 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
2557 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
2550 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

การอบรม
- หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy รุ่นที่ 124/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อาม่า มารีน จากัด
(มหาชน)
บริษัท อาม่า มารีน จากัด

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

บริษัท เอเอ็มเอ
โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท เอเลิศ ดิสทริบิวชัน่
จากัด

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

ธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสาร

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

2552 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

บริษัท ลักโปร จากัด

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน
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ธุรกิจนาเข้ าและส่งออก
สินค้ าอุปโภคบริโภค
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
4. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
กรรมการบริ ษัท

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

46 คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
วิทยาลัยอิมพีเรียล ประเทศสหราช
อาณาจักร
- ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม ประเทศสหราช
อาณาจักร
- ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
ผู้บริ หาร
3.68% - น้ องสาวนาย
พิพฒ
ั น์ รัชกิจ
ประการ
- ลูกพี่ลกู น้ องกับ
นายพิศาล รัช
กิจประการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2559 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
2557 – 2559
กรรมการบริษัท
2557 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
2559 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
บริษัท อาม่า มารีน จากัด
(มหาชน)
บริษัท อาม่า มารีน จากัด
บริษัท เอเอ็มเอ
โลจิสติกส์ จากัด
บริษัท รัชกิจ คอร์ โปเรชัน่
จากัด

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ
ธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น
(Holding Company)

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

บริษัท พีพีพี กรีน คอม
เพล็กซ์

ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
น ้ามันปาล์มครบวงจร

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท อาร์ ดีเกษตรพัฒนา
2554 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ จากัด

การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
พันธ์กล้ าปาล์ม

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

บริษัท พารา เม้ าท์ ออยล์
จากัด

ธุรกิจเพาะกล้ าน ้ามันปาล์ม

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

2548 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน
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ธุรกิจค้ าอสังหาริมทรัพย์
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
5. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
กรรมการบริ ษัท

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

6. นายชัยทัศน์ วันชัย
กรรมการบริ ษัท

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ในบริษัท
ผู้บริ หาร
61 คุณวุฒิการศึกษา
ไม่มี
ไม่มี
2559 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท อาม่า มารีน จากัด
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
- อนุปริญญา สาขาช่างยนต์ มหาวิทยาลัย
(มหาชน)
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2558 – ปั จจุบนั ผู้อานวยการ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด ธุรกิจค้ าส่งและค้ าปลีก
ประจาสานัก
(มหาชน)
น ้ามันเชื ้อเพลิง รวมถึง
การอบรม
กรรมการผู้จดั การ
ธุรกิจขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
- หลักสูตร SFE รุ่นที่ 12/2012 สมาคม
ใหญ่
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2555 – ปั จจุบนั กรรมการบริหาร
- หลักสูตร Director Accreditation Program
ความเสี่ยง
(DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคมส่งเสริม
2551 – 2557
ผู้อานวยการ
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ฝ่ ายธุรกิจขนส่ง
48 คุณวุฒิการศึกษา
ไม่มี
ไม่มี
2559 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท อาม่า มารีน จากัด
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
- ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์
(มหาชน)
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
2556 – ปั จจุบนั ผู้อานวยการฝ่ าย บริษัท ปิ โตรเลียมไทย คอร์ ธุรกิจค้ าปลีกน ้ามัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารสถานี
ปปอเรชัน่ จากัด
เชื ้อเพลิงในสถานีบริการ
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
น ้ามัน และธุรกิจร้ าน
2553 – 2555
รักษาการ
่
กิ
จ
การที
ม
ใ
ิ
ข่
บ
ริ
ษ
ั
ท
จดทะเบี
ย
น
สาขาการประมง
สะดวกซื ้อ
ผู้อานวยการฝ่ าย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารค้ าปลีก
2555 – ปั จจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด ธุรกิจค้ าส่งและค้ าปลีก
ความเสี่ยง
(มหาชน)
น ้ามันเชื ้อเพลิง รวมถึง
การอบรม
ธุรกิจขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
2557 – 2558 รักษาการ
- หลักสูตร SFE รุ่นที่ 16/2012 สมาคม
ผู้อานวยการฝ่ าย
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริหารมินิมาร์ ท
- หลักสูตร Director Accreditation
2556 – 2556 รักษาการ
Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคม
ผู้อานวยการฝ่ าย
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กิจการทีเ่ ป็ นริษัทจดทะเบียน
จัดซื ้อ

