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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ก่อตังขึ
้ น้ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ด้ วยทุนจดทะเบียน
เริ่ มต้ น 1 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ และได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่
18 พฤษภาม 2559 โดยในช่วงแรก บริ ษัทให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื อ้ เพลิงให้ กับผู้ค้าน ้ามันขนาดใหญ่ (ผู้ค้านา้ มันตาม
มาตรา 7) ในประเทศ โดยขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิงจากโรงกลัน่ นา้ มันที่อยู่ทางภาคตะวันออกมายังคลังนา้ มันของลูกค้ า
ที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มแม่น ้าหรื อชายทะเล ต่อมา บริ ษัทได้ อาศัยความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
เหลว (Liquid Product) ทางเรื อ ในการขยายการให้ บริ การไปยังกลุ่มลูกค้ าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ค้านา้ มันเชื อ้ เพลิง
ขนาดใหญ่ในประเทศ บริ ษัทได้ ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ให้ กบั ผู้ผลิตและจาหน่ายใน
ต่างประเทศ หลังจากนันความต้
้
องการขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงทางเรื อของลูกค้ าในประเทศเริ่ มลดลง เนื่องจากลูกค้ าได้
เปลี่ยนไปใช้ การขนส่งสินค้ าทางรถเป็ นหลัก บริ ษัทจึงให้ บริ การขนส่งผลิตภัณ ฑ์ น ้ามันปาล์มและนา้ มันพืชชนิดต่างๆ
ทางเรื อในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นหนึ่งในผู้ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื ออันดับต้ นๆ ที่ให้ บริ การ
ขนส่งผลิตภัณ ฑ์ นา้ มันปาล์มและนา้ มัน พื ชชนิด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศ
เวียดนาม และประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ต่อมา บริ ษัทได้ จัดตังบริ
้ ษัทย่อยในชื่อ บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2557 โดยมี ทุน จดทะเบี ย นเริ่ ม ต้ น 5 ล้ า นบาท เพื่ อ ด าเนิ น ธุ รกิ จ ขนส่ง สิ น ค้ าทางรถภายในประเทศไทย เนื่ อ งจาก
บริ ษัทต้ องการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นในกลุม่ ธุรกิจการให้ บริ การด้ านโลจิสติกส์ และต้ องการขยายลักษณะการให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าออกไปยังเส้ นทางใหม่ และลูกค้ าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจขนส่งสิ นค้ าทางเรื อเพียงธุรกิจ
เดียว ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มีจานวนเรื อทังหมด
้
10 ลา คิดเป็ น
น ้าหนักบรรทุกรวม 82,981 เมตริ กตัน และกองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีจานวนรถทังหมด
้
150 คัน คิดเป็ นปริ มาณ
การบรรทุกรวม 6.75 ล้ านลิตร
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษัท จัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจด้ านโลจิสติกส์ (Logistic) ปั จจุบนั บริ ษัทดาเนินธุรกิจขนส่ง
สินค้ าทางเรื อและรถ โดยบริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน) (“AMA”) ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อในต่างประเทศ และ
บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จากัด) (“AMAL”) ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถในประเทศ
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AMA
ดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) โดยใช้ เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker)
สินค้ าที่บริ ษัท ให้ บริ การขนส่งในปั จจุบนั คือ ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในการให้ บริ การขนส่ง
สินค้ าทางเรื อ บริ ษัท บรรทุกสินค้ าจากผู้ผลิตและจาหน่ายที่อยู่ต่างประเทศ (ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอินโดนีเซีย) และส่งมอบให้ ผ้ นู าเข้ าผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามัน พืชที่อยูภ่ มู ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก ดังนัน้ การขนส่งสินค้ าทางเรื อของบริ ษัท จึงมีลกั ษณะเป็ นการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ

AMAL
ดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) โดยใช้ รถบรรทุกน ้ามัน (Tanker Truck) สินค้ าที่ AMAL ให้ บริ การ
ขนส่งในปั จจุบนั คือ น ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ในการขนส่งสินค้ าทางรถ AMAL บรรทุกสินค้ าจากผู้ผลิต
และจาหน่ายในประเทศ และส่งมอบให้ ผ้ ซู ื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงหรื อไบโอดีเซล B100 ยังจุดหมายปลายทางในประเทศที่
ตกลงกัน ดังนัน้ การขนส่งสินค้ าทางรถของ AMAL จึงมีลกั ษณะเป็ นการขนส่งสินค้ าในประเทศ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
หนึง่ ในบริ ษัทชันน
้ าทีใ่ ห้ บริ การด้ านการขนส่งสินค้ าเหลวในเอเชีย
พันธกิจ
1. การดาเนินธุรกิจภายใต้ ธรรมาภิบาลที่ดี
2. การให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็ นที่พงึ พอใจของลูกค้ า
3. ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับสากล กฎและระเบียบปฏิบตั ิเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทให้ ความสาคัญเรื่ องความปลอดภัย
และใส่ใจต่อสิง่ แวดล้ อม
4. สร้ างมูลค่าให้ กบั บริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
5. สภาพแวดล้ อมที่ดใี นสถานที่ทางาน พนักงานทางานอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
เป้ าหมายและกลยุทธ์ ขององค์ กร
บริ ษัท มีความประสงค์ ที่จะเป็ นหนึ่งในผู้นาในการให้ บริ การด้ านการขนส่งสินค้ าเหลวทัง้ ทางเรื อและทางรถ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ทังนี
้ ้ ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ า บริ ษัท จะมุ่งเน้ นการ
ขยายฐานลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง สาหรับการขนส่งสินค้ าทางเรื อ บริ ษัท มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid
Product) โดยเฉพาะผลิตภัณ ฑ์ น ้ามัน ปาล์มและน ้ามันพื ชชนิดต่างๆ ไปยัง ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก อาทิ ประเทศจี น
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้ แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรี ลงั กา และประเทศบัง
คลาเทศ เป็ นต้ น
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และสาหรับการขนส่งสินค้ าทางรถ บริ ษัทมีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้ บริ การขนส่งสินค้ าไปยังสินค้ าเหลวอื่น
นอกเหนือจากน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เช่น ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม และเอทานอล เป็ นต้ น เพื่อเข้ าถึงกลุม่ ที่มี
ความต้ องการขนส่งสินค้ ารายใหม่ๆ
ดังนัน้ การลงทุน ที่สาคัญ ของบริ ษั ท จึงเป็ นการลงทุน ในเรื อบรรทุกนา้ มันและสารเคมี และรถบรรทุกน า้ มัน
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงในปี ที่ผ่านมา
 ซือ้ เรืออลิลญา
 ขายเรือญาณี
กองเรือ 9 ลา
กองเรื อ 8 ลา
น ้าหนักรวม 59,669 เมตริกตัน
น ้าหนักรวม 56,730 เมตริ กตัน
5.17 ล้ านลิตร
5.17 ล้ านลิตร

ก.พ.
 เพิ่มรถบรรทุก 20 คัน
กองรถบรรทุก 115 คัน
ปริมารบรรทุกรวม 5.17 ล้ านลิตร

มี.ค.

 ซือ้ เรืออัณณิกา
กองเรื อ 9 ลา
น ้าหนักรวม 69,980 เมตริ กตัน
5.17 ล้ านลิตร

พ.ค.

 เพิ่มรถบรรทุก 15 คัน
กองรถบรรทุก 130 คัน
ปริมารบรรทุกรวม 5.85 ล้ านลิตร

ก.ค.

 ซือ้ เรือสลิณา
กองเรื อ 10 ลา
น ้าหนักรวม 82,981 เมตริ กตัน
5.17 ล้ านลิตร

ก.ย.

 เพิ่มรถบรรทุก 10 คัน
 เพิ่มรถบรรทุก 10 คัน
กองรถบรรทุก 150 คัน
กองรถบรรทุก 140 คัน
ปริมารบรรทุกรวม 6.30 ล้ านลิตร ปริมารบรรทุกรวม 6.75 ล้ านลิตร

1.2. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท







ปี 2560
เดือนกุมภาพันธ์ บริ ษัทซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “อลิญญา” น ้าหนักบรรทุก 12,999 เมตริ กตัน เพื่อให้
บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ ปนุ่ เป็ นต้ น
และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้ แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรี ลงั กา และประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและ
สารเคมีของบริ ษัท มีเรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น 9 ลา และมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 59,660 เมตริ กตัน
เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิม่ ขึ ้น 20 คัน เพื่อเพิม่ ความสามารถในการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100
ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิม่ ขึ ้นเป็ น 115 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 5.17 ล้ านลิตร
เดือนมีนาคม บริ ษัทขายเรื อญาณี ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทที่กาหนดอายุการใช้ งานเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีไว้ ประมาณ
30 ปี ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มีจานวนเรื อ 8 ลาและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเป็ น 56,730 เมตริ กตัน
เดือนมีนาคม AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงและไบโอดีเซล B100
ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 130 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 5.85 ล้ านลิตร
เดือนพฤษภาคม บริ ษัทซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “อัณณิกา” น ้าหนักบรรทุก 13,250 เมตริ กตัน เพื่อ
ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปนุ่ เป็ น
ต้ น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้ แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรี ลงั กา และประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและ
สารเคมีของบริ ษัท มีจานวนเรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น 9 ลา และมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 69,980 เมตริ กตัน
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 เดือนกรกฎาคม บริ ษัทซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “สลิณา” น ้าหนักบรรทุก 13,001 เมตริ กตัน เพื่อ
ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น)
และภูมิภาคเอเชียใต้ อาทิเช่น ประเทศอินเดีย ประเทศศรี ลงั กา และประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและ
สารเคมีของบริ ษัท มีเรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น 10 ลา และมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 82,981 เมตริ กตัน
 เดือนกรกฎาคม AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100
ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 140 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 6.30 ล้ านลิตร
 เดือนกันยายน AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100
ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 150 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 6.75 ล้ านลิตร












ปี 2559
เดือนกุมภาพันธ์ บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 161.80 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 518,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายหุ้นทังหมดให้
้
กบั บริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด (“PTGLG”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ บริ ษัท พีทีจี เอ็น
เนอยี จากัด (มหาชน) (“PTG”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว (ณ ขณะนัน)
้ ส่งผลให้ PTGLG เข้ ามา
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ในสัดส่วนร้ อยละ 32.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ช่วยให้ บริ ษัท นาเงินที่ได้ ไปใช้ ใน
การลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ โดยลงทุนซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี เพื่อขยายเส้ นทางการให้ บริ การไปในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก และนาไปเพิ่มทุนใน AMAL เพื่อขยายธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ นอกจากนี ้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับ
PTGLG ยังช่วยให้ เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริ ษัท และ PTG ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ าที่เป็ นธรรมและเกิดประโยชน์กบั ทัง้
สองฝ่ าย (รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับ PTG แสดงอยู่ในส่วนที่ 2.2 ข้ อที่ 1. เรื่ องนโยบายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ภายใต้ หวั ข้ อที่ 1.4 เรื่ องความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ได้ ทาสัญญาจ้ างขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงกับ PTG (ฉบับที่ 2) ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทาหน้ าที่ขนส่ง
น ้ามันเชื ้อเพลิงที่ PTG สัง่ ซื ้อจากโรงกลัน่ น ้ามันของ TOP ไปยังคลังน ้ามันของ PTG ซึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัดชุมพร จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดลาปาง
ในเดือนมีนาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 140.00 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจ
้ านวน ทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นใน
AMAL เท่าร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ AMAL ต้ องการนาเงินที่ได้ ไปใช้ ในการลงทุนขยาย
ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ โดยลงทุนซื ้อที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างในอาเภอศรี ราชาเพื่อใช้ เป็ นจุดจอดรถบรรทุกน ้ามัน ศูนย์ซ่อมบารุ ง
รถบรรทุก และสานักงานย่อยเพื่อประสานงานการรับและส่งสินค้ าให้ กับลูกค้ าของ AMAL และเพิ่มจานวนรถบรรทุกน ้ามันเพื่อ
รองรับปริ มาณการขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ไตรมาส 1 AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่ม 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้
กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 53 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 2.39 ล้ านลิตร
เดือนเมษายน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ดาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็ น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นจาก 1,618,000 หุ้น
เป็ น 323,600,000 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 54.00 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยให้ เสนอขายต่อประชาชนทังจ
้ านวน
เดือนพฤษภาคม บริ ษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
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ไตรมาส 2 บริ ษัทซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “เมญ่า” น ้าหนักบรรทุก 9,942 เมตริ กตัน ส่งผลให้ กองเรื อ
บรรทุกนา้ มันและสารเคมีของบริ ษัท มีเรื อเพิ่มขึน้ เป็ น 7 ลาและมีนา้ หนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 33,641 เมตริ กตัน การซือ้ เรื อ
บรรทุกน ้ามันและสารเคมีในครัง้ นี ้เพิ่มความสามารถในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าโดยเฉพาะเป็ นการขยายเส้ นทางการให้ บริ การไปยัง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น)
ไตรมาส 2 AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 27 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผล
ให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 80 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 3.60 ล้ านลิตร
เดือนกรกฎาคม AMAL เพิ่ มทุนจดทะเบีย นเป็ น 190 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนจานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริ ษัท จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจ
้ านวน บริ ษัท ถือหุ้น AMAL คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ AMAL ต้ องการนาเงินที่ได้ ไปใช้ ในการลงทุนขยายธุรกิจ
ขนส่งสินค้ าทางรถ โดยเพิ่มจานวนรถบรรทุกน ้ามันเพื่อรองรับปริ มาณการขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ
เดือนตุลาคม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 108,000,000 หุ้น ที่ได้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรใน
เดือนเมษายน และให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี ้
หุ้นสามัญ จานวน 102,000,000 หุ้น ให้ เสนอขายต่อประชาชน
หุ้นสามัญ จานวน 6,000,000 หุ้น ให้ เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย โดยหาก
มีห้ นุ ที่เหลือจากการจองซื ้อตามข้ อ 2) ให้ นาหุ้นที่เหลือจากการจองซื ้อดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชนพร้ อมกับหุ้นตามข้ อ 1)
เดือนตุลาคม บริ ษัทซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่ มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “อุลญา” ที่มีน ้าหนักบรรทุก 13,020 เมตริ กตัน ส่งผล
ให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มีเรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น 8 ลาและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 46,661 เมตริ กตัน การ
ซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีในครัง้ นี ้เพิ่มความสามารถในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าโดยเฉพาะเป็ นการขยายเส้ นทางการให้ บริ การ
ไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศ
อินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรี ลงั กา และประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น)
เดือนตุลาคม AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100
ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 95 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 4.28 ล้ านลิตร
เดือนธันวาคม บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ในวันแรกในวันที่ 22 ธันวาคม
2559 ด้ วยทุนจดทะเบียน จานวน 215,800,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 431,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว จานวน 215,800,000 บาท

ปี 2558
 เดื อ นมกราคม AMAL ได้ เข้ าท าสัญ ญาจ้ างขนส่งน า้ มัน เชื อ้ เพลิงกับ PTG ตามสัญ ญาดังกล่าว AMAL ท าหน้ าที่ ขนส่งนา้ มัน
เชือ้ เพลิงที่ PTG สัง่ ซื ้อจากโรงกลัน่ น ้ามันของ บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (“TOP”) ไปยังคลังน ้ามันของ PTG ซึ่งตังอยู
้ ่ใ น
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก
 ไตรมาส 1 AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่ม 30 คัน เพื่อรองรับการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTG ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ
AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 35 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 1.58 ล้ านลิตร
 ไตรมาส 2 AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 3 คัน เพื่อรองรับการให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้ อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 38 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 1.71 ล้ านลิตร
5
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ปี 2558
 ไตรมาส 3 บริ ษัทซือ้ เรื อบรรทุกนา้ มันและสารเคมีเพิ่ม 1 ลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้ า ได้ แก่ เรื อ “เมซอนร์ ” มี
น ้าหนักบรรทุก 4,823 เมตริ กตัน ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกนา้ มันและสารเคมีของบริ ษัท มีเรื อ 6 ลาและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเป็ น
23,699 เมตริ กตัน
 ไตรมาส 4 AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่ม 5 คัน เพื่อให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้ อย่างเหมาะสม ส่งผล
ให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มเป็ น 43 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 1.94 ล้ านลิตร