อายุ
(ปี )

140

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
7. นายกุศล เวชศิลป์
กรรมการบริ ษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

8. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์
กรรมการบริ ษัท และ
กรรมการตรวจสอบ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

79 คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี หลักสูตรพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคม
ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

47 คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ในบริษัท
ผู้บริ หาร
ไม่มี
ไม่มี
2559 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท อาม่า มารีน จากัด
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
ประธานกรรมการ (มหาชน)
ตรวจสอบ
2558 – 2559 กรรมการบริษัท
บริษัท อาม่า มารีน จากัด
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
2534 – 2540 นายด่านศุลกากร กรมศุลกากร
หน่วยงานราชการที่ดแู ลใน
เรื่องการค้ าระหว่างประเทศ
และการจัดเก็บภาษีอากร
สินค้ าที่นาเข้ าและส่งออก

ไม่มี

ไม่มี

การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2559 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
กรรมการ
ตรวจสอบ
2558 – 2559
กรรมการบริษัท

บริษัท อาม่า มารีน จากัด
(มหาชน)

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

บริษัท อาม่า มารีน จากัด

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

2552 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

บริษัท เคพี คอนเด็ค

รับเหมาก่อสร้ างและ
ตกแต่งภายใน

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

2543 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

บริษัท ก้ าวพีเค จากัด

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน
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รับเหมาก่อสร้ างและ
ตกแต่งภายใน
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
9. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
กรรมการบริ ษัท และ
กรรมการตรวจสอบ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ในบริษัท
ผู้บริ หาร
49 คุณวุฒิการศึกษา
ไม่มี
ไม่มี
2559 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท อาม่า มารีน จากัด
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
(มหาชน)
กรรมการ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตรวจสอบ
วิทยาเขตหาดใหญ่
2558 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท อาม่า มารีน จากัด
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา
2558 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท โอเชี่ยน ฟู้ดซัพพลาย ธุรกิจจาหน่ายอาหารทะเล
การบัญชี
จากัด
แช่แข็ง
่
กิ
จ
การที
ม
ใ
ิ
ข่
บ
ริ
ษ
ั
ท
จดทะเบี
ย
น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
2554 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
บริษัท เคเค โกลบอล เทรดดิ ้ง ธุรกิจจาหน่ายอาหารทะเล
หาดใหญ่
จากัด
แช่แข็ง

อายุ
(ปี )

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

การอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2552 – ปั จจุบนั รองกรรมการ
ผู้จดั การฝ่ าย
บัญชี
2553 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

บริษัท ซีฮอร์ ส อินเตอร์ เทรด
จากัด
กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

บริษัท โกลบอลปาย จากัด

ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
อาหารทะเลแช่แข็งและ
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
ธุรกิจห้ องพักรีสอร์ ท

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

10. นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ และ
เลขานุการบริ ษัท
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

42 คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การเงินขันสู
้ ง มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์
ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรัษัทไทย

0.023%

- ลูกพี่ลกู น้ องกับ
นายพิศาล
รัชกิจประการ

2559 – ปั จจุบนั เลขานุการบริษัท บริษัท อาม่า มารีน จากัด
(มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ าย
การตลาด
2548 – 2557 กรรมการผู้จดั การ บริษัท มารีน โซลูชนั่ จากัด

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

ธุรกิจนายหน้ าจัดหาเรือ
และสินค้ า

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

2550 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท

บริษัท เอเลิศ ดิสทริบิวชัน่
จากัด

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน
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ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสาร
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
11. นายรักชาติ จันทร์ รอด
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิ บตั ิ การ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

52 คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าทหารเรือพรรค
นาวิน เหล่าสัญญาณเรดาร์
- ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลทะเล
ระหว่างประเทศขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกว่า

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ในบริษัท
ผู้บริ หาร
0.014%
ไม่มี
2559 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ าย
บริษัท อาม่า มารีน จากัด
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
ปฏิบตั ิการ
(มหาชน)
2558 - 2559
2553 – 2557