ปี 2557
บริ ษัท จัดตังบริ
้ ษัทย่อยในชื่อบริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ
5.00 ล้ านบาท (แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น ) และบริ ษัท ถื อหุ้นใน AMAL ใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
เดือนกันยายน AMAL ทาสัญญาจ้ างขนส่งไบโอดีเซล B100 กับผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทา
หน้ าที่ขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตของผู้ผลิต ไบโอดีเซล B100 ดังกล่าว ไปส่งให้ กบั โรงกลัน่ น ้ามันที่ซื ้อไบโอดีเซล B100
AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามัน 5 คัน (โดยรถบรรทุกน ้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้ วย รถหัวลากจูง (หัวลาก) 1 คัน และรถหางพ่วง
บรรทุกน ้ามัน (หางลาก) ปริ มาณบรรทุก 45,000 ลิตร 1 คัน) เพื่อรองรับการขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้ กบั ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100
รายดังกล่าว กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL ในช่วงแรก จึงมีรถทังหมด
้
5 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 0.23 ล้ านลิตร
ในเดือนธันวาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 40.00 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม ทัง้ นี ้ บริ ษัท ได้ จองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนทัง้ หมด ส่งผลให้ บริ ษัท ถื อหุ้นใน
AMAL ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ AMAL ต้ องการนาเงินที่ได้ ไปใช้ ในการลงทุน
ขยายธุรกิ จขนส่งสินค้ าทางรถ โดยเพิ่มจานวนรถบรรทุกนา้ มันเพื่อรองรับปริ มาณการขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น และใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ
1.3. 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/ 6,689.80 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 29 ธันวาคม 2560
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1.4. ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทย่ อย
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน จานวนหุ้น
หุ้นที่บริษัทถือ
(ล้ านบาท) ทัง้ หมด จานวนหุ้น ร้ อยละ
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด
ให้ บริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ าเหลว
190
1,900,000 1,899,997 99.99
33/4 อาคารแดอะไนน์ ท าวเวอร์ ชั น้ ที่ 33 (น ้ามันเชือ้ เพลิงและไบโอดีเซล
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 ำนโลจิสติกส์ (Logistic) ปั จจุบนั บริ ษัทดำเนินธุรกิจขนส่ง
สินค้ ำทำงเรื อและรถ โดยบริ ษัท อำม่ำ มำรี น จำกัด (มหำชน) (“AMA”) ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำทำงเรื อในต่ำงประเทศ และ
บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จำกัด) (“AMAL”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัท ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำทำง
รถในประเทศ
ชื่อบริษัท
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
สัดส่ วนรายได้ *
AMA
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ขนส่ ง สิ น ค้ ำเหลว (Liquid Product) โดยใช้ เรื อ บรรทุ ก น ำ้ มัน และ
73.15%
สำรเคมี (Oil and Chemical Tanker) สินค้ ำที่บริ ษัท ให้ บริ กำรขนส่งในปั จจุบนั คือ
ผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ ในกำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำทำงเรื อ
บริ ษั ท บรรทุก สิน ค้ ำ จำกผู้ผลิต และจำหน่ำ ยที่ อ ยู่ต่ำงประเทศ (ส่วนใหญ่ อยู่ใน
ประเทศมำเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย) และส่งมอบให้ ผ้ นู ำเข้ ำผลิตภัณฑ์น ้ำมัน
ปำล์ม และน ำ้ มัน พื ชที่อ ยู่ภูมิ ภำคเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ และเอเชี ยตะวันออก
ดังนัน้ กำรขนส่งสินค้ ำทำงเรื อของบริ ษัท จึงมีลกั ษณะเป็ นกำรขนส่งสินค้ ำระหว่ ำง
ประเทศ
AMAL ดำเนินธุรกิ จขนส่งสินค้ ำเหลว (Liquid Product) โดยใช้ รถบรรทุกน ้ำมัน (Tanker
26.85%
Truck) สิน ค้ ำ ที่ AMAL ให้ บ ริ ก ำรขนส่งในปั จจุบัน คื อ น ำ้ มัน เชื อ้ เพลิงและไบโอ
ดี เซล B100 ในกำรขนส่ ง สิ น ค้ ำทำงรถ AMAL บรรทุ ก สิ น ค้ ำจำกผู้ ผลิ ต และ
จำหน่ำยในประเทศ และส่งมอบให้ ผ้ ซู ือ้ นำ้ มันเชือ้ เพลิงหรื อไบโอดีเซล B100 ยัง
จุดหมำยปลำยทำงในประเทศที่ตกลงกัน ดังนัน้ กำรขนส่งสินค้ ำทำงรถของ AMAL
จึงมีลกั ษณะเป็ นกำรขนส่งสินค้ ำในประเทศ
หมายเหตุ : * มี สดั ส่วนรายได้คิดเป็ น สัดส่วนของรายได้รวมจากการขนส่งของบริ ษัท ในปี 2560
บริ ษัท อำม่ำ มำรี น จำกัด (มหำชน) มีรำยได้ จำกกำรขนส่งใน ปี 2560 เท่ำกับ 1,097.77 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
กำไรขันต้
้ น 340.33 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 31.00 ของยอดขนส่ง โดยมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่งเท่ำกับ 757.44 ล้ ำน
บำท หรื อเท่ำกับร้ อยละ 69.00 ของรำยได้ ทงหมด
ั้
และมีคำ่ ใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน 38.65 ล้ ำนบำท ขณะที่คำ่ ใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
เท่ำกับ 0.31 ล้ ำนบำท โดยใน ปี 2560 AMA มีกำไรสุทธิ 217.95 ล้ ำนบำท
บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จำกัด) มีรำยได้ จำกกำรขนส่งใน ปี 2560 เท่ำกับ 402.88 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
กำไรขันต้
้ น 81.73 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.29 ของยอดขนส่ง โดยมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่งเท่ำกับ 321.16 ล้ ำน
บำท หรื อเท่ำกับร้ อยละ 79.71 ของรำยได้ ทงหมด
ั้
และมีคำ่ ใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน 21.82 ล้ ำนบำท ขณะที่คำ่ ใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
เท่ำกับ 7.95 ล้ ำนบำท โดยใน ปี 2560 AMAL มีกำไรสุทธิ 36.25 ล้ ำนบำท
บริ ษัท จำแนกกำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำตำมลักษณะยำนพำหนะที่ใช้ ในกำรขนส่งสินค้ ำเป็ น 2 ลักษณะ ได้ แก่
(1) กำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำทำงเรื อ (AMA)
(2) กำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำทำงรถ (AMAL)
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โดยมีรำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจของแต่ละบริ ษัทดังนี ้
2.1

ธุรกิจขนส่ งสินค้ าทางเรือ
ก. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์ (สินค้ า) ที่บริษัทให้ บริการขนส่ ง
บริ ษั ทเน้ นกำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำเหลว (Liquid Product) เป็ นหลัก โดยสินค้ ำที่ บริ ษัทให้ บริ กำรขนส่งใน
ปั จจุบนั เป็ นผลิตภัณฑ์น ้ำมันพืช (Vegetable Oil Product) และน ้ำมันปำล์มบริ โภค (Palm Olien)
ลักษณะการให้ บริการขนส่ งสินค้ า
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ให้ บริ ก ำรขนส่ ง สิ น ค้ ำในลัก ษณะเป็ นรำยเที่ ย ว (Voyage Charter หรื อ Spot Charter)
โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรขนส่งสินค้ ำทังหมด
้
เส้ นทางการขนส่ งสินค้ าทางเรือสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 5 เส้ นทางหลัก ดังนี ้

เส้ นทางการเดินเรือ
เส้ นทำงเมียนมำ
เส้ นทำงเวียดนำม
เส้ นทำงฟิ ลปิ ปิ นส์

เส้ นทำงเอเชียตะวันออก
เส้ นทำงเอเชียใต้

รายละเอียด
เรื อ ของบริ ษั ท จะรั บ สิ น ค้ ำจำกท่ ำ เรื อ ต้ นทำงในประเทศมำเลเซี ย หรื อ ในประเทศ
อินโดนีเซียทำงฝั่งตะวันตก และไปส่งสินค้ ำที่ทำ่ เรื อปลำยทำงในประเทศเมียนมำ
เรื อของบริ ษัท จะรับสินค้ ำจำกท่ำเรื อต้ นทำงในประเทศมำเลเซียทำงฝั่งตะวันออก และไป
ส่งสินค้ ำที่ทำ่ เรื อปลำยทำงในประเทศเวียดนำม
เรื อของบริ ษัท จะรับสินค้ ำจำกท่ำเรื อต้ นทำงในประเทศมำเลเซีย และไปส่งสินค้ ำที่ท่ำเรื อ
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยในบำงครัง้ อำจรับสินค้ ำจำกท่ำเรื อต้ นทำงในประเทศอินโดนีเซีย
ทำงฝั่งตะวันออก เพื่อไปส่งที่ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
เรื อของบริ ษัท จะรับสินค้ ำจำกท่ำเรื อต้ นทำงในประเทศมำเลเซียหรื อประเทศอินโดนีเซีย
และไปส่งสินค้ ำที่ทำ่ เรื อปลำยทำงในประเทศจีน และประเทศเกำหลีใต้
เรื อของบริ ษัท จะรับสินค้ ำจำกท่ำเรื อต้ นทำงในประเทศมำเลเซียหรื อประเทศอินโดนีเซีย
และไปส่งสินค้ ำที่ทำ่ เรื อปลำยทำงในประเทศอินเดีย และประเทศบังคลำเทศ

นอกจำกนี ้ บริ ษัทอำจให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำในลักษณะอื่น เช่น
- กำรขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มในระยะใกล้ จำกท่ำเรื อต้ นทำงในประเทศอินโดนีเซียไปท่ำเรื อปลำยทำง
ในประเทศมำเลเซีย
- กำรขนส่งผลิตภัณ ฑ์ นำ้ มันมะพร้ ำวจำกท่ำเรื อต้ นทำงในประเทศอินโดนีเซียไปยังทำงเรื อปลำยทำงใน
ประเทศสิงคโปร์
- กำรขนส่งน ้ำมันพืชจำกประเทศไทยไปให้ ผ้ ซู ื ้อสินค้ ำในต่ำงประเทศ เช่น กำรขนส่งน ้ำมันปำล์มเมล็ดในดิบ
(Crude Palm Kernel Oil) ไปให้ ผ้ ผู ลิตน ้ำมันปำล์มในประเทศมำเลเซีย หรื อ กำรขนส่งน ้ำมันถัว่ เหลืองดิบ
แยกยำงเหนียว (Crude Degummed Soybean Oil) ไปให้ ผ้ ผู ลิตน ้ำมันถัว่ เหลืองในประเทศเวียดนำม
9
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สัดส่วนกำรขนส่งสินค้ ำทุกประเภท (ทังผลิ
้ ตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ) ในปี 2558 ถึงปี 2560
จำแนกตำมเส้ นทำงกำรขนส่งที่สำคัญ แสดงได้ ดงั นี ้
เส้ นทางการขนส่ ง
เส้ นทำงเมียนมำ
เส้ นทำงเวียดนำม
เส้ นทำงฟิ ลปิ ปิ นส์
เส้ นทำงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - อื่นๆ 1/
เส้ นทำงจีน
เส้ นทำงอินเดีย
รวมทัง้ หมด
หมำยเหตุ:

ปี 2558 (%)
46
39
10
5
100

ปี 2559 (%)
43.67
21.98
11.25
8.39
14.71
100

ปี 2560 (%)
26.18
12.06
4.46
3.45
19.35
34.5
100

1/ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจำกเส้ นทำงหลักที่ บริษัท ให้ บริ กำรขนส่ง (ได้ แก่ เส้ นทำงเมียนมำ
เส้ นทำงเวียดนำม และเส้ นทำงฟิ ลิปปิ นส์) กำรขนส่งสินค้ ำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เหลือเป็ นกำร
ขนย้ ำยสินค้ ำในระยะใกล้ เช่น กำรขนส่งสินค้ ำภำยในประเทศมำเลเซีย หรือภำยในประเทศอินโดนีเซีย หรื อ
กำรขนส่งสินค้ ำระหว่ำงประเทศมำเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เป็ นต้ น

ยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่ งสินค้ า
เรื อของบริ ษัท เป็ นเรื อบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมี (Oil and Chemical Tanker) ทังหมด
้
ซึง่ ต้ องมีเปลือกเรื อ
สองชัน้ (Double Bottom & Double Hull) เนื่อ งจำกผลิตภัณ ฑ์ น ำ้ มันพื ช (Vegetable Oil Product) ที่บ ริ ษั ท ขนส่งเป็ น
สินค้ ำในกลุ่มเดียวกับน ้ำมันเชือ้ เพลิงและสำรเคมี ซึ่ งตำมอนุสญ
ั ญำว่ำด้ วยกำรป้องกันมลภำวะจำกเรื อ (International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL) ที่ออกโดยองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO)
กำหนดให้ เรื อที่บรรทุกสินค้ ำในกลุม่ นี ้ต้ องมีเปลือกเรื อสองชันเพื
้ ่อป้องกันสินค้ ำรั่วไหลลงทะเลเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
ข. ตลาดและการแข่ งขัน
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้ ำทำงเรื อ บริ ษัทเน้ นกำรให้ บริ กำรขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิด
ต่ำงๆ กับ ผู้ผลิตและจำหน่ำยในต่ำงประเทศเป็ นหลัก เนื่องจำกบริ ษั ทมีประสบกำรณ์ และควำมชำนำญในกำรขนส่ง
ผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ มำเป็ นเวลำนำน ประกอบกับบริ ษัทได้ รับกำรยอมรับจำกลูกค้ ำ ซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตและจำหน่ำยน ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ (โดยเฉพำะน ้ำมันปำล์ม) รำยใหญ่ของโลก และมีควำมต้ องกำรขนส่งผลิตภัณฑ์
น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ ไปในหลำยประเทศ โดยเฉพำะประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภำค
เอเชียตะวันออก และภูมิภำคเอเชียใต้
โดยประเภทของลูกค้ ำแบ่งเป็ นกลุม่ ได้ ดงั นี ้ คือ Wilmar, Astra-KLK, Denali และลูกค้ ำรำยอื่นๆ
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กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทมุ่งเน้ นกำรขยำยขอบเขตกำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำทำงเรื อ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
หลักของบริ ษัทที่มีควำมต้ องกำรขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ ไปยังภูมิภำคต่ำงๆ และตอบสนอง
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำใหม่ ที่มีควำมต้ องกำรขนส่งสินค้ ำเหลว (Liquid Product) ประเภทต่ำงๆ กลับมำยังภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ดังนัน้ ในปี 2560 บริ ษัทยังคงขยำยเขตเส้ นทำงกำรขนส่งสินค้ ำออกไปยังภูมิภำคเอเชียตะวันออก และ
เอเชียใต้ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำหลักของบริ ษัทและลูกค้ ำใหม่ที่จะเพิ่มขึ ้น
บริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญกับกำรให้ บริ กำรขนส่งที่มีคณ
ุ ภำพ เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ ำที่มีต่อกำรขนส่งสินค้ ำของบริ ษัท โดยบริ ษัท ยังคงเน้ นกำรให้ บริ กำรขนส่งที่ถูกต้ องและตรงต่อเวลำ กำรควบคุม
คุณ ภำพและปริ มำณสินค้ ำ รวมถึงกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง สินค้ ำ ทัง้ นี ้ บริ ษัทกำหนดให้ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำย
ปฏิบตั ิกำรทำหน้ ำที่ประสำนงำนกับนำยเรื อ (Master) ในแต่ละวัน เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ ำในกำรเดินเรื อและแผนกำร
เดินเรื อ และประสำนกับนำยหน้ ำจัดหำผู้เช่ำเรื อเพื่อยืนยันกำหนดกำรที่เรื อจะเข้ ำเทียบท่ำ ก่อนกำรนำเรื อเข้ ำรับสิน ค้ ำแต่
ละครัง้ เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรต้ องประสำนกับนำยเรื อ (Master) เพื่อสอบทำนข้ อมูลกำรรับสินค้ ำเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ เรื อ
บรรทุกนำ้ มันและสำรเคมีจะรับสินค้ ำโดยไม่เกิด ข้ อผิดพลำด รวมถึงกำหนดให้ มีเวรยำมเพื่อตรวจควำมเรี ยบร้ อยใน
ระหว่ำงกำรเดินเรื อ ซึง่ รวมถึงกำรตรวจสอบควำมเรี ยบร้ อยของท่อรับ/จ่ำยสินค้ ำ ฝำปิ ดถังสินค้ ำ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ สินค้ ำที่
ขนส่งจะไม่เกิดกำรสูญหำยหรื อเกิดกำรปนเปื อ้ น(Contamination)
นโยบายการกาหนดราคา
เป็ นรูปแบบ ประมำณกำรต้ นทุนบวกกำไร
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 ผลผลิตปำล์มน ้ำมันของมำเลเซียและอินโดนีเซีย เพิ่มขึ ้น โดยสภำอุตสำหกรรมน ้ำมันปำล์มมำเลเซีย
(MPOC) ให้ ข้อมูลว่ำผลผลิตปำล์มนำ้ มันของมำเลเซียอยู่ที่ 20ล้ ำนตัน หรื อเพิ่มขึ ้น15% จำกปี 2560
และตำมรำยงำนจำกสมำคมผู้ค้ำปำล์มนำ้ มันอินโดนีเซีย (GAPKI) พบว่ำผลผลิตปำล์มนำ้ มัน อยู่ที่
41.98 ล้ ำนตัน หรื อเพิ่มขึ ้น 18% จำกปี 2560 อันเนื่องจำกสภำวะอำกำศที่ดีขึ ้นกว่ำปี ก่อนหน้ ำ ประกอบ
กับกำรบริ หำรจัดกำรรับมือกับธรรมชำติ และไม่มีไฟป่ ำ จึงทำให้ ได้ ผลผลิตที่สงู กว่ำคำดกำรณ์
 ประเทศผู้นำเข้ ำปำล์มน ้ำมันที่สำคัญ ได้ แก่ จีนและอินเดีย ในปี 2560 จำกตัวเลขประมำณกำรจีนและ
อินเดียนำเข้ ำปำล์มน ้ำมัน ร้ อยละ 11 และ 21 ตำมลำดับ จำกปริ มำณนำเข้ ำปำล์มน ้ำมันทัว่ โลกจำนวน
43.6 ล้ ำนตัน โดยอินเดียมีกำรนำเข้ ำเพิ่มขึ ้นจำกปี 2559 อยู่ที่ประมำณ 14% ในขณะที่จีนมีกำรนำเข้ ำ
ในปี 2560 สูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้
 กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเงินบำทส่งผลต่อผลประกอบกำรของบริ ษัท จำกควำมแตกต่ำงของสกุลเงินที่ใช้ ใน
กำรยื่นภำษี กบั สกุลเงินที่ใช้ ในกำรบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ค่ำเงินบำทเมื่อเทียบกับดอลลำร์
สหรัฐ ปรับตัวแข็งค่ำขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำ
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 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำน ้ำมันดิบเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสำคัญที่มีผลต่อผลประกอบกำรของบริ ษัท ส่งผลให้
บริ ษั ท มี ต้ น ทุน ในกำรขนส่งสิน ค้ ำสูงขึน้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ ป รับ ค่ำระวำงสิน ค้ ำในเดื อนกัน ยำยน 2560
เพื่อให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนที่สงู ขึ ้น
ส่ วนแบ่ งการตลาด
สัดส่วนกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันพืชทำงทะเล อยูใ่ นอันดับที่ 2 ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี
สัดส่วนโดยรวมทังหมดประมำณ
้
6% ของปริ มำณกำรนำเข้ ำในทวีปเอเชีย (ได้ แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ )
แนวโน้ มการแข่ งขันและคู่แข่ งในตลาดปั จจุบัน
มีกำรแข่งขันสูงขึ ้น ทำงบริ ษัทจึงต้ องมีกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนในกำรให้ บริ กำรที่ดียิ่งขึ ้น เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ค. การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การจัดหาเรือบรรทุกนา้ มันและสารเคมี
กองเรื อบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีถือเป็ นสินทรัพย์หลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ ำทำงเรื อ ซึง่ ต้ อง
ใช้ เงินลงทุนค่อนข้ ำงมำก บริ ษัท กำหนดอำยุกำรใช้ งำนเรื อบรรทุกนำ้ มันและสำรเคมีไว้ ประมำณ 30 ปี ดังนัน้ บริ ษั ท
จำเป็ นต้ องจัดหำเรื อบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีลำใหม่เพื่ อทดแทนเรื อที่ปลดระวำงลง และจัดหำเรื อบรรทุกนำ้ มันและ
สำรเคมีเพิ่ม หำกบริ ษัท ต้ องกำรเพิ่มศักยภำพในกำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำเพื่อรองรับกำรขยำยฐำนลูกค้ ำหรื อเพิ่มเส้ นทำง
กำรขนส่งสินค้ ำ
บริ ษัท มีนโยบำยในกำรจัดหำเรื อบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีที่เป็ นเรื อมือสอง ที่มีอำยุประมำณ 10 ปี นับจำก
วันที่สร้ ำง บริ ษัท จึงสำมำรถเลือกซื ้อเรื อมือสองที่มีสภำพและรำคำที่เหมำะสมได้ ทำให้ บริ ษัท สำมำรถจัดหำเรื อบรรทุก
น ้ำมันและสำรเคมีที่ต้องกำรได้ ภำยในเวลำที่กำหนดโดยใช้ เงินลงทุนไม่สงู มำก
ในกำรซื ้อเรื อบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีแต่ละครัง้ บริ ษัท จะกำหนดคุณ สมบัติเรื อมือสองที่ต้องกำร เช่น
ขนำดระวำงบรรทุกสินค้ ำ อำยุกำรใช้ งำนเรื อ (ปี ที่สร้ ำง) อูต่ อ่ เรื อ และ ประเภทเครื่ องยนต์ของเรื อ เป็ นต้ น จำกนันจึ
้ งค้ นหำ
เรื อที่ต้องกำรจำกรำยงำนกำรซื ้อขำยเรื อมือสองที่จดั ทำโดยนำยหน้ ำซื ้อขำยเรื อ ซึง่ ทำหน้ ำที่ประสำนงำนระหว่ำงผู้ซื ้อเรื อ
และผู้ขำยเรื อ เพื่อขอข้ อมูลและรำยละเอียดกำรซื ้อขำย ต่อรองรำคำ และขอนัดเข้ ำไปประเมินสภำพเรื อโดยตรง ทังนี
้ ้ ก่อน
กำรซื ้อเรื อมือสองแต่ละครัง้ บริ ษัท จะจัดหำทีมงำน (โดยอำจจะเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรของบริ ษัทและเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำย
เทคนิค หรื อผู้ประเมินภำยนอก) ให้ เข้ ำไป ประเมินสภำพของเรื อโดยเทียบกับอำยุกำรใช้ งำนรวมทัง้ ประเมินค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรซ่อมแซมเพื่อให้ พร้ อมใช้ งำน ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวกับเรื อบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมี ซึง่ บริ ษัท จะนำข้ อมูลที่ได้ มำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำซื ้อเรื อในแต่ละครัง้
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การจัดหาผู้ให้ บริการซ่ อมบารุ งเรือบรรทุกนา้ มันและสารเคมี
เพื่อให้ เรื อบรรทุกนำ้ มันและสำรเคมีของบริ ษัท สำมำรถเดินเรื อได้ อย่ำงปลอดภัยและสำมำรถให้ บริ กำร
ขนส่งสินค้ ำได้ ต่อเนื่อง รวมถึงให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรเดินเรื อขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำง
ประเทศ (IMO) และกรมเจ้ ำท่ำของประเทศไทย บริ ษัท กำหนดให้ เรื อบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีที่ซื ้อมำใหม่ และเรื อบรรทุก
น ้ำมันและสำรเคมีที่ใช้ งำนมำแล้ วประมำณ 30 เดือน ต้ องขึ ้นอูแ่ ห้ ง (Dry Dock) เพื่อตรวจสอบโครงสร้ ำงเหล็กของตัวเรื อ
และระบบต่ำงๆ บนเรื อ เช่น ระบบเครื่ องยนต์ขบั เคลือ่ นเรื อ ระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงภำยในเรื อ เป็ นต้ น ก่อนนำเรื อออก
จำกอู่ เจ้ ำหน้ ำที่ของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ แก่ สถำบันจัดชันเรื
้ อ กรมเจ้ ำท่ำ จะตรวจสอบควำมเรี ยบร้ อยในกำรบำรุงรักษำเรื อ
กำรขึ ้นอูแ่ ห้ ง (Dry Dock) แต่ละครัง้ ใช้ เวลำในกำรดำเนินกำรตังแต่
้ นำเรื อขึ ้นจำกทะเลจนนำเรื อกลับลงสูท่ ะเลประมำณ 1
ถึง 1.5 เดือน
การจัดหาอะไหล่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ท่ สี าคัญในเรือบรรทุกนา้ มันและสารเคมี
บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรสำรองอะไหล่เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญอยู่ภำยในเรื อบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมี
เช่น ฝำสูบ (Cylinder Cover) กระบอกสูบ (Cylinder Liner) แหวนลูกสูบ (Piston Ring) หรื อ อุปกรณ์ ที่สำคัญไว้ ประจำ
บนเรื อ ฯลฯ โดยสำมำรถหยิบมำใช้ งำนได้ ทนั ที เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉกุ เฉิน เป็ นต้ น
ในกำรสัง่ ซื ้ออะไหล่และอุปกรณ์ตำ่ งๆ รวมถึงกำรเข้ ำรับบริ กำรจำกผู้ให้ บริ กำรเฉพำะด้ ำน บริ ษัท จะคัดเลือก
จำกผู้จำหน่ำยหรื อผู้ให้ บริ กำรที่มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนรำยชื่อผู้ขำยสินค้ ำ หรื อให้ บริ กำร (Approved Vender List) ซึ่ง
เป็ นผู้ที่ผำ่ นกำรพิจำรณำคุณสมบัติและผ่ำนกำรประเมินตำมที่กำหนดของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบรำคำสินค้ ำหรื อบริ กำร
และเงื่อนไขในกำรจำหน่ำยของผู้จำหน่ำยหรื อผู้ให้ บริ กำรตังแต่
้ 2 รำยขึ ้นไป ยกเว้ นในกรณี ซื ้อโดยตรงกับผู้ผลิตสินค้ ำ
(Maker) หรื อกรณีเร่งด่วน และมีผ้ ใู ห้ บริ กำรเพียงรำยเดียวหรื อผู้ชำนำญกำรเฉพำะทำง ให้ ดำเนินกำรได้ ทนั ที
การจัดหานา้ มันเชือ้ เพลิงสาหรับเรือบรรทุกนา้ มันและสารเคมี
ในกำรซื ้อน ้ำมันเชือ้ เพลิงแต่ละครัง้ บริ ษัท คัดเลือกผู้จำหน่ำยนำ้ มัน (Bunker Trader) และกำหนดรำคำ
และปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สงั่ ซื ้อจำกปั จจัยต่อไปนี ้
(1) ผู้จ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน ต้ อ งมี รำยชื่ อ อยู่ใ นทะเบี ย นรำยชื่ อ ผู้ข ำยสิ น ค้ ำ (Approved Vender List) ทัง้ นี ้
ผู้จำหน่ำยน ้ำมันที่อยู่ในทะเบียนรำยชื่อผู้ขำยสินค้ ำจะต้ องผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติและผ่ำนกำร
ประเมินตำมที่บริ ษัทกำหนด
(2) ผู้จำหน่ำยนำ้ มัน (Bunker Trader) ต้ องสรรหำ ผู้ขำย (Physical Suppliers) ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ ข องแต่ละ
เมืองท่ำ (Port) ที่เรื อได้ เดินทำงไป และร้ องขอกำรเติมน ้ำมัน โดยต้ องอยู่ใกล้ หรื ออยู่บนเส้ นทำงกำร
เดินเรื อในปั จจุบนั หรื อเส้ นทำงกำรเดินเรื อในลำดับถัดไป เพื่อให้ เรื อบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีไม่ต้อง
เดินเรื อออกนอกเส้ นทำงไปไกลเพื่อรับน ้ำมัน (ทำให้ เสียเวลำและค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงในกำรเดินทำง)
(3) รำคำจ ำหน่ ำ ยน ำ้ มัน และเงื่ อ นไขกำรสั่ง ซื อ้ รวมถึ ง คุ ณ ภำพและปริ ม ำณ ต้ อ งถูก คัด สรรและ
เปรี ยบเทียบกันระหว่ำงผู้จำหน่ำยน ้ำมันตำมข้ อ (2)
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(4) ปริ มำณน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่สงั่ ซื ้อต้ องเพียงพอสำหรับกำรเดินเรื อจนถึงจุดรับน ้ำมันครัง้ ถัดไป ในบำงครัง้
บริ ษัท อำจซื ้อน ้ำมันปริ มำณในระดับที่เพียงพอสำหรับเดินเรื อ ในเที่ยวเรื อนัน้ ๆ เพื่อรอไปรับน ้ำมันใน
จุดถัดไปที่มีรำคำจำหน่ำยต่ำกว่ำหรื อสะดวกกว่ำ
ทังนี
้ ้ รำคำจำหน่ำยน ้ำมันของผู้จำหน่ำยน ้ำมันในแต่ละประเทศที่เรื อบรรทุกน ้ำมันผ่ำน อำจมีรำคำแตกต่ำง
กันได้ มำก โดยขึ ้นอยู่กบั หลำยๆ ปั จจัย เช่น สภำวะรำคำน ้ำมันในตลำดโลก ต้ นทุนรำคำน ้ำมันเชือ้ เพลิงน ้ำมันในแต่ละ
ประเทศ และค่ำใข้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนของผู้จำหน่ำยน ้ำมันในแต่ละเมืองท่ำนัน้ ๆ เป็ นต้ น
การจัดหาและฝึ กอบรมผู้ทาการในเรือ
ในกำรดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้ ำทำงเรื อ บริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกำร
เดินเรื อที่กำหนดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) และหน่วยงำนรำชกำรที่กำกับดูแล
ท่ำเรื อและกำรขนส่งทำงเรื อในแต่ละประเทศ
บริ ษัท จัดหำผู้ทำกำรในเรื อโดยกำรเปิ ดรับสมัครและแจ้ งข่ำวสำรกำรรับสมัครไปยังช่องทำงต่ำงๆ เช่น แจ้ ง
ผ่ำนพนักงำนของบริ ษัท แจ้ งข้ อมูลผ่ำนศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีและโรงเรี ยนกำรเดินเรื อต่ำงๆ ลงประกำศในวำรสำรที่เกี่ยวกับ
กำรเดินเรื อ เป็ นต้ น บุคคลที่จะได้ รับกำรบรรจุให้ ทำหน้ ำที่ผ้ ทู ำกำรในเรื อจะต้ องผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกที่สำคัญ เช่น
- ต้ องมีใบอนุญำตหรื อประกำศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
- ต้ องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่อนุมตั ิโดยกรมเจ้ ำท่ำ เพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎข้ อบังคับกำรเดินเรื อสำกลที่
เกี่ยวข้ อง
- ควรมีประสบกำรณ์ในตำแหน่งที่จะเข้ ำรับกำรบรรจุไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
- ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ที่จดั โดยบริ ษัท และผ่ำนกำรสัมภำษณ์จำกผู้บงั คับบัญขำ
- สำมำรถสือ่ สำรภำษำอังกฤษได้ ดี (สำหรับตำแหน่งนำยเรื อและนำยประจำเรื อ)
- ไม่เคยต้ องโทษในคดีที่เกี่ยวกับกำรลักทรัพย์ ฉ้ อโกงเงินนำยจ้ ำง คดีทำร้ ำยร่ ำงกำยหรื อใช้ ควำมรุ นแรง
และคดีที่เกี่ยวกับกำรใช้ สำรเสพติด
ภำยหลังกำรบรรจุให้ เป็ นผู้ทำกำรในเรื อ บริ ษัท จะจัดให้ มีกำรอบรมเพื่อให้ ผ้ ทู ำกำรในเรื อทุกคนรับทรำบ
และเข้ ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบตั ิงำนที่ถกู ต้ อง ซึ่งรวมถึงกำรอบรมในเรื่ องระบบปฏิบตั ิงำนตำมระบบบริ หำรงำนควำม
ปลอดภัยของเรื อ (International Safety Management System) โดยฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร บริ ษัท ยังกำหนดให้ ผ้ ทู ำกำรในเรื อ
ใหม่ต้องปฎิบตั ิงำนร่วมกับผู้ทำกำรในเรื อที่ทำหน้ ำที่มำนำน เพื่อให้ สำมำรถเรี ยนรู้กำรปฏิบตั ิงำนจำกกำรทำงำนจริ ง (On
the Job Training)
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2.2

ธุรกิจขนส่ งสินค้ าทางรถ
ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์ (สินค้ า) ที่บริษัทให้ บริการขนส่ ง
บริ ษัท ยังคงเน้ นกำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำเหลว (Liquid Product) เป็ นหลัก สินค้ ำที่ AMAL ให้ บริ กำรขนส่ง
ปั จจุบนั ได้ แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์น ้ำมันเชื ้อเพลิง และไบโอดีเซล B100
ลักษณะการให้ บริการขนส่ งสินค้ า
ในกำรขนส่งสินค้ ำทำงรถ AMAL ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำในลักษณะเป็ นรำยเที่ยว โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรขนส่งสินค้ ำทังหมด
้
เส้ นทางการขนส่ งสินค้ าทางรถสามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี ้

เส้ นทางการเดินรถ
เส้ นทำงที่ขนส่งสินค้ ำ
เที่ยวเดียว (One Trip)
เส้ นทำงที่ขนส่งสินค้ ำทัง้
ไปและกลับ (Round Trip)

รายละเอียดเส้ นทาง
รถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัท จะรับน ้ำมันเบนซินหรื อน ้ำมันดีเซลจำกโรงกลัน่ น ้ำมันของ บมจ. ไทยออยล์
(“TOP”) และไปส่งยังคลังน ้ำมันของ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (“PTG”) จำกนัน้ จะกลับไปยังโรงกลัน่
น ้ำมันของ TOP เพื่อเริ่ มขนส่งสินค้ ำในเที่ยวถัดไป
รถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัท จะรับไบโอดีเซล B100 จำกโรงงำนผลิตของน ้ำมันพืชปทุม และไปส่งยังโรง
กลัน่ น ้ำมันของ TOP พร้ อมรับน ้ำมันดีเซลจำกโรงกลัน่ น ้ำมันของ TOP ไปส่งยังคลังน ้ำมันของ PTG
จำกนัน้ รถบรรทุกน ้ำมันจะกลับไปยังโรงงำนผลิตของน ้ำมันพืชปทุม เพื่อเริ่ มขนส่งสินค้ ำในเที่ยวถัดไป