การอบรม
- หลักสูตรก่อนต่ออายุหรือเลื่อนชัน้
ประกาศนียบัตรสาหรับฝ่ ายเดินเรือและ
ฝ่ ายช่างกลในระดับบริหาร พ.ศ. 2543
- หลักสูตรการดับไฟชันสู
้ ง พ.ศ. 2543
- หลักสูตรการเดินเรือด้ วยเรดาร์ ระดับ
บริหาร พ.ศ. 2545
- หลักสูตรเรือบรรทุกน ้ามันชันสู
้ ง พ.ศ.
2553
- หลักสูตคเรือบรรทุกสารเคมีชนสู
ั ้ ง พ.ศ.
2553
- หลักสูตรเรือบรรทุกแก๊ สเหลวชันสู
้ ง พ.ศ.
2553
- หลักสูตรการจัดการในสะพานเดินเรือ พ.ศ.
2556
- หลักสูตรการนาเรือด้ วยเครื่องจาลอง
สถานการณ์ พ.ศ. 2556

143

ผู้จดั การฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
นายเรือ

บริษัท อาม่า มารีน จากัด

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
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ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
12. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

47 คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรนักเรียนเดินเรือ
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
พาณิชย์ สาขาเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึก
8 เมษายน 2559
พาณิชย์นาวี
13. นางสาวธนิสร กรา้ มาตร
43 คุณวุฒิการศึกษา
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
วันที่ได้ รับการแต่งตัง:้
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
8 เมษายน 2559
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
14. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
41 คุณวุฒิการศึกษา
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาตรี หลักสูตบริหารธุรกิจ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
ปทุม
8 เมษายน 2559
15. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
33 คุณวุฒิการศึกษา
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและ
- ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร
ธุรการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
ประเภทธุรกิจ
ในบริษัท
ผู้บริ หาร
0.004%
ไม่มี
2559 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ าย
บริษัท อาม่า มารีน จากัด
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
เทคนิค
(มหาชน)
2554 – 2559

ผู้จดั การฝ่ าย
เทคนิค

บริษัท หะรินสุตขนส่ง จากัด

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางทะเล
ในประเทศไทยและประเทศ
ใกล้ เคียง

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

0.023%

ไม่มี

2559 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
2539 – 2559

0.004%

ไม่มี

ผู้จดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงิน

2559 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ าย
จัดซื ้อ
2542 – 2559

ผู้จดั การฝ่ าย
จัดซื ้อ

บริษัท อาม่า มารีน จากัด
(มหาชน)

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

บริษัท อาม่า มารีน จากัด

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

บริษัท อาม่า มารีน จากัด
(มหาชน)

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

บริษัท ไทย อินเตอร์ เนชัน่
แนล แท็งเกอร์ จากัด

ธุรกิจขนส่งสินค้ าประเภท
ของเหลวทางเรือ เช่นน ้ามัน
เชื ้อเพลิง น ้ามันพืช สารเคมี

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

0.002%

ไม่มี
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2559 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

บริษัท อาม่า มารีน จากัด
(มหาชน)

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
10 สิ งหาคม 2559

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
ผู้บริ หาร

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์

16. นางสาวก้ อยกาญจน์ สว่างวรรณ์ 44 คุณวุฒิการศึกษา
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารงานความ
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปลอดภัย
สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

41 คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2555 – 2559

ผู้ชว่ ยผู้จดั การ
ฝ่ ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
บริษัท บีอาร์ เอฟ (ประเทศ
ไทย) จากัด

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

0.004%

ไม่มี

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

17. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

0.011%

ไม่มี

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
10 สิ งหาคม 2559

2559 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ าย
บริหารงานความ
ปลอดภัย
2558 – 2559
ผู้ประสานงานเรือ
สนับสนุนแท่นขุด
เจาะ
2555 – 2557
ผู้จดั การฝ่ าย
บริหารงาน
คุณภาพและ
ความปลอดภัย
2553 - 2554
ผู้ชว่ ยตัวแทนฝ่ าย
บริหารจัดการเรือ
และบริษัท
2559 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ าย
การตลาด
2557 – 2559 ผู้ชว่ ยผู้จดั การ
ฝ่ ายปฎิบตั ิการ
2547 – 2557
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เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ

บริษัท อาม่า มารีน จากัด
(มหาชน)