AMAL ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำในปี 2558 - 2560 เมื่อจำแนกตำมประเภทสินค้ ำ และลักษณะกำรให้ บริ กำรขนส่ง ดังนี ้
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ประเภทสินค้ า / ลักษณะการ
ให้ บริการ
จานวนเที่ยววิ่ง ร้ อยละ จานวนเที่ยววิ่ง ร้ อยละ จานวนเที่ยววิ่ง ร้ อยละ
เที่ยววิ่งที่ขนส่งไบโอดีเซล B100
1,791
22.96
1,783
9.75
2,286
8.62
เที่ยววิ่งที่ขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
6,008
77.04
16,512
90.25
24,223
91.38
รวม
7,799
100.00
18,295
100.00
26,509
100.00
เส้ นทำงที่ ข นส่ ง สิ น ค้ ำเที่ ย วเดี ย ว
6,008
77.04
16,512
90.25
24,223
91.38
(One Trip)
เส้ นทำงที่ขนส่งสินค้ ำทังไปและกลั
้
บ
1,791
22.96
1,783
9.75
2,286
8.62
(Round Trip) 1/
รวม
7,799
100.00
18,295
100.00
26,509
100.00
หมายเหตุ: 1/ ในการขนส่งสิ นค้าในลักษณะทัง้ ไปและกลับ (Round Trip) 1 เที ่ยว จะประกอบไปด้วย การขนส่งไบโอดี เซล B100 ในเที ่ยวไป
(การขนสิ นนค้า 1 เทีย่ ว ไปยังโรงกลัน่ น้ามัน) และการขนส่งน้ามันเชือ้ เพลิ ง ในเที ่ยวกลับ (ขนสิ นค้า 1 เทีย่ ว กลับมาจากโรงกลัน่
น้ามัน)
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ยานพาหนะที่ใช้ ในการขนส่ งสินค้ า
รถบรรทุกน ้ำมันของ AMAL ที่เป็ นรถเทรลเลอร์ พ่วง 22 ล้ อ สินค้ ำที่บรรทุกต้ องมีน ้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน ทำให้
รถบรรทุก น ำ้ มัน สำมำรถบรรทุก น ำ้ มัน เบนซิ น ได้ 45,000 ลิ ต ร บรรทุก น ำ้ มัน ดี เซลได้ 42,000 ถึ ง 43,000 ลิ ต ร และ
บรรทุกไบโอดีเซลได้ 40,000 ลิตร เนื่องจำกสินค้ ำแต่ละชนิดมีควำมหนำแน่น (Density) ไม่เท่ำกัน กองรถบรรทุกน ้ำมัน
ของ AMAL มีอำยุเฉลีย่ ประมำณ 1 ปี
ข. การตลาดและการแข่ งขัน
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
บริ ษัท เน้ นกำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำเหลว (Liquid Product) ชนิดต่ำงๆ เป็ นหลัก เนื่องจำกเป็ นสินค้ ำที่บริ ษัท
มีประสบกำรณ์ และควำมชำนำญในกำรขนส่ง และเป็ นสินค้ ำที่สำมำรถใช้ รถบรรทุกน ้ำมันขนส่งได้ เช่นเดียวกัน ดังนัน้
บริ ษัท จึงกำหนดกลุม่ เป้ำหมำยไปยังกลุม่ ผู้ประกอบกำรในธุรกิจต่ำงๆ ที่มีควำมต้ องกำรขนส่งสินค้ ำเหลวชนิดต่ำงๆ เช่น
(1) กลุม่ ผู้ค้ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงที่มีควำมต้ องกำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงประเภทต่ำงๆ จำกโรงกลัน่ น ้ำมันหรื อคลัง
น ้ำมันของผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่ ไปยังคลังน ้ำมันหรื อจุดจำหน่ำยน ้ำมันของตนเอง
(2) กลุม่ ผู้ผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล B100 ที่มีควำมต้ องกำรขนส่งไบโอดีเซล B100 จำกโรงงำนผลิต ไปยัง
โรงกลัน่ น ้ำมันหรื อคลังน ้ำมันที่ผ้ ซู ื ้อ/ผู้ขำยไบโอดีเซล B100 ตกลงกันไว้
(3) กลุม่ ผู้ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์ม (หรื อกลุม่ ผู้ซื ้อผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์ม) ที่มีควำมต้ องกำร
ขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มจำกโรงสกัดน ้ำมันปำล์มหรื อโรงกลัน่ น ้ำมันปำล์ม ไปยังโรงงำนอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ (เช่น โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ โรงงำนผลิตอำหำรที่ใช้ กำรทอด โรงงำนผลิตผลิตภัณ ฑ์ ทำควำม
สะอำด โรงงำนผลิตไบโอดีเซล B100 เป็ นต้ น)
(4) กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอล (Ethanol) หรื อ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ที่มีควำมต้ องกำร
ขนส่งเอทำนอลจำกโรงงำนผลิต ไปยังโรงกลัน่ น ้ำมันหรื อคลังน ้ำมันที่ผ้ ซู ื ้อ/ผู้ขำยเอทำนอลตกลงไว้
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท อำจจะให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำประเภทอื่นนอกเหนือจำกสินค้ ำเหลวได้ หำกบริ ษัท พิจำรณำ
แล้ วเห็นว่ำกำรให้ บริ กำรขนส่งดังกล่ำวมีโอกำสในกำรเติบโตและสร้ ำงรำยได้ และผลกำไรที่ดีให้ กบั บริ ษัทในระยะยำว
กลยุทธ์ ทางการตลาด
ในช่วงเริ่ มต้ น บริ ษัท เน้ นกำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำเหลว (Liquid Product) เป็ นหลัก เนื่องจำกเป็ นตลำดเฉพำะ
กลุ่ม (Niche Market) และเป็ นสินค้ ำที่บริ ษัท มีควำมคุ้นเคยในกำรบริ หำรจัดกำร บริ ษัท เน้ นกำรสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ของ
ลูกค้ ำที่มีตอ่ กำรให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำของบริ ษัท เช่น
1) กำรใช้ รถบรรทุกน ้ำมันใหม่ในกำรให้ บริ กำรขนส่ง โดยเฉพำะกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันเชือ้ เพลิงซึ่งเป็ น
สินค้ ำอันตรำยที่ต้องใช้ ควำมระมัดระวังเป็ นอย่ำงมำก
2) กำรติดตังอุ
้ ปกรณ์แสดงพิกดั ผ่ำนดำวเทียม (GPS) เพื่อควบคุมควำมปลอดภัยในกำรเดินรถ
3) กำรนำข้ อมูลตำแหน่งรถบรรทุกน ้ำมันมำใช้ ในกำรวำงแผนกำรเดินรถเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำรถบรรทุกน ้ำมัน
สำมำรถส่งมอบสินค้ ำได้ ภำยในเวลำที่ลกู ค้ ำกำหนด
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4) กำรกำหนดให้ พนักงำนขับรถมีหน้ ำที่ตรวจทำนควำมถูกต้ องของข้ อมูลที่ระบุในเอกสำรขนส่งสินค้ ำ (ได้ แก่
ชนิดและปริ มำณสินค้ ำที่รับ/ส่ง สถำนที่รับ/ส่งสินค้ ำ เป็ นต้ น) กับข้ อมูลที่ได้ รับแจ้ งจำกเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำย
ปฎิบตั ิกำรเพื่อป้องกันควำมผิดพลำด
5) กำรกำหนดให้ มีกำรใช้ ซลี (Seal) ในกำรปิ ดผนึกวำล์วจ่ำยสินค้ ำและช่องรับสินค้ ำ เพื่อให้ ลกู ค้ ำมัน่ ใจได้ วำ่
จะไม่มีกำรปลอมปนหรื อขโมยสินค้ ำในระหว่ำงกำรขนส่งสินค้ ำ
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
 กำรสนับสนุนจำกภำครัฐตำมแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำโลจิสติกส์ของประเทศไทย โครงกำรพัฒนำ
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภำคตะวัน ออก (EEC) ตำมแผนยุท ธศำสตร์ ภ ำยใต้ ไทยแลนด์ 4.0 และข้ อ
ได้ เปรี ยบทำงภูมิศำสตร์ ที่เหมำะสมในกำรเป็ นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ในอำเซียนของประเทศไทย เป็ นปั จจัย
หลักที่สนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
 ข้ อมูลจำกกระทรวงคมนำคมพบว่ำ กำรขนส่งสินค้ ำทำงถนนเป็ นเส้ นทำงที่ถกู ใช้ มำกที่สดุ ภำยในประเทศ
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 80.83 ในปี 2558 และร้ อยละ 81.07 ในปี 2559 ของปริ มำณกำรขนส่งทังหมด
้
 ข้ อมูลกำรจำหน่ำยนำ้ มันเบนซินและดีเซลในประเทศไทยพบว่ำในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ กำรจำหน่ำยน ้ำมัน
เชือ้ เพลิงเพิ่มขึ ้นทุกๆ ปี โดยปี 2554 มีกำรจำหน่ำยกลุ่มน ้ำมันเบนซินทังหมด
้
7,331.14 ล้ ำนลิตร และในปี
2560 เพิ่ มขึน้ เป็ 11,029.50 ล้ ำนลิตร เพิ่ มขึน้ จำกปี 2554 เท่ำกับ 3,698.36 ล้ ำนลิตร หรื อเพิ่ มขึน้ ร้ อยละ
50.45 ส่วนกำรจำหน่ำยน ้ำมันดีเซลในปี 2554 มีกำรจำหน่ำยทังหมด
้
19,192.14 ล้ ำนลิตร และในปี
2560 เพิ่มขึน้ เป็ น 22,687.10 ล้ ำนลิตร เพิ่มขึ ้นจำกในปี 2554 เท่ำกับ 3,494.96 ล้ ำนลิตร หรื อเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 18.21 ซึ่งสะท้ อนถึงควำมต้ องกำรขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิงไปยังสถำนีบริ กำรน ้ำมันและผู้ใช้ น ้ำมันที่
เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ธุรกิจขนส่งสินค้ ำเหลวทำงรถมีแนวโน้ มเติบโตขึ ้น อีกทังรำคำน
้
้ำมันทัว่ โลกมีกำรปรับตัว
ลงส่งผลให้ ปริ มำณกำรใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น
 สัดส่วนกำรผสมไบโอดีเซล B100 เป็ นอีกปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อควำมต้ องกำรใช้ ไบโอดีเซล B100 ซึ่งที่
ผ่ำนมำภำครัฐเป็ นผู้กำกับดูแลให้ สอดคล้ องกับปริ มำณกำรผลิตปำล์มและควำมต้ องกำรบริ โภคน ้ำมัน
ปำล์มในประเทศ ซึ่งภำครัฐมีนโยบำยผลักดันกำรใช้ พลังงำนทดแทน (Renewable energy) มำกขึ ้นใน
อนำคต รวมถึงกำรเพิ่มสัดส่วนกำรผสมไบโอดีเซล B100 ในน ้ำมันดีเซลเพิ่มขึ ้น
กระทรวงพลังงำนได้ วำงเป้ำหมำยส่งเสริ มกำรใช้ ไบโอดีเซลไว้ ในแผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำน
ทำงเลือ ก หรื อ AEDP 2015 (Alternative Energy Development Plan) ว่ำ ภำยในปี 2579 จะมี ควำม
ต้ องกำรใช้ B100 เพิ่มเป็ น 14 ล้ ำนลิตร/วัน จำกปั จจุบนั ที่มีกำรใช้ เพียง 3 ล้ ำนลิตร/วันเท่ำนัน้ และแผน
ดังกล่ำวมุ่งเน้ นกำรบริ หำรจัดกำรแบบครบวงจร ตัง้ แต่กำรปลูกปำล์มนำ้ มัน จนถึงกำรผลิตนำ้ มันพื ช
บริ โภคและไบโอดีเซล กำรนำเข้ ำ – ส่งออก และกำรวิจยั และพัฒนำ จึงส่งเสริ มให้ มีควำมต้ องกำรขนส่ง
ผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและไบโอดีเซล B100 ในประเทศเพิ่มขึ ้น
 จำกสถิติของกรมกำรขนส่งทำงบก พบว่ำ ปริ มำณรถบรรทุกเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ น
มำ โดยมีปริ มำณรถบรรทุกจดทะเบียนสะสม 1,030,746 คัน ณ สิ ้นปี 2558 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,089,621
คัน ณ สิ ้นปี 2560 คิดเป็ นกำรเพิ่มขึ ้นโดยเฉลีย่ ต่อปี (CAGR) เท่ำกับร้ อยละ 1.87 ต่อปี
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ค. การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
การจัดหารถบรรทุกนา้ มัน
บริ ษัท มีนโยบำยในกำรจัดหำรถบรรทุกน ้ำมันใหม่เพื่อให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำ แม้ ว่ำรถบรรทุกน ้ำมันใหม่จะมี
รำคำและค่ำเสื่อมรำคำสูงกว่ำรถบรรทุกน ้ำมันมือสอง แต่รถบรรทุกนำ้ มันใหม่มีอัตรำกำรบริ โภคนำ้ มันต่ำกว่ำเพรำะ
เครื่ องยนต์ใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยกว่ำและยังไม่เกิดกำรสึกหรอ รถบรรทุกน ้ำมันใหม่มีโอกำสเสียหำยจนต้ องหยุดซ่อมน้ อย
กว่ำ บริ ษัทจึงสำมำรถให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำได้ ต่อเนื่องกว่ำ นอกจำกนี ้ บริ ษัท มีนโยบำยในกำรสัง่ ซื ้อรถบรรทุกน ้ำมันใน
ส่วนที่เป็ นหัวลำกจำกผู้ผลิตหัวลำกเพียง 2 รำย เพื่อลดควำมยุ่งยำกในกำรบำรุ งรักษำที่หลำกหลำยและกำรเก็ บรักษำ
อะไหล่รถบรรทุกน ้ำมันจำนวนมำกจำกกำรใช้ รถหัวลำกจำกผู้ผลิตหลำยรำย เมื่อบริ ษัท ต้ องกำรสัง่ ซื ้อรถบรรทุกน ้ำมัน
เจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ำยจัด ซื อ้ จะประสำนงำนไปยังตัวแทนจำหน่ำยของผู้ผลิต รถหัว ลำกเพื่ อ สั่งซือ้ รถหัวลำกจูงโดยตรง และ
ประสำนงำนไปยังผู้ผลิตรถหำงลำกเพื่อสัง่ ประกอบรถหำงพ่วงบรรทุกน ้ำมัน
การจัดหาผู้ให้ บริการซ่ อมบารุ งรถบรรทุกนา้ มัน
บริ ษั ท จึ งก ำหนดให้ เจ้ ำ หน้ ำที่ ฝ่ำยปฏิ บัติ ก ำรจัด ท ำแผนกำรตรวจเช็ ค สภำพรถตำมก ำหนดระยะเวลำ/
ระยะทำงที่ผ้ ผู ลิตรถหัวลำกกำหนด และแจ้ งให้ พนักงำนขับรถแต่ละคนทรำบถึงกำหนดกำรในกำรตรวจเช็คสภำพครำว
ถัดไป บริ ษัท จึงกำหนดให้ นำรถบรรทุกน ้ำมันเข้ ำตรวจเช็คสภำพที่ศนู ย์บริ กำรของผู้ผลิตรถหัวลำกเท่ำนัน้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้
ว่ำกำรตรวจเช็คสภำพจะครบถ้ วนและเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ผ้ ผู ลิตรถหัวลำกกำหนด
การจัดหาอะไหล่ และอุปกรณ์ ท่ สี าคัญของรถบรรทุกนา้ มัน
บริ ษัท ก ำหนดให้ มีก ำรสำรองอะไหล่และอุปกรณ์ ที่ สำคัญ ของรถบรรทุกนำ้ มัน เฉพำะรำยกำรที่มี กำรใช้
บ่อยครัง้ เช่น ยำงรถยนต์ น ้ำมันเครื่ องและใส้ กรอง ฯลฯ เป็ นต้ น ในกำรสัง่ ซื ้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงกำรเข้ ำรับ
บริ กำรจำกผู้ให้ บริ กำรเฉพำะด้ ำน บริ ษัท คัดเลือกจำกผู้จำหน่ำยหรื อผู้ให้ บริ กำรที่มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนรำยชื่อผู้ขำย
สินค้ ำหรื อผู้ให้ บริ กำร (Approved Vender List) ซึ่งเป็ นผู้ขำยหรื อผู้ให้ บริ กำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติและผ่ำนกำร
ประเมินตำมที่บริ ษัท กำหนด โดยเปรี ยบเทียบรำคำจำหน่ำย สินค้ ำหรื อบริ กำรที่จำหน่ำย และเงื่อนไขในกำรจำหน่ำยอื่นๆ
ของผู้จำหน่ำยหรื อผู้ให้ บริ กำรตังแต่
้ 2 รำยขึ ้นไป ยกเว้ นในกรณี เร่งด่วน หรื อมีผ้ จู ำหน่ำยหรื อผู้ให้ บริ กำรเพียงรำยเดียว
การจัดหานา้ มันเชือ้ เพลิงสาหรับรถบรรทุกนา้ มัน
ในกำรจัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ให้ กบั รถบรรทุกน ้ำมัน โดยทำงบริ ษัทฯ ได้ จดั สร้ ำง ถังน ้ำมัน ขนำดถังละ 21,000
ลิตร จำนวน 2 ถัง ไว้ ที่หน่วยงำนศรี รำชำ โดยจะตกลงรำคำที่ซื ้อขำยกับผู้ขำย เป็ นครัง้ ๆ ไปตำมสภำวะรำคำน ้ำมันที่ตลำด
สิงค์โปร์ แต่ทงนี
ั ้ ้รำคำที่ซื ้อขำยกันนันเป็
้ นรำคำชำยส่ง (Wholesale) ทำให้ ต้นทุนรำคำน ้ำมันของบริ ษัท ถูกกว่ำกำรนำรถไป
เติมที่ปั๊มทั่วไปอยู่ประมำณ 1.50 – 1.75 บำท/ลิตร โดยรถที่เข้ ำมำแวะพัก หรื อจอดที่หน่วยงำนศรี รำชำ สำมำรถเติม
น ำ้ มัน ที่ ห น่ วยงำน ก่ อ นออกไปวิ่งรั บ งำนตำมที่ ได้ รับ มอบหมำย ส่วนรถบรรทุก น ำ้ มัน ที่ ไม่ ได้ มี เส้ น ทำงวิ่งกลับ มำที่
หน่วยงำน ศรี รำชำ สำมำรถเติมน ้ำมันจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมันรำยใดก็ได้ ที่อยู่บนเส้ นทำงกำรเดินรถ (ยกเว้ น กำรขนส่ง
น ้ำมันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTG ที่มีข้อตกลงให้ รถบรรทุกน ้ำมันที่ให้ บริ กำรต้ องเติมน ้ำมันจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT) เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัท คัดเลือกสถำนีบริ กำรน ้ำมันจำก 1) สถำนีบริ กำรน ้ำมันที่อยู่บนเส้ นทำงกำรขนส่งสินค้ ำ 2) ระยะห่ำงจำกจุด
เริ่ ม เดิ น รถหรื อ จุด พักรถก่ อนหน้ ำที่ เหมำะสม เพื่ อ ให้ พ นักงำนขับ รถสำมำรถหยุดพัก ได้ ตำมเวลำที่ ก ฎหมำยกำหนด
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3) สถำนีบริ กำรน ้ำมันมีพืน้ ที่เหมำะสมสำหรับกำรเติมน ้ำมันของรถบรรทุกขนำดใหญ่ และมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่
เหมำะสมสำหรับกำรหยุดพักรถ
การจัดหาและฝึ กอบรมพนักงานขับรถ
บริ ษัทจัดหำพนักงำนขับรถโดยกำรเปิ ดรับสมัครและแจ้ งข่ำวสำรกำรรับสมัครไปยังช่องทำงต่ำงๆ เช่น แจ้ งผ่ำน
พนักงำนของบริ ษัท (โดยเฉพำะพนักงำนขับรถ) ลงประกำศในเว็บเซต์จดั หำงำนและหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น บุคคลที่จะได้ รับ
กำรบรรจุให้ ทำหน้ ำที่พนักงำนขับรถจะต้ องผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกที่สำคัญ เช่น
- ต้ องมีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 4 ซึง่ เป็ นใบอนุญำตสำหรับขับขี่รถที่ใช้ ขนส่งวัตถุอนั ตรำย
- ต้ องมีประสบกำรณ์ในกำรขับรถบรรทุกขนำดใหญ่ โดยเฉพำะรถขนส่งวัตถุอนั ตรำย ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
- ผ่ำ นกำรทดสอบควำมรู้ เกี่ ย วกับ กำรขับ ขี่รถบรรทุก ขนำดใหญ่ และกำรทดสอบกำรขับ ขี่รถบรรทุก ใน
ภำคปฏิบตั ิ รวมถึงผ่ำนกำรสัมภำษณ์จำกผู้บงั คับบัญชำ
- ไม่เคยต้ องโทษในคดีที่เกี่ยวกับกำรลักทรัพย์ ฉ้ อโกงเงินนำยจ้ ำง คดีทำร้ ำยร่ำงกำยหรื อใช้ ควำมรุนแรง และ
คดีที่เกี่ยวกับกำรใช้ สำรเสพติด
ภำยหลังกำรบรรจุให้ เป็ นพนักงำนขับรถ บริ ษัท จะจัดให้ มีกำรอบรมเพื่อให้ พนักงำนขับรถทุกคนรับทรำบและ
เข้ ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบตั ิงำนที่ถกู ต้ อง ซึง่ รวมถึงกำรอบรมกำรขับขี่ที่ปลอดภัย และกำรระงับเหตุฉกุ เฉินเบื ้องต้ นอัน
เกิดจำกสำรเคมีที่บรรทุก บริ ษัท กำหนดให้ พนักงำนขับรถคนใหม่ต้องปฏิบตั ิงำนร่วมกับพนักงำนขับรถที่ทำหน้ ำที่มำนำน
เพื่อให้ สำมำรถเรี ยนรู้กำรปฏิบตั ิงำนจำกกำรทำงำนจริ ง (On the Job Training)
โครงสร้ างรายได้
ปี 2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2559
(ปรับปรุ งใหม่ )
ล้ านบาท ร้ อยละ

509.19

79.12

702.51

72.29

1,097.77

70.83

1.2 กำรขนส่งสินค้ ำทำงรถ

133.69

20.77

261.94

26.95

402.88

25.99

(บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ )
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อ่ ืน 1/
รวมรายได้

642.88
0.73
643.61

99.89
0.11
100.00

964.45
7.40
971.85

99.24
0.76
100.00

1,500.65
49.22
1,549.87

96.82
3.18
100.00

โครงสร้ างรายได้
รายได้ จากการให้ บริการ
1.1 กำรขนส่งสินค้ ำทำงเรื อ

ปี 2560
ล้ านบาท

ร้ อยละ

(บมจ. อำม่ำ มำรี น)

หมายเหตุ : 1/ รายได้อืน่ ทีส่ าคัญ ได้แก่ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี ย่ น ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี ย่ น ณ วันที ร่ บั รู้รายได้หรื อ
ค่าใช้จ่าย กับ วันที ่รบั เงินหรื อจ่ายเงิ น ทัง้ นี ้ รายได้และค่าใช้จ่ายทีจ่ ะส่งผลให้เกิ ด กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี ่ยน เป็ นรายได้และ
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งเป็ นสกุลเงินทีบ่ ริ ษัทฯ กาหนดให้เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน (Functional Currency)
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3.

ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อการทารายการของบริ ษัทมีดงั นี ้
3.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยมหภาค
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ มันเชือ้ เพลิง

ต้ นทุนค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงสาหรับเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีและรถบรรทุกน ้ามัน ถือเป็ นต้ นทุนหลักที่สาคัญ
สาหรับธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ ปั จจุบนั บริ ษัทให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าในลักษณะรายเที่ยว (Voyage Charter) โดยบริ ษัทจะตกลงอัตราค่าขนส่งสินค้ ากับผู้เช่าเรื อ (Charterer) ผ่าน
นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดอัตราค่าขนส่งสินค้ าในลักษณะการบวกกาไรเพิ่มจากต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการให้ บ ริ การขนส่ง (Cost Plus Pricing) อัตราค่าขนส่งสินค้ าทางเรื อจึงเปลี่ยนแปลงไปตามราคานา้ มัน
เชื ้อเพลิง อัตราค่าขนส่งสินค้ าที่เสนอให้ กบั ผู้เช่าประจาจะใช้ อ้างอิงกันในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือน โดยในการ
ให้ บริ การขนส่งแต่ละครัง้ นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อจะส่งเพียงสรุ ปข้ อมูลรายละเอียดการจ้ าง (Fixture Note) เช่น ประเภท
สินค้ าที่ต้องการขนส่ง ปริ มาณสินค้ าที่ต้องขนส่ง ท่าเรื อต้ นทางและปลายทาง เป็ นต้ น อย่างไรก็ ตาม หากราคาน ้ามัน
เชือ้ เพลิงและ/หรื ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐมีการปรับเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ บริ ษัทกับผู้เช่าเรื อจะร่ วมกันเจรจา (ผ่านนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ) เพื่อปรับเพิ่มหรื อลดอัตราค่าขนส่งสินค้ า
เพื่อให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
สาหรับการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ บริ ษัทได้ ทาสัญญาการให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับผู้วา่ จ้ างโดยกาหนด
อัตราค่าขนส่งสินค้ าซึ่งอ้ างอิงตามราคาขายปลีกน ้ามันเชื ้อเพลิงหน้ าสถานีบริ การน ้ามัน ส่งผลให้ อตั ราค่าขนส่งสินค้ าปรับ
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ตามราคาขายปลีกน ้ามันเชื ้อเพลิงหน้ าสถานีบริ การน ้ามัน โดยอ้ างอิงตามตารางค่าขนส่งที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาว่าจ้ างขนส่ง
ดังนัน้ การปรับอัตราค่าขนส่งสินค้ าเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงตามราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง ทาให้ บริ ษัทและผู้วา่ จ้ างมัน่ ใจ
ได้ วา่ อัตราค่าขนส่งสินค้ าจะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเป็ นธรรมสาหรับบริ ษัทและผู้วา่ จ้ าง
ความเสี่ยงจากเหตุโจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจรสลัด – สาหรับธุรกิจขนส่ งสินค้ าทางเรือ
ในการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อโดยทั่วไป เรื อบรรทุกสินค้ ามีความเสี่ยงที่จะถูกโจรสลัดเข้ าโจมตีเพื่ อ
ปล้ นสะดมสินค้ าในเรื อหรื อสิง่ ของมีคา่ ของลูกเรื อ หรื อจับตัวลูกเรื อและยึดเรื อบรรทุกสินค้ าเพื่อทาการเรี ยกค่าไถ่ ที่ผา่ นมา
มีรายงานการโจมตีของโจรสลัดในหลายพื ้นที่ เช่น บริ เวณอ่าวโซมาเลีย บริ เวณทะเลอาราเบียน บริ เวณมหาสมุทรอินเดีย
และบริ เวณช่องแคบมะละกา เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การจอดเรื อบรรทุกสินค้ าที่ทา่ เรื อในเมืองต่างๆ มีความเสีย่ งที่จะเกิดเหตุ
โจรกรรมสินค้ าหรื อสิง่ ของมีคา่ ของลูกเรื อได้ เช่นกัน
แม้ ว่าบริ เวณช่องแคบมะละกาซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทเดินเรื อผ่านเป็ นประจา
จะเกิดเหตุไม่บ่อยและไม่รุนแรงเท่ากับพื ้นที่อื่น ประกอบกับสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งเป็ นผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืช
ชนิดต่างๆ ซึง่ ไม่เป็ นที่ต้องการของกลุม่ โจรสลัดเท่ากับน ้ามัน เชื ้อเพลิง บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีแผนการรักษาความปลอดภัย
ของเรื อ (Ship Security Plan: SSP) ซึ่งระบุถึงวิธีปฏิบตั ิในการรักษาความปลอดภัยในเรื่ องต่างๆ รวมถึงการป้องกันเหตุ
20

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560

โจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจรสลัด โดยแผนดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากเจ้ าพนักงานตรวจเรื อของกรม
เจ้ าท่ า และสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน ข้ อ บั ง คับ และแนวปฏิ บัติ ที่ ก าหนดโดยองค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ
(International Maritime Organization: IMO) ทังนี
้ ้ ตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรื อ (SSP) บริ ษัทกาหนดให้ มี
การจัดเวรยามเฝ้าระวังและเตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของเรื อลาอื่นที่อยูใ่ นรัศมีโดยรอบและมีการกาหนดขันตอน
้
และวิธีปฏิบตั ิเมื่อตรวจพบความผิดปกติ เช่น
1) การแจ้ งผู้ทาการในเรื อเพื่อเตรี ยมพร้ อมรับมือกับเหตุการณ์
2) การแจ้ งเตือนเรื อที่เคลือ่ นที่เข้ าหาเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทเพื่อส่งสัญญาณให้ เรื อดังกล่าว
ทราบว่าผู้ทาการในเรื อได้ สงั เกตถึงความผิดปกติและเตรี ยมเฝ้าระวังแล้ ว
3) การเคลือ่ นที่ออกจากเรื อที่เคลือ่ นที่เข้ าหา
4) การแจ้ งข้ อมูลกลับมายังบริ ษัท และ
5) การขอความช่วยเหลือจากเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลรักษาชายฝั่ งในน่านน ้าที่เรื อบรรทุกน ้ามัน
และสารเคมีของบริ ษัทเดินเรื ออยู่ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษั ทยังศึกษาและกาหนดให้ เรื อบรรทุกนา้ มันและสารเคมีของบริ ษัท เดิน เรื อในเส้ นทางและ
ช่วงเวลาที่มีความปลอดภัย เช่น การไม่เดินเรื อเข้ าพื ้นที่เสี่ยงในเวลากลางคืน เนื่องจากการสังเกตสิ่งผิดปกติจะทาได้ ยาก
ขึ ้น เป็ นต้ น สาหรับการจอดเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีที่ท่าเรื อในเมืองต่างๆ บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดเวรยามเฝ้าระวัง
และเตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องที่เข้ าใกล้ เรื อ
บริ ษัทยังได้ ติดตามข้ อมูลเกี่ยวกับการปล้ นสะดมของโจรสลัดที่เผยแพร่ โดยศูนย์ประสานการปฏิบตั ิในการ
รักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่จัดตัง้ ขึน้ ตามมติของสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่ อ ท าหน้ าที่ ป้ อ งกัน และปราบปรามการกระท าผิ ด กฎหมายทางทะเลต่า งๆ (ซึ่งรวมถึ ง การป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการกระทาอันเป็ นโจรสลัด) และปฏิบตั ิภารกิจอื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากรัฐบาล ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะนาข้ อมูล
และสถิติการเกิดเหตุมาใช้ ประกอบการวางแผนการเดินเรื อ โดยบริ ษัทจะส่งตัวแทนฝ่ ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุมกับทาง
ศรชล. เมื่อมีการจัดประชุมหารื อทุกครัง้
ดังนัน้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการบริ หารจัดการการเดินเรื อในปั จจุบนั เพียงพอสาหรับการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุ
โจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจรสลัด ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยได้ รับความเสียหายในทรัพย์สินและ
สินค้ าที่ขนส่ง และไม่เคยสูญเสียเจ้ าหน้ าที่ประจาเรื อจากเหตุโจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจรสลัด
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ – สาหรับธุรกิจขนส่ งสินค้ าทางเรือ
สาหรั บ การเดิ น เรื อ ในทะเล พายุฝนเป็ น ภัย ธรรมชาติ ที่ สาคัญ ที่ อาจก่ อให้ เกิ ดความเสีย หายต่อ ชี วิต และ
ทรัพย์สินหรื ออาจส่งผลให้ การขนส่งสินค้ าเกิดความล่าช้ าได้ บริ ษัทจึงกาหนดให้ เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท
ทุกลาต้ องติดตังอุ
้ ปกรณ์ โทรพิมพ์สาหรับรับข้ อมูลการเตือนภัยและพยากรณ์ อากาศที่เรี ยกว่า NAVTEX (Navigational
Telex) และการติดต่อสอบถามข้ อมูลสภาพอากาศกับชายฝั่ งหรื อเรื อลาอื่นที่อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงผ่านวิทยุสื่อสารย่าน
ความถี่ VHF และ MF/HF ทังนี
้ ้นายเรื อ (Master) จะนาข้ อมูลพยากรณ์ อากาศที่ได้ ในแต่ละวันมาใช้ ประกอบการจัดทา
แผนการเดินทาง (Passage Planning) และทบทวนแผนการเดินทางในแต่ละวัน หากเส้ นทางเดินเรื อมีความเสี่ยงที่ จะ
เผชิญกับสภาพอากาศที่ผิดปกติ นายเรื อสามารถปรับเส้ นทางการเดินเรื อเพื่อหลีกเลี่ยงพายุฝนและลมมรสุมที่รุนแรง ใน
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กรณีที่นายเรื อเห็นว่าไม่สามารถหลีกเลีย่ งพายุฝนและลมมรสุมได้ อาจจอดพักเรื อใกล้ เกาะขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ ที่สดุ หรื อ
อาจเดินเรื อย้ อนกลับเส้ นทางที่ผ่านมาได้ ทังนี
้ ้ นายเรื อต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการที่ประจาอยูท่ ี่บริ ษัททราบข้ อมูล
การเปลีย่ นแปลงเส้ นทางเดินเรื อและช่วงเวลาที่คาดว่าจะถึงท่าเรื อปลายทาง
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าจากประสบการณ์การเดินเรื อของบริ ษัทกว่า 20 ปี บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการการเดินเรื อ
ในกรณี ที่ ส ภาพอากาศผิ ด ปกติ ได้ อย่ า งเหมาะสม ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ เคยได้ รั บ ความเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ
อย่างมีนยั สาคัญกับทรัพย์สนิ และสินค้ าที่ขนส่ง
ความเสี่ยงจากมาตรการและข้ อกาหนดของหน่ วยงานราชการในประเทศที่ตัง้ ท่ าเรื อ ที่อาจส่ งผล
กระทบต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อของบริ ษัททังหมดเป็
้
นการให้ บริ การในต่างประเทศ โดยบริ ษัทรับสินค้ าจาก
ท่าเรื อต้ นทางในประเทศหนึ่งและนาไปส่งยังท่าเรื อปลายทางในอีกประเทศหนึ่ง ซึง่ แต่ละประเทศที่บริ ษัทนาเรื อเข้ าเทียบ
ท่าจะมีสว่ นควบคุมเรื อในเมืองท่า (Port State Control) ที่ทาหน้ าที่ตรวจเรื อที่เข้ ามายังเมืองท่านันๆ
้ โดยจะพิจารณาทัง้
ส่วนของโครงสร้ างตัวเรื อ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจาเรื อ ผู้ทาการในเรื อ เอกสารการเดินเรื อ ว่าถูกต้ องตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับสากล เช่น อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในเรื อ (SOLAS) อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการ
ป้ อ งกั น มลภาวะจากเรื อ (MARPOL) และอนุ สัญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ วยมาตรฐานการฝึ กอบรม การออก
ประกาศนียบัตร และการเข้ าเวรยามของผู้ทาการในเรื อ (STCW) เป็ นต้ น หากมีข้อบกพร่ องร้ ายแรงอาจทาให้ เรื อบรรทุก
น ้ามันและสารเคมีลานันไม่
้ สามารถจอดเทียบท่าได้ หรื อไม่สามารถรับส่งสินค้ า หรื อไม่สามารถเดินเรื อออกจากท่าได้
บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ ตามที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า หากบริ ษัทไม่สามารถปฏิบั ติได้ ตาม
กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับสากลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทกาหนดให้ ฝ่ายปฏิบตั ิการทาหน้ าที่ติดตามการเปลีย่ นแปลงของกฎระเบียบและข้ อบังคับสากลและ
กฎระเบียบและข้ อบังคับเฉพาะที่กาหนดโดยแต่ละประเทศ (ถ้ ามี ) เพื่ อให้ บริ ษั ทสามารถปฏิบัติ ตามกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ในการสุม่ ตรวจเรื อของเจ้ าหน้ าที่สว่ นควบคุมเรื อในเมืองท่า (Port State Officer)
ในแต่ละประเทศ บริ ษัทไม่เคยถูกตรวจพบว่าปฏิบตั ิ ผิดกฎระเบียบและข้ อบังคับร้ ายแรงจนเป็ นเหตุให้ ถูกห้ ามไม่ให้ เรื อ
บรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทเดินเรื อเข้ า/ออกท่าเรื อ หรื อห้ ามไม่ให้ รับ/ส่งสินค้ า
ความเสี่ยงจากโครงการรถไฟระหว่ างประเทศไทยและประเทศจีน ที่อาจส่ งผลต่ อการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่ อยในอนาคต
ปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบายการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งของ
ประเทศ ซึง่ รวมถึงการลงทุนเส้ นทางคมนาคมทางรถไฟภายในและต่างประเทศ เช่น เส้ นทางรถไฟระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศจีน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความต้ องการขนส่งสินค้ าทางเรื อและทางรถของบริ ษัทได้
อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้ าทางรถไฟยังมีข้อจากัดในหลายๆ เรื่ องที่ทาให้ ผ้ ทู ี่ต้องการขนส่งสินค้ าอาจไม่
สามารถใช้ หรื อไม่เลือกใช้ การขนส่งสินค้ าทางรถไฟ เช่น
1) เส้ นทางการเดินรถไฟขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากการขนส่งต้ องเป็ นไปตามเส้ นทางที่ได้ มีการวางราง
รถไฟและรับส่งสินค้ าได้ เฉพาะสถานีรถไฟที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการรับส่งสินค้ า จากข้ อจากัดในเรื่ อง
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การวางรางรถไฟเพื่อสร้ างเส้ นทางการขนส่งระหว่างจุดรับสินค้ าและจุดส่งสินค้ า การขนส่งสินค้ าทาง
รถไฟจึงไม่สามารถเข้ ามาทดแทนการขนส่งทางเรื อของบริ ษั ทได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มที่บริ ษัท
ให้ บริ การขนส่ง บริ ษัทรับสินค้ าจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งลักษณะภูมิประเทศเป็ น
เกาะ ดังนันการขนส่
้
งสินค้ าทางเรื อจึงเหมาะสมมากกว่า
2) ระยะเวลาในการขนส่งสินค้ าทางรถไฟที่อาจจะนานกว่าการขนส่งประเภทอื่น แม้ ว่ารถไฟสามารถวิ่งได้
เร็ วกว่ารถบรรทุกน ้ามันและสารเคมี และรถบรรทุกน ้ามัน แต่เส้ นทางเดินรถไฟต้ องผ่านจุดที่ตดั กับถนน
ส่งผลให้ รถไฟต้ องจอดรอหรื อชะลอความเร็ วลง รวมถึงข้ อจากัดในเรื่ องเส้ นทางการขนส่งและสถานีรถไฟ
ที่เป็ นจุดรับส่งสินค้ า ทาให้ ผ้ สู ง่ สินค้ า ทางรถไฟต้ องขนส่งสินค้ าด้ วยยานพาหนะประเภทอื่น (โดยเฉพาะ
รถ) เพื่อนาสินค้ าจากโรงงานผลิตไปยังจุดหมายปลายทาง ส่งผลให้ ต้องเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้ า
ระหว่า งยานพาหนะหลายครั ง้ ในขณะที่ ก ารขนส่ง สิน ค้ า ทางรถ ผู้ส่ง สิ น ค้ า สามารถรั บ สิ น ค้ า จาก
โรงงานผลิตและไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้ โดยตรง
3) การควบคุมคุณภาพของสินค้ าอาจทาได้ ยากกว่า เนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งเป็ นสินค้ าเหลว การขนส่ง
สินค้ าทางรถไฟที่มีการขนย้ ายสินค้ าระหว่างยานพาหนะหลายครัง้ ทาให้ โอกาสเกิดการปนเปื อ้ นระหว่าง
การขนย้ ายสินค้ าได้ มากขึ ้น
ดังนัน้ จากข้ อจากัดการขนส่งสินค้ าทางรถไฟตามที่กล่าวมาข้ างต้ น บริ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าธุรกิจการขนส่งสินค้ า
ทางเรื อและทางรถของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะไม่ได้ รับผลกระทบจากนโยบายการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานของรัฐบาล
3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้ าจัดหาผู้เช่ าเรือ (Broker) – สาหรับธุรกิจขนส่ งสินค้ าทางเรือ
ในธุรกิ จการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) เป็ นบุคคลที่มี บทบาทสาคัญ
ที่ ท าหน้ า ที่ เป็ นตัว กลางระหว่ า งผู้ เช่ า เรื อ (Charterer) ซึ่ ง หมายถึ ง ลูก ค้ าของบริ ษั ท และเจ้ าของเรื อ (Ship Owner)
ซึ่งหมายถึง บริ ษัท เนื่องจากนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อจะทราบความต้ องการของทัง้ 2 ฝ่ าย โดยทราบว่าผู้เช่าเรื อต้ องการ
ขนส่งสินค้ าอะไร ปริ มาณเท่าไร ในช่วงเวลาใด และทราบว่าเจ้ าของเรื อมีเรื อที่พร้ อมบรรทุกสินค้ าในช่วงเวลาดังกล่ าว
หรื อไม่ การติดต่อและประสานงานผ่านนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) ของผู้เช่าเรื อ (Charterer) และเจ้ าของเรื อ (Ship
Owner) จึงช่วยลดขันตอนการด
้
าเนินงานเมื่อเทียบกับการติดต่อและประสานงานระหว่างผู้เช่าเรื อกับเจ้ าของเรื อหลาย
รายโดยตรง อีก ทัง้ หากเกิ ด กรณี พิ พ าทระหว่า งผู้เช่าเรื อและเจ้ า ของเรื อ นายหน้ าจัด หาผู้เช่ าเรื อ ก็ สามารถท าหน้ า ที่
เป็ นคนกลางในการไกล่เกลีย่ หรื อเป็ นพยานเมื่อมีการฟ้องร้ อง ดังนัน้ การติดต่อและประสานงานผ่านนายหน้ าจัดหาผู้เช่า
เรื อจึงถื อเป็ นธรรมเนียมปฏิ บัติสาหรับการขนส่งสินค้ าทางเรื อ อย่างไรก็ ตาม ผู้เช่าเรื อและเจ้ าของเรื อสามารถติดต่อ
กับนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อมากกว่า 1 รายได้ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงผู้เช่าเรื อหรื อเจ้ าของเรื อได้ หลากหลายขึ ้น
ปั จจุบันบริ ษัทมีนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อที่บริ ษัทติดต่อเป็ นประจา 1 ราย ได้ แก่ กลุ่มบริ ษัท MEGAPORTS
ซึ่ ง ประกอบด้ วย บริ ษั ท Megaports Agencies Pte. Ltd (“MEGAPORTS”) และ บริ ษั ท Gesuri Maritime Pte. Ltd.
(“GESURI”) (รวมทัง้ 2 บริ ษัท เรี ยกว่า “กลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS”) โดยกลุม่ บริ ษัทMEGAPORTS ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับบริ ษัท บริ ษัทจึงถื อได้ ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อเพี ยงรายเดียว เนื่องจากบริ ษั ท
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อาจสูญเสียลูกค้ าที่ติดต่อผ่านกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS ได้ หากกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS ไม่แนะนาให้ ลกู ค้ าใช้ บริ การ
ขนส่งสินค้ ากับบริ ษัทต่อไป
สาเหตุที่บริ ษัทติดต่อกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS เป็ นนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อเพียงรายเดียว เนื่องจากในอดีต
บริ ษัทเคยติดต่อกับนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อหลายราย ซึ่งแต่ละรายก็จะมีความสามารถหรื อศักยภาพในการจัดหาสินค้ า
และติดต่อลูกค้ าที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไป ที่ผ่านมา บริ ษั ท
เลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ กบั กลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS เพราะมีศกั ยภาพในการให้ บริ การและสามารถทาหน้ าที่ให้
บริ ษัทได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) สามารถติดต่อกับลูกค้ าได้ เป็ นจานวนมาก ทาให้ บริ ษัทสามารถเลือกให้ บริ การกับลูกค้ าที่ให้ อตั ราค่า
ขนส่งที่ดีได้ และสามารถวางแผนการจัดหาสินค้ าและลูกค้ าให้ อย่างต่อเนื่อง
2) มีประสบการณ์ ในธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อเป็ นเวลานานจึงสามารถคัดเลือกและแนะนา
ลูกค้ าที่มีฐานะทางการเงินที่ดีให้ กับบริ ษัทได้ ทาให้ บริ ษัทลดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรี ยกเก็ บเงิ น
ค่าบริ การขนส่งสินค้ าจากลูกค้ าลงได้
3) ทาหน้ าที่ได้ ดีในการประสานงานกับตัวแทนเจ้ าของเรื อ (Ship Agent) ที่ทา่ เรื อต้ นทางและปลายทาง ทา
ให้ การนาเรื อเข้ าเทียบท่าและการรับ/ส่งสินค้ าเป็ นไปอย่างราบรื่ น
4) ช่วยชาระค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการนาเรื อเข้ าเทียบท่าตามที่ตวั แทนเจ้ าของเรื อเรี ยกเก็บ และเรี ยกเก็บจาก
บริ ษัทในภายหลัง จึงช่วยอานวยความสะดวกและประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารให้ กบั บริ ษัทได้
อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการมีกลุ่มบริ ษัท MEGAPORTS เป็ นนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อเพียงรายเดียว
ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาว เนื่องจากที่ผา่ นมาบริ ษัท และกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS
มีการพัฒนาความสัมพันธ์ ทางการค้ ากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริ ษัท MEGAPORTS ได้ แนะนาลูกค้ าให้ ใช้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
แม้ ว่านายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) จะเป็ นผู้เสนอชื่ อเรื อที่ สามารถให้ บ ริ การกับผู้เช่า เรื อ (Charterer)
แต่ น ายหน้ า จัด หาผู้เช่ า เรื อ (Broker) ไม่ ได้ เป็ นผู้ตัด สิ น ใจเช่ า เรื อ ผู้เช่ า เรื อ (Charterer) เป็ นผู้ตัด สิ น ใจว่า จะใช้ เรื อ
ของเจ้ าของเรื อ (Ship Owner) รายใดในการขนส่งสิน ค้ า โดยทั่วไปผู้เช่ าเรื อ (Charterer) จะตัด สิน ใจโดยอ้ างอิ งจาก
คุณภาพการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
1) การจัดส่งสินค้ าได้ ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า
2) การเก็บรักษาสินค้ าไม่ให้ เกิดการปนเปื อ้ น
3) การควบคุมดูแลสินค้ าไม่ให้ เกิดการสูญหายเกินกว่าที่กาหนด และ
4) การดู แ ลรั ก ษาเรื อ เครื่ อ งจัก รกลภายในเรื อ และถัง สิ น ค้ า ให้ อยู่ใ นสภาพดี แ ละพร้ อมให้ บริ ก ารอยู่
ตลอดเวลา เป็ นต้ น ซึ่งผู้เช่าเรื อ (Charterer) สามารถประเมินได้ จากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ผ่านมา
รวมถึงข้ อร้ องเรี ยนจากผู้รับสินค้ า (Consignee) ที่ทา่ เรื อปลายทาง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมัน่ ใจว่าลูกค้ าของบริ ษัท (รวมถึงลูกค้ าที่ติดต่อผ่านกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS) เชื่อมัน่ ในคุณภาพ
การให้ บริ การของบริ ษัท
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ – สาหรับธุรกิจขนส่ งสินค้ าทางเรือ
ปั จจุบนั บริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อกับผู้เช่าเรื อ (Charterer) รายใหญ่ 3 ราย ได้ แก่
1) บริ ษัท Astra–KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) บริ ษัทร่ วมทุนระหว่าง บริ ษัท Kuala Lumpur Kepong
Berhad ซึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย และ PT Astra Agro Lestari

ซึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อค้ าผลิ ตภัณฑ์น ้ามันปาล์มใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก โดยสัดส่วนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อให้ กบั ผู้เช่าเรื อ
รายใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเป็ นดังนี ้
2) บริ ษัท Wilmar International Limited (“WILMAR”) ผู้ผลิตและจาหน่ายน ้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก
3) บริ ษัท Denali Trading Pte. Ltd. (“DENALI”) ผู้ค้าน ้ามันปาล์มรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก และ
4) บริ ษัท Inter-Continental Oils and Fats Pte Ltd (“ICOF”) ผู้ค้าน ้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก
บริ ษัทจึงถือได้ ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ ารายใหญ่ หากลูกค้ ารายใหญ่ รายใดรายหนึ่งไม่ใช้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าทางเรื อกับบริ ษัทต่อไป บริ ษัทอาจไม่สามารถหาลูกค้ ารายใหม่ทดแทนได้ ส่งผลให้ รายได้ จากการให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าทางเรื อลดลงอย่างมีนยั สาคัญได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเชื่อว่าการให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับผู้เช่าเรื อรายใหญ่น้อยราย ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาว เนื่องจากลูกค้ ารายใหญ่ดงั กล่าวเป็ นผู้จาหน่ายน ้ามันปาล์มที่สาคัญในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ จึงมีความต้ องการใช้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื ออย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าที่ผา่ นมาบริ ษัทสามารถให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
กับลูกค้ าได้ อย่างสม่าเสมอ เช่น
1) การจัดส่งสินค้ าได้ ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า เพราะการส่งมอบที่ลา่ ช้ ากว่าแผนอาจทา
ให้ ลกู ค้ าเสียค่าปรับหรื อสูญเสียความเชื่อมัน่ จากผู้ซื ้อสินค้ าของลูกค้ าได้
2) การเก็บรักษาสินค้ าไม่ให้ เกิดการปนเปื อ้ น (Contamination) เนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งเป็ นน ้ามัน
ปาล์มและน ้ามันพืชที่ใช้ ในการบริ โภค (Food Grade) การปนเปื อ้ นของสิง่ แปลกปลอมต่างๆ อาจทาให้
น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชมีคณ
ุ สมบัติต่ากว่าที่ลกู ค้ าตกลงไว้ กบั ผู้ซื ้อของลูกค้ า จึงอาจถูกปฏิเสธการรับ
สินค้ าและสร้ างความเสียหายให้ กบั ลูกค้ าได้
3) การควบคุม และดูแลสินค้ าไม่ให้ เกิ ดการสูญ หายเกิ นกว่าที่กาหนด ที่ผ่านมาบริ ษัท ไม่เคยได้ รับการ
ร้ องเรี ยนเรื่ องการสูญหายของสินค้ าจากลูกค้ า ทาให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจได้ ว่าสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งจะถึงผู้ซือ้
สินค้ าของลูกค้ าได้ ตามจานวนที่ตกลงกันไว้
4) การดูแลรักษาเรื อ เครื่ องจักรกลภายในเรื อ และถังสินค้ าให้ อยู่ในสภาพดีและพร้ อมให้ บริ การ ก่อให้ เกิด
ความมัน่ ใจของผู้รับสินค้ าปลายทาง
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยังมี ค วามช านาญและมี ป ระสบการณ์ ยาวนานในการขนส่งสิน ค้ าในเส้ น ทางเมี ย นมา
ซึง่ เป็ นหนึ่งในตลาดหลักของลูกค้ ารายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนัน้ บริ ษัทเชื่อว่าลูกค้ าของบริ ษัทจะใช้ บริ การ
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ขนส่งสินค้ าของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแนวโน้ มที่จะใช้ บริ การขนส่งสินค้ าเพิ่มขึ ้นตามความต้ องการนาเข้ าผลิตภัณฑ์
น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ าน้ อยราย – สาหรับธุรกิจขนส่ งสินค้ าทางรถ
ปั จจุบนั AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถกับลูกค้ าเพียง 2 ราย ได้ แก่
1) บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (“PTG”) ซึ่งเป็ นผู้ค้าปลีกและค้ าส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิง โดยขนส่ง
น ้ามันเชื ้อเพลิงจากโรงกลัน่ ที่ PTG ซื ้อน ้ามันไปยังคลังน ้ามันของ PTG
2) ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ขนาดใหญ่ รายหนึ่ง โดยขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตไปยังโรงกลัน่
น ้ามันที่สงั่ ซื ้อไบโอดีเซล B100 และ
บริ ษัทจึงถือได้ วา่ มีความเสีย่ งจากการพึ่งพิงลูกค้ าน้ อยราย หากลูกค้ ารายใดรายหนึ่งไม่ใช้ บริ การขนส่งสินค้ า
ทางรถกับ AMAL ต่อไป และ AMAL ไม่สามารถหาลูกค้ ารายใหม่ทดแทนได้ รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ
อาจลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
สาเหตุที่ AMAL มีลกู ค้ าน้ อยรายเกิดจาก AMAL อยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ นของการดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดตัง้ AMAL ขึน้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และเริ่ มดาเนินธุรกิ จขนส่งสินค้ าทางรถในเดือนตุลาคม ปี 2557
โดยในช่วงเริ่ มต้ น AMAL มีรถบรรทุกน ้ามันทังหมด
้
5 คัน เพื่อให้ บริ การขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้ กับผู้ผลิตไบโอดีเซล
B100 จากนัน้ AMAL ได้ เพิ่มจานวนรถบรรทุกน ้ามันและเริ่ มให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTG จนกระทัง้ AMAL
มี รถบรรทุก น า้ มัน ทัง้ หมด 150 คัน ในสิน้ ปี 2560 ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะให้ AMAL เพิ่ ม จ านวนลูก ค้ า โดยขยายการ
ให้ บริ การขนส่งไปยังสินค้ าประเภทอื่น นอกเหนือจากน ้ามันเชือ้ เพลิงและไบโอดีเซล B100 เช่น ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม
ได้ แก่ นา้ มันปาล์ม ดิบ (CPO) น า้ มันปาล์ มกึ่งบริ สุทธิ์ (RBDPO) และนา้ มัน ปาล์ม บริ โภค (Palm Olein) เป็ นต้ น และ
เอทานอล (Ethanol) รวมถึง สินค้ าเหลวประเภทอื่นๆ เพื่อให้ ขนสินค้ าที่หลากหลายมากขึ ้น และสามารถเพิ่มอัตราการใช้
รถได้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้ การขนสินค้ าเหลวเพียงอย่างเดียวทาให้ บริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องลงทุนซื ้อรถบรรทุกสินค้ าหลายประเภท
ดังนัน้ บริ ษัทคาดว่าจานวนลูกค้ าของ AMAL จะทยอยเพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของธุรกิจและลดการพึ่งพิงลูกค้ ารายใดราย
หนึง่ ลงได้
ความเสี่ยงจากการที่ไม่ มีสัญญาว่ าจ้ างขนส่ งสินค้ าระยะยาว – สาหรับธุรกิจขนส่ งสินค้ าทางเรือ
สาหรั บ ธุรกิ จ การให้ บ ริ ก ารขนส่ง สิน ค้ าทางเรื อ บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารขนส่งสิน ค้ า กับ ผู้เช่ าเรื อ (Charterer) ใน
ลักษณะเป็ นรายเที่ยว (Voyage Charter) คือ การให้ บริ การขนส่งสินค้ าจากท่าเรื อต้ นทางไปยังท่าเรื อปลายทางแต่ละครัง้
ตามที่ผ้ เู ช่าเรื อได้ แจ้ งความต้ องการใช้ บริ การขนส่งสินค้ าให้ บริ ษัททราบผ่านทางนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Ship Broker)
ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัทไม่มีการทาสัญญาว่าจ้ างขนส่งสินค้ าระยะยาว ในขณะที่บริ ษัทมีการลงทุนเพื่อเพิ่มจานวนเรื อบรรทุก
น ้ามันและสารเคมีหลายลาในช่วงที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะลงทุนเพิ่มในอนาคต ส่งผลให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงที่ผลการ
ดาเนินงานจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หรื ออาจไม่สามารถชาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ก้ ยู ืมเพื่อลงทุนซื ้อ
เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีได้ ในกรณีบริ ษัทไม่สามารถให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับผู้เช่าเรื อได้ มากเพียงพอ
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้เช่ า เรื อ ที่ เป็ น ลูก ค้ า หลัก ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ 1) WILMAR 2) DENALI และ 3) ASTRA-KLK
เป็ นผู้ค้าน ้ามันปาล์มขนาดใหญ่ จึงมีความต้ องการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มให้ กบั ผู้นาเข้ าน ้ามันปาล์มอย่างต่อเนื่อง
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บริ ษัทได้ พฒ
ั นาความสัมพันธ์กบั ผู้เช่าเรื อมาเป็ นเวลานานจากการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพกับลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้
ผู้เช่าเรื อที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัทใช้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อกับบริ ษัทอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ ้นในช่วงที่ผา่ นมา บริ ษัท
จึงเชื่อมัน่ ว่าผู้เช่าเรื อที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัทจะใช้ บริ การขนส่งสินค้ าของบริ ษัทต่อไปในระยะยาว แม้ ว่าบริ ษัทจะไม่มี
การทาสัญญาว่าจ้ างขนส่งสินค้ าระยะยาวกับผู้เช่าเรื อ
นอกจากนี ้ การที่ธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อมีนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) ซึง่ ทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางระหว่าง
ผู้เช่าเรื อและบริ ษัทโดยทาหน้ าที่ติดต่อและประสานงานระหว่างผู้เช่าเรื อหลายราย ทาให้ นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อทราบถึง
ความต้ องการใช้ บริ การขนส่งสินค้ าของผู้เช่าเรื อที่หลากหลาย ณ ขณะนัน้ ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ พฒ
ั นาความสัมพันธ์ กบั กลุม่
บริ ษัท MEGAPORTS ที่เป็ นนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อที่มีชื่อเสียงสาหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม และเป็ นนายหน้ า
จัดหาผู้เช่าเรื อของบริ ษัทมาเป็ นเวลานาน บริ ษัทจึงเชื่อว่าในกรณี ที่ผ้ เู ช่าเรื อที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษั ทรายใดใช้ บริ การ
ขนส่ง สิ น ค้ า ทางเรื อ ของบริ ษั ท ลดลง กลุ่ม บริ ษั ท MEAGAPORTS จะสามารถแนะน าผู้เช่ า เรื อ รายอื่ น ให้ กับ บริ ษั ท
เพื่อทดแทนได้
ความเสี่ยงจากการขนสินค้ าเฉพาะกลุ่ม
สินค้ าที่ AMA ให้ บริ การขนส่งทางเรื อส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม เช่น น ้ามันปาล์มดิบ (CPO)
น า้ มัน เมล็ ด ในปาล์ ม ดิ บ (CPKO) น า้ มัน ปาล์ ม กึ่ ง บริ สุท ธิ์ (RBDPO) และน า้ มัน ปาล์ ม บริ โภค (Palm Olein) เป็ น ต้ น
ในขณะที่สนิ ค้ าที่ AMAL ให้ บริ การขนส่งทางรถเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์น ้ามันเชื ้อเพลิง ซึง่ ได้ แก่ น ้ามันเชื ้อเพลิง และไบโอดีเซล
B100 ซึ่งเป็ นส่วนผสมในน ้ามันดีเซลที่จาหน่ายภายในสถานีบริ การน ้ามัน บริ ษัทจึงถือได้ ว่ามีความเสี่ยงจากการขนส่ง
สินค้ าเฉพาะกลุม่ โดยรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ าอาจเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าในสถานการณ์ ปัจจุบนั ปริ มาณการบริ โภคน ้ามันปาล์ม ไบโอดีเซล B100 และน ้ามัน
เชื ้อเพลิง มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทก็ตระหนักถึงความเสีย่ งจากการขนส่งสินค้ าเฉพาะกลุม่ เป็ นอย่างดี บริ ษัท
กาลังศึกษาและวางแผนความเป็ นไปได้ ที่จะขยายการให้ บริ การขนส่งสินค้ าไปยังสินค้ ากลุม่ อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ขนส่ง
อยูใ่ นปั จจุบนั รวมถึงการให้ บริ การในรูปแบบอื่นเพื่อเป็ นผู้ให้ บริ การทางโลจิสติกส์ครบวงจร บริ ษัทจึงเชื่อว่าจะสามารถลด
ผลกระทบความเสีย่ งดังกล่าวให้ อยูใ่ นระดับที่บริ หารจัดการได้
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์ เฉพาะด้ านของบริษัท
ธุรกิ จการให้ บริ การขนส่งสินค้ าของบริ ษัทและ AMAL เป็ นธุรกิ จที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ และความ
ชานาญเฉพาะทาง เนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัทและ AMAL ขนส่งจัดเป็ นสินค้ าประเภทสารเคมีและวัตถุอนั ตราย การขนส่ง
สินค้ าดังกล่าวทังทางเรื
้
อและทางรถต้ องอาศัย ผู้ทาการในเรื อ (สาหรับการขนส่งทางเรื อ) และพนักงานขับรถ (สาหรับการ
ขนส่งทางรถ) ที่ผา่ นการฝึ กอบรมและทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการทางานในเรื่ องต่างๆ เช่น ใบอนุญาตเดินเรื อของนาย
ประจาเรื อ หรื อ ใบอนุญ าตขับรถประเภทที่ 4 สาหรับ ขับ รถบรรทุกวัตถุอัน ตราย เป็ นต้ น รวมถึง ผู้มีความรู้ และความ
ชานาญในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่งสินค้ า เช่น การเดินเรื อและรถอย่างปลอดภัย การรับ/จ่ายสินค้ าอย่างปลอดภัย
การดูแลรักษาสินค้ า และการป้องกันภัยและระงับเหตุฉกุ เฉิน เป็ นต้ น เนื่องจากความผิดพลาดในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
อาจนามาซึง่ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ รวมถึงสิง่ แวดล้ อม
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บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้ าน บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทางาน โดยบริ ษัทจัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานใน
แต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริ ม ให้ พนักงานภายในหน่วยงานแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ทางาน
รวมถึงกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่แผนกทรัพยากรบุคคลวางแผนและติดตามการอบรมและเข้ ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาต
หรื อต่ออายุใบอนุญาตของพนักงาน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ พนักงานของบริ ษัทเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบีย บและวิธี
ปฏิบตั ิใหม่ๆ ที่ปรับเปลีย่ นในแต่ละปี ได้
นอกจากการพัฒ นาบุค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความช านาญ บริ ษั ท ยัง ตระหนัก ถึ งความส าคัญ ในการรั ก ษา
บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ บริ ษัทจึงได้ มีการพิจารณาและกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้ กับพนักงาน โดย
อ้ างอิงจากอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจให้ บุคลากรของบริ ษัททางานร่ วมกับบริ ษัทในระยะยาว
และพิ จ ารณาเลื่อ นขัน้ ให้ กับ พนัก งานที่ มี ค วามรู้ ความสามารถให้ อ ยู่ในต าแหน่ งที่ เหมาะสม ให้ สามารถใช้ ค วามรู้
ความสามารถในการพัฒ นาบริ ษั ท ได้ เต็ ม ความสามารถ ดังนัน้ บริ ษั ท คาดว่าความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งบุค ลากรที่ มี
ประสบการณ์เฉพาะด้ านของบริ ษัทจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต
ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุท่ อี าจเกิดขึน้ ในระหว่ างการขนส่ งสินค้ า
เนื่องจากบริ ษัทดาเนินธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ โดยสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งเป็ นสินค้ า
ที่มีมูลค่าสูง จากปริ มาณการขนส่งต่อเที่ยวสูง และเป็ นสินค้ าประเภทสารเคมีและวัตถุอนั ตราย ดังนัน้ หากเกิดความ
ผิดพลาดหรื ออุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งสินค้ า อาจทาให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อบริ ษัทเช่น การเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายหรื อค่าชดเชยจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้น เช่น ค่าชดเชยการเสียชีวิตของพนักงานบริ ษัทและบุคคลที่ได้ รับผลกระทบ
ค่าสินค้ าที่เสียหาย ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินของบุคคลที่ได้ รับผลกระทบ และค่าใช้ จ่ายในการฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อม
ในบริ เวณที่เกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น หรื อความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของบริ ษัทซึ่งอาจทาให้ ลกู ค้ าอาจ
ยกเลิกการใช้ บริ การขนส่งจากบริ ษัทได้
บริ ษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อ าจเกิ ดขึน้ ในระหว่างการขนส่งสิน ค้ า บริ ษั ทจึงกาหนดและ
ปรับปรุ งมาตรการป้องกันอุบตั ิเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปั จจัย ที่อาจก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ สาหรับการขนส่งสินค้ าทางเรื อ
บริ ษัทกาหนดให้ ผ้ ทู าการในเรื อ (ได้ แก่ นายเรื อ นายประจาเรื อ และลูกเรื อ) ทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับ
การเดินทะเลที่กาหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เช่น
1) การเดินยามเพื่อตรวจดูความเรี ยบร้ อยของจุดเสีย่ งที่อาจเกิดเพลิงไหม้ ทกุ ๆ 4 ชัว่ โมง
2) การสุม่ ตรวจเจ้ าหน้ าที่ประจาเรื อและลูกเรื อเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์หรื อตรวจหาสารเสพติดอย่าง
สม่าเสมอ
3) การตรวจสอบและทดสอบเครื่ องมือและอุปกรณ์การเดินเรื อเป็ นประจาทุกเดือน
4) การตรวจสอบสภาพอากาศและความพร้ อมของเรื อก่ อ นออกจากท่าเรื อ ต้ น ทางและก่ อ นเข้ าท่าเรื อ
ปลายทาง เป็ นต้ น
ส าหรั บ การขนส่ง สิ น ค้ าทางรถ บริ ษั ท ก าหนดนโยบายด้ า นความปลอดภัย ในการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางรถ
โดยกาหนดให้ พนักงานขับรถต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด เช่น
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1) การกาหนดให้ พนักงานขับรถต้ องเดินรถไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน และต้ องหยุดพักรถเป็ นเวลา 30 นาที เมื่อ
เดินรถต่อเนื่องครบทุกๆ 4 ชัว่ โมง และกรณีเส้ นทางที่ไกลเกิน 8 ชัว่ โมง บริ ษัทกาหนดให้ มีพนักงานขับรถ
2 คน ทาหน้ าที่ขบั รถบรรทุกน ้ามัน โดยสลับกันเดินรถและพักผ่อน เพื่อให้ พนักงานขับรถแต่ ละคนเดินรถ
ไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน
2) การสุม่ ตรวจความพร้ อมของพนักงานขับรถโดยพิจารณาจากสภาพร่ างกาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
และตรวจหาสารเสพติด ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน
3) การตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกน ้ามันก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน
4) การกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS เพื่อคอยตรวจสอบความเร็ ว
ของรถ การจอดตามจุดจอดที่กาหนด รวมถึงเฝ้าดูสภาพและพฤติกรรมของพนักงานขับรถผ่านกล้ องวงจร
ปิ ดที่ติดตังในรถบรรทุ
้
กน ้ามัน เป็ นต้ น
บริ ษัทยังได้ จดั ตังฝ่
้ ายบริ หารงานคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ คอยจัด
อบรมพนักงานขับรถเรื่ องการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย การสุม่ ตรวจสอบพนักงานขับรถระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที่ เช่น การวัด
ปริ ม าณแอลกอฮอล์ ณ จุ ด จอดรถ เสนอมาตรการเพื่ อ ลดการเกิ ด อุบัติ เหตุ จัด ท าแผนฉุก เฉิ น เป็ น ต้ น และจัด ตัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สาคัญในด้ านต่างๆ และเสนอแนะนโยบายและ
แนวทางการป้องกันความเสีย่ ง รวมถึงการประเมินผล ติดตาม และปรับปรุง การบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทซึง่ การบริ หาร
ความเสี่ยงดังกล่าวครอบคลุมความเสี่ยงในเรื่ องต่างๆ และรวมถึง ความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างการ
ขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ทาประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและ AMA สาหรับการให้ บริ การ
ขนส่งทางเรื อบริ ษัทได้ ทาประกันภัยเรื อและเครื่ องจักร (Hull & Machinery Insurance: H&M Insurance) ซึ่งคุ้มครอง
อุบัติเหตุทุกชนิดที่อาจเกิดกับเรื อและเครื่ องจักร เช่น การเกิดเพลิงไหม้ และการชนกระแทก เป็ นต้ น บริ ษัทยังได้ จัดทา
ประกันภัยสาหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Protection & Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุม
ความเสี ย หายที่ เกิ ด ขึน้ กับ บุค คลภายนอกที่ ได้ รับ ผลกระทบจากเรื อ เช่ น ความเสีย หายต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
บุคคลภายนอก ความเสียหายของสินค้ าที่ขนส่ง (การปนเปื อ้ น และการสูญหาย) และความเสียหายจากสินค้ าที่รั่วไหล
ออกจากเรื อ แล้ ว ก่ อ ให้ เกิ ด มลภาวะ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ตกลงวงเงิ น ประกัน ภัย แต่ ล ะประเภทกับ ผู้รั บ ประกัน ภัย
โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุและมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ ้น ที่ผ่านมาเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี
ของบริ ษัทไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุร้ายแรงใดๆ
สาหรับการให้ บริ การขนส่งทางรถ บริ ษัทได้ ทาประกันภัยรถบรรทุกน ้ามันทุกคัน โดยคุ้มครองความเสียหาย
ต่ อ รถยนต์ และต่ อ ชี วิ ต ของพนัก งานขับ รถและผู้โดยสาร รวมถึ ง การท าประกัน ภัย สิ น ค้ าที่ รถบรรทุก น า้ มัน ขนส่ ง
โดยคุ้มครองความสูญหาย เสียหาย หรื อการส่งมอบสินค้ าล่าช้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทกาหนดให้ มีการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด
ภายในรถบรรทุกน ้ามัน เพื่อติดตามพฤติกรรมการเดินรถของพนักงานขับรถ หากเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ เห็นความ
ผิดปกติ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะรี บติดต่อพนักงานขับรถเพื่อแจ้ งเตือนทันที
บริ ษัทเชื่ อว่ามาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุบตั ิเหตุที่อาจ
เกิ ดขึน้ ในระหว่างการขนส่งสิน ค้ าให้ อยู่ในระดับ ที่ไม่ก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
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ความเสี่ยงจากการทุจริตระหว่ างการปฏิบัติหน้ าที่ของพนักงาน
ในธุรกิจการขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ น ้ามันเชื ้อเพลิงสาหรับเรื อและรถ และสินค้ าที่ขนส่งให้ กบั ลูกค้ า
(โดยเฉพาะน ้ามันเชื ้อเพลิง) เป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าสูง ในขณะที่ บริ ษัทต้ องมีพนักงานจานวนมากที่ เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว เช่น ผู้ทาการในเรื อ (ได้ แก่ นายเรื อ นายประจาเรื อ และลูกเรื อ) และพนักงานขับรถ เป็ นต้ น บริ ษัทจึงมีความเสีย่ ง
ที่ พ นัก งานของบริ ษั ท อาจกระท าการทุจริ ต หรื อยัก ยอกทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ได้ ในหลายลักษณะ เช่น การยักยอกสิน ค้ า
ในระหว่า งการขนส่ง การยักยอกน า้ มัน เชื อ้ เพลิงสาหรั บ รถและเรื อ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ตระหนักถึ งความเสี่ย งที่ อ าจจะเกิ ด
การทุจริ ตหรื อยักยอกทรัพย์ของบริ ษัทดังกล่าว บริ ษัทจึงได้ กาหนดมาตรการการควบคุมภายในต่างๆ เพื่อป้องกันปั ญหา
การทุจริ ตหรื อยักยอกทรัพย์ในลักษณะต่างๆ
สาหรับธุรกิจการขนส่งสินค้ า ทางเรื อ ในขันตอนการรั
้
บและส่งสินค้ าที่ท่าเรื อ บริ ษัทกาหนดให้ นายประจาเรื อ
ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบสินค้ า (Third Party Cargo Surveyor) ซึ่งเป็ นคนกลางระหว่างผู้รับ/ผู้ส่งสินค้ ากับบริ ษัทและ
ร่ วมกับตัวแทนของผู้รับ /ผู้ส่งสินค้ าในการตรวจสอบความถูกต้ องของปริ มาณสิน ค้ าที่รับลงเรื อหรื อขนถ่ายขึ ้นจากเรื อ
โดยปริ ม าณของสิน ค้ าที่ ท่ารั บ สิน ค้ าลงเรื อและท่า ขนถ่ ายสิน ค้ าที่ วัด ได้ ต้ องมี ค วามแตกต่างกัน น้ อยกว่าร้ อยละ 0.5
(ปริ มาณสินค้ าที่วดั ได้ อาจแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญได้ เนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งเป็ นสินค้ าเหลว อุณหภูมิที่ตา่ งกัน
จะมีผลต่อปริ มาณสินค้ าได้ ในการเปรี ยบเทียบปริ มาณสินค้ า บริ ษัทจาเป็ นต้ องคานวณเพื่อแปลงค่าปริ มาณสินค้ ากลับมา
ที่ อุณ หภู มิ ม าตรฐานที่ 30 องศาเซลเซี ย ส) ในกรณี ที่ ป ริ ม าณสิ น ค้ าที่ วัด ได้ มี ค วามแตกต่ า งจากปริ ม าณที่ ลูก ค้ า
แจ้ งไว้ นายเรื อจะต้ องแจ้ งให้ กบั บริ ษัททราบทุกครั ง้ เพื่อค้ นหาสาเหตุและร่ วมกันตรวจสอบ หากพบว่าสาเหตุมาจากการ
ทุจริ ตของผู้ทาการในเรื อ บริ ษัทก็จะดาเนินการลงโทษตามที่กาหนดไว้
นอกจากนัน้ บริ ษัทยังกาหนดให้ นายประจาเรื อต้ องทาหน้ าที่เดินยามเพื่อตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของเรื อ
รวมถึงการตรวจสอบความผิดปกติภายในเรื อ โดยเฉพาะในส่วนของจุดรับจ่ายสินค้ าและน ้ามันเชื ้อเพลิง หากตรวจพบเรื อ
ลาอื่นที่จอดเทียบเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทเพื่อลักลอบขนถ่ายสินค้ าหรื อน ้ามันเชือ้ เพลิง นายประจาเรื อ
ที่เดินยามต้ องแจ้ งให้ นายเรื อ (Master) ทราบเพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอน หากบริ ษัทสอบสวนพบว่ามีผ้ ทู าการในเรื อ
เกี่ยวข้ องกับการลักลอบขนถ่ายสินค้ าหรื อน ้ามันเชื ้อเพลิง บริ ษัทจะดาเนินการลงโทษตามที่กาหนดไว้
ในการสัง่ ซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงสาหรับเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีแต่ละครัง้ นายเรื อจะเป็ นผู้แจ้ งปริ มาณน ้ามัน
เชื อ้ เพลิง ที่ต้ อ งการมายังเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายปฏิ บัติ การที่ป ระจาอยู่ที่ สานัก งานใหญ่ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายปฏิ บัติก ารจะท าการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของปริ มาณนา้ มันเชื อ้ เพลิงที่สงั่ ซื ้อ โดยเปรี ยบเทียบกับปริ มาณนา้ มันเชื อ้ เพลิงคงเหลือใน
รายงานการใช้ น ้ามันประจาวัน เส้ นทางเดินเรื อของเรื อบรรทุกน ้ามัน (ระยะทางที่ต้องเดินเรื อ) และอัตราการบริ โภคน ้ามัน
เชื อ้ เพลิง (Consumption Rate) ของเรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี หากพบเหตุให้ สงสัย ว่า จะมี ก ารทุจ ริ ต บริ ษั ท จะ
ดาเนินการสอบสวนผู้ทาการในเรื อที่เกี่ยวข้ องเพื่อหาสาเหตุ หากพบว่าผู้ทาการในเรื อรายใดเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ต บริ ษัท
จะดาเนินการลงโทษตามที่กาหนดไว้
สาหรับธุรกิจการขนส่งสินค้ าทางรถ บริ ษัทกาหนดให้ มีการใช้ ซีล (Seal) ที่มีหมายเลขเฉพาะของแต่ละอันปิ ด
ผนึกช่องรับสินค้ าและวาล์วจ่ายสินค้ าในรถบรรทุกน ้ามันทังหมดทั
้
นทีที่รับสินค้ าแล้ ว และระบุหมายเลขซีลแต่ละอันที่ปิด
ผนึกในเอกสารการขนส่งสินค้ า เมื่อรถบรรทุกน ้ามันไปถึงปลายทาง ผู้รับสินค้ าจะทาการตรวจเช็คความสมบูรณ์ ของซีล
และความถูกต้ องของหมายเลขซีลกับที่แสดงในเอกสารการขนส่งสินค้ า และตรวจสอบปริ มาณสินค้ าในรถบรรทุกน ้ามัน
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โดยการอ่านค่าจากแป้นแสดงระดับน ้ามันที่อยูภ่ ายในถังบรรทุกน ้ามันและเปรี ยบเทียบกับปริ มาณที่แสดงในเอกสารการ
ขนส่งสินค้ า หากไม่ถกู ต้ องลูกค้ าสามารถปฏิเสธการรับสินค้ า บริ ษัทก็จะดาเนินการสอบสวนพนักงานขับรถเพื่อหาสาเหตุ
และลงโทษหากตรวจพบการทุจริ ต นอกจากนี ้ รถบรรทุกน ้ามันของบริ ษัททุกคันได้ ติดตังระบบแสดงพิ
้
กัดผ่านดาวเทียม
(“ระบบ GPS”) ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการประจาอยูท่ ี่สานักงานสามารถติดตามการเดินรถแต่ละคันได้ ปั จจุบนั บริ ษัท
กาหนดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการประจาอยู่ที่สานักงานทังที
้ ่ศรี ราชาและที่ลาดหลุมแก้ ว ทาหน้ าที่ตรวจสอบตาแหน่ง
รถบรรทุกน ้ามันและพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถแต่ละคน หากตรวจพบความผิดปกติ เช่น การขับรถออกนอก
เส้ นทางที่ กาหนด การจอดพักรถนอกเหนื อจากจุดจอดรถที่บ ริ ษั ทกาหนด การจอดพักรถนานกว่าที่ กาหนด เป็ น ต้ น
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะขอพบพนักงานขับรถเพื่อให้ ชี ้แจงเหตุผล หากพนักงานขับรถไม่สามารถชี ้แจงเหตุผลได้ บริ ษัท
ก็จะดาเนินการลงโทษตามที่กาหนดไว้
บริ ษัทได้ กาหนดให้ รถบรรทุกน ้ามันทุกคันที่จอดที่หน่วยงานศรี ราชาต้ องเติมน ้ามันจากถังสารองน ้ามันภายใน
หน่วยงานศรี ราชาก่อนออกให้ บริ การในแต่ละครัง้ สาหรับรถบรรทุกน ้ามันที่ขนส่งในเส้ นทางที่มีระยะทางไกลเติมน ้ามัน
เชือ้ เพลิงจากที่สถานีบริ การนา้ มัน PT (เฉพาะสถานีบริ การที่บริ ษัทกาหนดเท่านัน)
้ เนื่องจาก บริ ษัทได้ ตกลงกับ PTG
ซึ่งเป็ น ผู้ด าเนิ น ธุรกิ จ สถานี บ ริ ก ารน า้ มัน PT ให้ พ นัก งานขับ รถของบริ ษั ท สามารถเติ ม น า้ มัน โดยการแสดงเอกสาร
การสัง่ ซื ้อน ้ามัน (“ใบสัง่ ซื ้อน ้ามัน”) ที่ระบุชนิดและปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ ต้องการเติมให้ กบั พนักงานในสถานีบริ การ
น ้ามัน ทังนี
้ ้ พนักงานประจาสถานีบริ การน ้ามัน PT จะตรวจสอบลายมือชื่อในใบสัง่ ซื ้อน ้ามันว่าตรงกับที่บริ ษัทได้ แจ้ งไว้
หรื อไม่ หากไม่ตรงพนักงานในสถานีบริ การน ้ามันจะปฏิเสธการเติมน ้ามันเชือ้ เพลิง ในขณะที่บริ ษัทสามารถปฏิเสธการ
จ่ายเงินหากมีการเติมน ้ามันนอกเหนือจากที่ได้ แจ้ งไว้ ในใบสัง่ ซื ้อน ้ามัน บริ ษัทจึงมัน่ ใจได้ ว่าการใช้ ใบสัง่ ซื ้อน ้ามันจะช่วย
ป้องกันการทุจริ ตในการขันตอนการเติ
้
มน ้ามันเชื ้อเพลิงได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังสอบทานความถูกต้ องและเหมาะสมของ
ปริ มาณน ้ามันที่เติมในแต่ละครัง้ จากการตรวจสอบอัตราการใช้ น ้ามัน (Consumption Rate) ของรถบรรทุกน ้ามันแต่ละคัน
โดยบริ ษั ท จะดาเนิ น การสอบสวนพนักงานขับ รถ หากพบว่า รถบรรทุก น า้ มัน คัน ใดมี อัต ราการใช้ น า้ มัน ที่ สูงผิ ด ปกติ
เนื่องจากต้ องสงสัยว่าอาจมีการทุจริ ตหรื อยักยอกน ้ามันเชื ้อเพลิงได้
บริ ษัทจึงเชื่อว่าบริ ษัทมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันการทุจริ ตของพนักงานที่เหมาะสมและเพียงพอ
ความเสีย่ งจากการจอดรอรับหรื อส่งสินค้ าจากความไม่พร้ อมของท่าเรื อหรื อลูกค้ า
การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อในบางครัง้ อาจเกิดเหตุการณ์ที่เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีไม่สามารถรับ
หรื อส่งสินค้ าได้ เมื่อไปถึงท่าเรื อ โดยสาเหตุที่ทาให้ เรื อบรรทุกนา้ มันและสารเคมีไม่สามารถรับหรื อส่งสินค้ าได้ มีหลาย
สาเหตุ เช่น
1) ลูกค้ าไม่พร้ อมรับหรื อส่งสินค้ า โดยอาจเกิดจากสินค้ าไม่พร้ อมส่งหรื อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ/ส่งสินค้ าไม่
ครบถ้ วน
2) ท่าเรื อที่กาหนดให้ เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีไปรับหรื อส่งไม่พร้ อมให้ เรื อเข้ าเทียบท่า ซึ่งอาจเกิดจาก
ข้ อจากัดของท่าเรื อที่ไม่สามารถรองรับการรับ/ส่งสินค้ าจากเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีจานวนมากได้
3) ถังสาหรับบรรจุสินค้ าที่ท่าเรื อปลายทางเต็มจึงไม่สามารถรับสินค้ าจากเรื อได้ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เรื อ
บรรทุกน ้ามันและสารเคมีต้องจอดรอที่ท่าเรื อเป็ นเวลานาน บริ ษัทจะได้ รับผลกระทบจากค่าใช้ จ่ายที่เพิ่ม
สูงขึ ้น จากการจอดรอ นอกจากนี ้ การจอดรอที่ท่าเรื อเป็ นเวลานานยังอาจส่งผลกระทบต่อแผนการรับส่ง
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สิน ค้ าในลาดับ ถัด ไปจนอาจท าให้ บ ริ ษั ท เสี ย โอกาสในการให้ บ ริ ก ารขนส่งสิ น ค้ ากับ ลูก ค้ า รายอื่ น ซึ่ ง
เปลีย่ นไปใช้ เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของเจ้ าของเรื อรายอื่น เนื่องจากไม่สามารถรอเรื อของบริ ษัทได้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการจอดรอรับหรื อส่งสินค้ าจากความไม่พร้ อมของท่าเรื อหรื อ
ลูกค้ า บริ ษัทจึงเรี ยกเก็บค่าเสียเวลา (Demurrage Charge) จากการจอดรอเกินเวลาที่กาหนด โดยคิดในอัตราค่าเสียเวลา
ต่อวัน หรื อต่อชัว่ โมงที่ต้องจอดรอ ที่ผา่ นมาการจอดรอรับหรื อส่งสินค้ าเกินกว่ากาหนดส่วนใหญ่เกิดขึ ้นที่ทา่ เรื อในประเทศ
เมียนมา บริ ษัทจึงได้ เจรจากับผู้เช่าเรื อผ่านนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) เพื่อกาหนดอัตราค่าเสียเวลา (Demurrage
Charge) ให้ เหมาะสมกับความล่าช้ าที่เกิดขึ ้นจริ ง ดังนัน้ บริ ษัทเชื่อว่าบริ ษัทสามารถบริ หารจัดการความเสีย่ งจากการจอด
รอรับหรื อส่งสินค้ าจากความไม่พร้ อมของท่าเรื อหรื อลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมได้
3.3 ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนส่งสิ น ค้ า ทางเรื อ บริ ษั ท ติ ด ต่ อ ลูก ค้ า ผ่ า นนายหน้ า จัด หาผู้เช่ า เรื อ (Broker) ที่ อ ยู่
ในต่างประเทศ ทาให้ อตั ราค่าขนส่งสินค้ าที่บริ ษัทตกลงกับลูกค้ าเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ บริ ษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อ าจทาให้ บริ ษั ทได้ รับ เงิน ค่าขนส่งสินค้ าในสกุลเงิ นบาทแตกต่างจากที่ ตงั ้ ใจไว้
จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจและการลงทุนขยายธุรกิจ รวมถึง ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท มี ต้ น ทุน และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ส าคัญ ในการด าเนิ น งาน (เช่ น ต้ น ทุ น ค่ า น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการเทียบท่า และค่านายหน้ าจัดหาผู้เช่ าเรื อ (Commission Fee) เป็ นต้ น) เป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ การที่บริ ษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายบางส่วนเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ จึงเป็ นการบริ หารความเสี่ยงแบบ
ธรรมชาติ (Natural Hedge) ที่ช่วยลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้ บางส่วน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังกาหนดให้ การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสาหรับลงทุนซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี
ลาใหม่จะกู้ยืมเป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐ เพื่ อให้ ด อกเบี ย้ และเงิน ต้ น ที่ช าระเป็ น สกุลเงิ น ดอลลาร์ สหรัฐ เพื่ อช่วยลด
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นให้ น้อยลงได้
ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่ าขนส่ งจากลูกค้ าผ่ านทางนายหน้ าจัดหาผู้เช่ าเรือ
ในธุรกิจการขนส่งสินค้ าทางเรื อ ลูกค้ าเกือบทังหมดที
้
่บริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ าเป็ นผู้เช่าเรื อ (Charterer)
ที่อยู่ต่างประเทศ ทาให้ การติดต่อและประสานงานกับลูกค้ าโดยตรงทาได้ ยาก นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) จึงทา
หน้ าที่ช่วยบริ ษัทในการเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การขนส่งสินค้ าจากทางผู้เช่าเรื อ อย่างไรก็ตาม นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อที่บริ ษัท
ใช้ บริ การเป็ นบริ ษัทที่อยูใ่ นต่างประเทศเช่นเดียวกัน ทาให้ บริ ษัทต้ องมีขนตอนและค่
ั้
าใช้ จ่ายในการติดตามหนี ้สินมากกว่า
การดาเนินธุรกิจกับบุคคลในประเทศ บริ ษัทจึงถือได้ วา่ มีความเสีย่ งจากการติดตามหนี ้สินจากลูกหนี ้ในต่างประเทศ
ปั จจุบัน บริ ษั ท กาหนดให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท MEGAPORTS ท าหน้ าที่เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ าขนส่งสินค้ าจากลูก ค้ าของ
บริ ษัททังหมด
้
โดยบริ ษัทกาหนดให้ นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อรวบรวมเงินค่าขนส่งสินค้ าที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าในแต่ละเที่ยว
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และโอนให้ บริ ษัทรวมกันเป็ นครัง้ เดียว เพื่อลดค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคาร อย่างไรก็ตาม บริ ษัทตระหนักถึง
ความเสีย่ งที่อาจจะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าขนส่งที่นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อได้ เรี ยกเก็บจากลูกค้ าได้ บริ ษัทจึงกาหนดให้
การโอนเงินแต่ละครัง้ เกิดจากการรวมเงินค่าขนส่งสินค้ าไม่เกิน 2 ถึง 3 เที่ยว เพื่อให้ ระยะเวลาในการโอนเงินแต่ละครัง้ ไม่
นานเกินไปหรื อจานวนเงินไม่สงู เกิ นไป จึงช่วยจากัดความเสี่ยงจากการเรี ยกเก็บค่าขนส่งจากนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อได้
ในขณะที่ยงั สามารถบริ หารค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินได้ อย่างเหมาะสม สาหรับเงินค่าขนส่งสินค้ าที่เกิดจากการให้ บริ การ
ขนส่งโดยเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีขนาดใหญ่ บริ ษัทกาหนดให้ นายหน้ าจัดหาผู้ เช่าเรื อโอนเงินค่าขนส่งสินค้ าให้ ทุก
ครั ง้ ที่ เรี ย กเก็ บ จากลูกค้ า ที่ ผ่า นมาบริ ษั ทติ ด ต่อธุ รกิ จกับ กลุ่ม บริ ษั ท MEGAPORTS มาเป็ น เวลานานกว่า 10 ปี โดย
นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อช่วยทาหน้ าที่ดงั กล่าวมาเป็ นเวลานานโดยไม่เคยเกิดปั ญหาเรื่ องการเรี ยกเก็บเงินจากนายหน้ า
จัดหาผู้เช่าเรื อ
นอกจากนี ้ บริ ษั ทยังได้ มี ก ารติด ตามฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของกลุ่ม บริ ษั ท MEGAPORTS
จากข้ อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริ ษัท MEGAPORTS โดยบริ ษัทพบว่ากลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS
มีผลการดาเนินงานที่ดีและมีฐานะการเงินที่มั่นคง บริ ษัทจึงเชื่อว่าการกาหนดให้ นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อรวบรวมเงิ น
ค่าขนส่งสินค้ าและโอนให้ บริ ษัทเป็ นครัง้ เดียวจะไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทเนื่องจาก
ระยะเวลาและจานวนเงินที่บริ ษัทกาหนดให้ โอนต่อครัง้ ไม่สงู มาก
3.4 ความเสี่ยงด้ านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอานาจกาหนดนโยบายการบริหาร
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงได้ กาหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการที่ช่วยให้ การดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยบริ ษัทกาหนดให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลภายนอกเป็ นกรรมการอิสระ
จานวน 4คนจากกรรมการบริ ษัททังหมด
้
9 คน เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมตั ิรายการ
ต่างๆ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแต่งตังกรรมการอิ
้
สระทัง้ 3 คน เข้ าทาหน้ าที่กรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้ าที่
ตรวจสอบการเข้ าท ารายการที่อ าจมี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ และสอบทานให้ บ ริ ษั ทมี ระบบควบคุม ภายในที่
เหมาะสม รวมถึงสอบทานให้ บริ ษัทมีการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ องและทันเวลา บริ ษัทยังกาหนดให้
มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาและกาหนดรู ป แบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัทโดยแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 3 คน เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจากกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนทัง้ หมด 4 คน และแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 คน เป็ นประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
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4.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 รายละเอียดทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษัท และบริ ษัทย่อยใช้ ในการประกอบ
ธุรกิ จ มี มูลค่า สุท ธิ ห ลังหลัก ค่า เสื่อมราคาสะสมและค่าตัด จ าหน่า ยสะสม เท่า กับ 1,864.44 ล้ า นบาท รายละเอี ย ด
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงได้ ดงั นี ้