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์
จากัด

ธุรกิจให้ บริการด้ านบริหาร
จัดการเรือบรรทุกของเหลว
ในระวาง

กิจการที่มิใข่ บริษัทจดทะเบียน

บริษัท อาม่า มารีน จากัด
(มหาชน)

ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรือ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ
นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
นายพิศาล รัชกิจประการ
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
นายธาตรี เกิดบุญส่ง
นายชัยทัศน์ วันชัย
นายกุศล เวชศิลป์
นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์
นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
นายสุทธิวฒ
ุ ิ รัชกิจประการ
นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์

หมายเหตุ:

CM = ประธานกรรมการบริ ษัท
EX = กรรมการบริ หาร
MD = กรรมการผู้จดั การ

AMA
CM
D, EX
D, EX, NCR, MD
D, EX
D, EX
D
AC, NCR
AC, NCR
AC, NCR

AMAL
CM
D
D

D
D
D = กรรมการบริ ษัท
AC = กรรมการตรวจสอบ
NCR = กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท บีพีเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล ออดิทติ ้ง จำกัด เป็ นผู้ให้ บริ กำรตรวจสอบภำยใน และบริ ษัท บีพีเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล ออดิทติ ้ง จำกัด ได้ มอบหมำยให้
นำยวุฒิชยั สิริกำนติโสภณ เป็ นหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยมีรำยละเอียดของผู้ตรวจสอบภำยใน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง

นำยวุฒิชยั สิริกำนติโสภณ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

38 คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
- ปริ ญญำตรี หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยบูรพำ
- ประกำศนียบัตรชันสู
้ ง ด้ ำนกำรสอบ
บัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่ วน ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ช่ วงเวลา

2559 – ปั จจุบนั กรรมกำร

2554 – 2556
2549 – 2553
2546 – 2548
2543 – 2545
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ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/
ตาแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ
บริษัท

หัวหน้ ำสำย
ผู้ช่วยหัวหน้ ำสำย
หัวหน้ ำงำน
พนักงำนตรวจสอบ

บริ ษัท บีพีเอส
อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ออดิทติ ้ง จำกัด
บริ ษัท สอบบัญชี ดี
ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จำกัด

ธุรกิจบริ กำรตรวจสอบ
บัญชีและตรวจสอบ
ภำยใน
ธุรกิจบริ กำรตรวจสอบ
บัญชีและตรวจสอบ
ภำยใน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559
เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการ
ชื่อ
บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด

ทรัพย์ สิน
1. ที่ดิน จำนวน 4 แปลง ตังอยู
้ เ่ ลขที่
224/25 ม.6 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี
1.1. โฉนดเลขที่ 50230 เนื ้อที่
3,284 ตร.ว.
1.2. โฉนดเลขที่ 52592 เนื ้อที่
3,604 ตร.ว.
1.3. โฉนดเลขที่ 52593 เนื ้อที่
628 ตร.ว.
1.4. โฉนดเลขที่ 94384 เนื ้อที่
400 ตร.ว.
รวมที่ดิน

ราคาประเมิน
(บาท)
(Fair Market Value)

29,556,000.00
32,436,000.00
5,652,000.00
3,600,000.00
71,244,000.00
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ผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน/
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
หรือผู้ประเมินหลัก

วัตถุประสงค์ การประเมิน
ราคาทรัพย์ สิน

บริ ษัท เบรนท์โจ โคเซนส์
คอนซัลติ ้ง จำกัด

เพื่อทรำบมูลค่ำตลำด ณ
ปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ

วันที่ประเมิน
2 มิถนุ ำยน 2559

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559
รายการ
ชื่อ

ทรัพย์ สิน
2. อำคำรโกดัง และสำนักงำนชัน้
เดียว ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 224/25 ม.6 ต.
สุรศักดิ์ อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี

ราคาประเมิน
(บาท)
(Fair Market Value)
20,905,000.00

3. อำคำรชุด ศรีวรำออฟฟิ ศ คอนโด
ห้ องเลขที่ 280/34, 280/35,
280/36 ต.หัวหมำก เขตบำงกะปิ
กทม.
โฉนดเลขที่ 142900 เนื ้อที่ 275
ตร.ม.

3,850,000.00

4. ถนน และลำนจอดรถลำดยำง

6,259,000.00

5. ลำนค.ส.ล.

1,273,000.00

6. ปั น้ จัน่ 2 ตัว ขนำดยกน ้ำหนัก 10
และ 30 ตัน

2,000,000.00

รวมทรัพย์สนิ ทังหมด
้

105,531,000.00
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ผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน/
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
หรือผู้ประเมินหลัก

วัตถุประสงค์ การประเมิน
ราคาทรัพย์ สิน

วันที่ประเมิน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่ านผู้ถอื หุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริ ษัท อำม่ำ มำรี น จำกัด (มหำชน) ได้ รับกำรแต่งตังตำมมติ
้
ของคณะกรรมกำร
ของบริ ษัท เพื่อให้ บริ ษัทมีกำรดำเนินงำนที่โปร่งใสมีมำตรฐำน มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง
มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิ ผล รวมทัง้ มีกำรจัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นไปตำมมำตรฐำนและข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำร 3 ท่ำน คือ นำย
กุศล เวชศิลป์ เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยฉัตรชัย ศรี ทิพยรำษฎร์ และนำงทิพวรรณ โพธยำภรณ์ เป็ นกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยทัง้ 3 ท่ำน เป็ นกรรมกำรอิสระทังหมด
้
และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมที่กำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และตำมหลักเกณฑ์ของ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลำด
หลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ และพิจำรณำในเรื่ องสำคัญต่ำงๆ โดยสรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนงบกำรเงิน และงบกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รำยไตรมำส และ
งบกำรเงินประจำปี 2559 ของบริ ษัท ซึง่ ผ่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยได้ เชิญผู้สอบบัญชีร่วม
ประชุมทุกครัง้ ที่มีกำรพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ กำรจัดทำงบกำรเงินมีกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลำ กำรปฏิบตั ิตำม มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยบัญชี
ที่สำคัญของบริ ษัท ก่อนเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ ในปี 2559 บริ ษัทได้ จดั ทำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง เพียงพอ
ตำมที่ควรในสำระสำคัญ และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
2. สอบทานความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กับ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของรำยกำรดังกล่ำว ตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำบริ ษัทมีกระบวนกำรพิจำรณำที่โปร่ งใส เป็ นธรรม และมีกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริ ษัท มีควำม
สมเหตุสมผล และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ ถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว
3. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนกำรควบคุมภำยในตรวจสอบภำยใน จำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของ
ผู้ตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส ซึ่งครอบคลุมระบบงำนที่สำคัญของบริ ษัท ตลอดจนติดตำมและให้ คำแนะนำต่ำงๆ กั บ
ผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำฝ่ ำยจัดกำรได้ มีกำรแก้ ไขปรับปรุงตำมข้ อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน และกิจกรรม
กำรตรวจสอบภำยในเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในโดยรวมที่
เพียงพอและเหมำะสม ไม่พบข้ อบกพร่องที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท โดยมุ่งเน้ นตำมควำมเสี่ยงที่มีสำระสำคัญ
ของบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตำมรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งดังกล่ำวเป็ นประจำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำระบบ
กำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว
5. การปฏิบัตติ ามกฎหมาย และข้ อกาหนด กฎระเบียบของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนกำรปฏิบัติงำนให้ เป็ นไปตำมหลักของกฎหมำย และแนวทำงปฏิบัติที่
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ กำหนดไว้ อย่ำงเคร่ งครัด เพื่อให้ บริ ษัทมีกำรดำเนินงำนที่ถกู ต้ องและโปร่ งใส สร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ให้ แก่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย
6. การพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2559
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ พิ จำรณำคัด เลือ ก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ท
ประจำปี 2559 ตำมเกณฑ์ กำรประเมินของบริ ษัท ได้ แก่ ควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบัติงำน คุณภำพ มำตรฐำนกำร
ปฏิบตั ิงำน และผู้สอบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติถูกต้ องตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมตินำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท ก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ แต่งตัง้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจำปี 2559 ดังนี ้
1. นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2982 และ/หรื อ
2. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5599 และ/หรื อ
3. นำงสำวสุภำภรณ์ มัง่ จิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8125

นายกุศล เวชศิลป์
ประธำนกรรมกำรผู้จดั กำร
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เอกสารแนบ 5
- ไม่มี -