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์
ที่ดิน
เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีและอุปกรณ์เรื อ 1/
- เรื อเดินทะเล
- รายจ่ายในการซ่อมแซมและสารวจเรื อรอ
ตัดจ่าย
- อุปกรณ์ประจาเรื อ

มูลค่ าสุทธิ
ทางบัญชี
(ล้ านบาท)
40.00

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

AMAL เป็ นเจ้ าของ

ไม่มี

2,155.33
16.18

บริ ษัท เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท เป็ นเจ้ าของ

6.76

บริ ษัท เป็ นเจ้ าของ

รถบรรทุกน ้ามันมันและอุปกรณ์รถ

757.17

AMAL เป็ นเจ้ าของ

สานักงานและอุปกรณ์สานักงาน
- อาคารและโรงงาน
- สานักงานสาเร็จรูป
- ส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน
- เครื่ องตกแต่งสานักงาน
- อุปกรณ์และเครื่ องใช้ สานักงาน
- เครื่ องจักร
- ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้ าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมทัง้ หมด

24.18
0.99
12.68
1.42
10.82
1.81
1.86
0.41
5.99
3,035.60

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

เรื อ บ รรทุ ก น ้า มั น แ ล ะ
สารเคมี ส่ ว นใหญ่ ปลอด
ภาระจานองแล้ ว ยกเว้ นเรื อ
บรรทุกน ้ามันที่บริ ษัท ลงทุน
ซื อ้ ในช่ ว งปี 2559 และปี
25602/
รถบรรทุกน ้ามันทังหมดติ
้
ด
ภาระตามสัญญาเช่าซื ้อ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ: 1/ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทได้จดจานองเรื อ “เมซอนร์ ” เรื อ “อุลญา” เรื อ “อลิ ลญา” เรื อ “อัณณิ กา” และเรื อ “สลิ ณา”
ทีล่ งทุนซื ้อในช่วงปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ไว้เป็ นหลักทรัพย์ ค้าประกันเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นรวม 2 แห่ง
2/ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีรถบรรทุกน้ามันจานวน 150 คัน (โดยรถบรรทุกน้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหัว
ลากจูง (หัวลาก) 1 คัน และรถพ่วงบรรทุกน้ามันปริ มาณบรรทุก 45,000 ลิ ตร อีก 1 คัน) และมี รถหัวลากจูง 1 คัน (สารองไว้ใช้
ในระหว่ างการซ่ อมแซมรถหัวลากจู งคัน อื ่น) โดยรถบรรทุกน้ ามันทั้งหมดและรถหัวลากจู งอี ก 1 คัน อยู่ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่ า
การเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน
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ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาคัญสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ งานของทรัพย์สนิ สาหรับการ
ดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ได้ ดงั นี ้
4.1.1

เรือบรรทุกนา้ มันและสารเคมี

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษั ท มี เรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี จ านวน 10 ลา สาหรั บ การ
ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ได้ แก่ ประเทศ
เมียนมา ประเทศเวียดนาม และ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้
และประเทศญี่ ปนุ่ เป็ นต้ น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรี ลงั กา และ
ประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น) รายละเอียดที่สาคัญของเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
ชื่อเรือ
พริ มโรส

เบิกไพร

อาม่า

จ้ าวอโนมา

ข้ อมูลเรือที่สาคัญ
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2555
- ปี ที่สร้ าง: 2535
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 6 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 4,908 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2555
- ปี ที่สร้ าง: 2536
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 7 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 3,165 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2555
- ปี ที่สร้ าง: 2537
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 8 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 3,110 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2553
- ปี ที่สร้ าง: 2538
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 9 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 4,763 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
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การให้ บริการ 1/
ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเมียนมา

ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเวียดนาม
และ/หรื อ เส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเวียดนาม
และ/หรื อ เส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเมียนมา
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ชื่อเรือ
เมซอนร์

เมญ่า

อุลญา

อลิลญา

อัณณิกา

ข้ อมูลเรือที่สาคัญ
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2558
- ปี ที่สร้ าง: 2546
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 17 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 4,823 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2559
- ปี ที่สร้ าง: 2550
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 21 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 9,942 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2559
- ปี ที่สร้ าง: 2552
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 23 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2560
- ปี ที่สร้ าง: 2552
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 23 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2560
- ปี ที่สร้ าง: 2552
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 23 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
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ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเมียนมา

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

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

ข้ อมูลเรือที่สาคัญ

การให้ บริการ 1/

- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2560
- ปี ที่สร้ าง: 2552
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 23 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ: เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III)

หมายเหตุ: 1/ เส้นทางการให้บริ การขนส่งสิ นค้าสาหรับเรื อแต่ละลาในบางช่วงอาจแตกต่างจากที ่แสดงไว้ในตาราง เนือ่ งจากบริ ษัทมี การ
บริ หารจัดการเส้นทางเดิ นเรื อ โดยปรับเปลีย่ นเส้นทางการเดิ นเรื อบางลาบางช่วงเวลาเพือ่ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ให้บริ การลูกค้า หรื อการรับน้ามันเชื อ้ เพลิ งสาหรับเรื อ เป็ นต้น

รถบรรทุกนา้ มัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัท มีรถบรรทุกน ้ามัน จานวน 135 คัน สาหรับการให้ บริ การขนส่งน ้ามัน
เชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ในประเทศ รายละเอียดที่สาคัญของรถบรรทุกสินค้ าเหลวของบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
ประเภทรถ
ข้ อมูลรถที่สาคัญ
รถบรรทุกน ้ามัน รถบรรทุกน ้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้ วย
(150 คัน)
- รถหัว ลากจูง (หัว ลาก) ที่ ต่ อ พ่ วงกับ รถ
พ่วงบรรทุกน ้ามันเพื่อการลากจูง
- รถพ่วงบรรทุกน ้ามัน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นถัง
บรรจุของเหลวที่ทาจากอลูมิเนียม โดยมี
ปริ มาณบรรจุสงู สุด 45,000 ลิตร

4.1.2

การให้ บริการ 1/
ให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง (ได้ แก่ น ้ามันเบนซิน
และนา้ มันดีเซล) และไบโอดีเซล B100 ในประเทศ
โดยขนส่งใน 2 ลักษณะ ได้ แก่
- การขนส่ ง น า้ มั น จากโรงกลั่น น า้ มัน ไปยัง คลัง
น ้ามันของ PTG
- การขนส่งไบโอดีเซลจากผู้ผลิตไบโอดีเซล B100
(ลูกค้ า) ไปยังโรงกลัน่ น ้ามัน และรับน ้ามันจากโรง
กลัน่ น ้ามันไปยังคลังน ้ามันของลูกค้ า

สานักงานใหญ่

นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัท ได้ เช่าพื ้นที่สานักงาน
เพื่อใช้ เป็ นสานักงานใหญ่ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ สัญญาเช่าพื ้นที่สานักงานมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี ้
(1) สัญญาเช่าพื ้นที่สานักงาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 33
คูส่ ญ
ั ญา

:

ระยะเวลา
:
พื ้นที่สานักงานที่เช่า :

1. บริษัท อาม่ า มารีน จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้เช่า
2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ เช่า
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
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
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อั ต ราค่ าเช่ าแ ล ะ :
ค่าบริ การ
การต่อสัญญา
:

บริ ษัทตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริ การให้ กับผู้ให้ เช่าเป็ นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ ใน
สัญญาเช่าพื ้นที่สานักงาน
ผู้ให้ เช่าให้ สิทธิแก่ บริ ษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้ องแจ้ งผู้ให้ เช่าทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 90 วัน ก่อนวันสิ ้นสุดสัญญา โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาเช่าพื ้นที่สานักงาน

(2) สัญญาเช่าพื ้นที่สานักงาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 34
คูส่ ญ
ั ญา

: 1. บริษัท อาม่ า มารีน จากัด (มหาขน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้เช่า
2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ เช่า
ระยะเวลา
: วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
พื ้นที่สานักงานที่เช่า : 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 เช่ า แ ล ะ : บริ ษัท ตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริ การให้ กับผู้ให้ เช่าเป็ นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ ใน
ค่าบริ การ
สัญญาเช่าพื ้นที่สานักงาน
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 ้นที่สานักงาน
4.1.3

สานักงานย่ อยและศูนย์ ซ่อมบารุ ง

AMAL ยังได้ เช่าพื ้นที่สถานีบริ การน ้ามัน PT ในอาเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี และซื ้อที่ดินพร้ อมสิ่ง
ปลูกสร้ าง ในอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ เป็ นสานักงานย่อยของ AMAL เป็ นจุดจอดรถ และศูนย์ซ่อมบารุ ง เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการบริ ห ารจัด การการขนส่งสิ น ค้ า ทางรถ ทัง้ นี ้ สัญ ญาเช่ า พื น้ ที่ แ ละสัญ ญาซื อ้ ขาย ที่ ดิ น มี
รายละเอียดที่สาคัญ ดังนี ้
(1) สัญญาเช่าพื ้นที่สถานีบริ การน ้ามัน PT (แห่งที่ 2)
คูส่ ญ
ั ญา
ระยะเวลา
พื ้นที่ที่เช่า

: 1. บริษัท ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปอเรชั่น จากัด ในฐานะผู้ให้ เช่า
: วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
: พื ้นที่ขนาด 500 ตารางเมตร
(พื น้ ที่ พ ร้ อมสิ่งปลูก สร้ างบางส่วนภายในสถานี บ ริ ก ารน า้ มัน PT ในอ าเภอลาดหลุม แก้ ว
จังหวัดปทุมธานี)
อั ต ร า ค่ า เช่ า แ ล ะ : AMAL ตกลงชาระค่าเช่าให้ กบั ผู้ให้ เช่าเป็ นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ ในสัญญาเช่าพื ้นที่
ค่าบริ การ
สานักงาน รวมถึงชาระค่าภาษี โรงเรื อนและที่ดินให้ กบั ผู้ให้ เช่า
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เงินประกันการเช่า

การต่อสัญญา

: AMAL ตกลงมอบเงินประกันตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาให้ กบั ผู้ให้ เช่า เพื่อเป็ นหลักประกันการ
เช่า หาก AMAL เช่าจนครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยมิได้ ประพฤติผิดสัญญา และ
มิได้ ค้างชาระเงินต่างๆ ตามสัญญา ผู้ให้ เช่าจะคืนเงินจานวนนี ้ให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
: AMAL สามารถต่ออายุสญ
ั ญา โดยส่ง หนังสือแจ้ งไปยังผู้ให้ เช่าภายในเวลาไม่เกิ น กว่า 3
เดือนและไม่ต่ากว่า 1 เดือนก่อนวันที่ครบกาหนดตามสัญญา

4.2 สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจ
ในการดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ AMAL และลูกค้ าจะลงนามในสัญญาว่าจ้ างขนส่งสินค้ า เพื่อตกลง
เงื่อนไขที่สาคัญในการให้ บริ การขนส่งสินค้ า ทังนี
้ ้ สัญญาว่าจ้ างขนส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าทัง้ 2 ราย มีรายละเอียดที่สาคัญ
ดังนี ้
4.2.1
คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ลงนาม
ระยะเวลา
การบอกเลิกสัญญา

สัญญาว่ าจ้ างขนส่ งนา้ มันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ 1)
: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้ าง
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด ในฐานะผู้วา่ จ้ าง 1/
: วันที่ 1 มกราคม 2558
: 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ทังนี
้ ้ ระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ อาจถูกปรับเพิ่ม
หรื อปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ ในภายหน้ าขึ ้นอยูก่ บั การประเมินผลงานตามสัญญา
: สัญญาสามารถยกเลิกได้ ทนั ทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้
- หาก AMAL กระทาผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อหลายข้ อรวมกัน หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถทางานให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยภายในเวลาที่กาหนด หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อ
- คู่สญ
ั ญาละทิ ้งการทางาน ไม่แก้ ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ตามสัญญา หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาเป็ นบุคคลล้ มละลาย
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้ โดยการแจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ คสู่ ญ
ั ญาทราบล่วงหน้ าก่อนถึงวันสิ ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน

ค่าขนส่งสินค้ า

: ผู้วา่ จ้ างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซลภายในสถานี
บริ การน ้ามันในเขตพื ้นที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
สรุ ปสาระสาคัญ ของ : - AMAL ตกลงรับจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงทุกประเภทของผู้วา่ จ้ างจากโรงกลัน่ น ้ามันของ
สัญญา
TOP ไปยังคลังน ้ามันตามที่กาหนด เพื่อส่งมอบน ้ามันเชือ้ เพลิงให้ กับผู้ว่าจ้ าง ให้ แล้ ว
เสร็ จตามวัน เวลา ปริ มาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้ างได้ กาหนดและแจ้ งให้ AMAL ทราบ
ล่วงหน้ าในแต่ละคราว
- ผู้วา่ จ้ างตกลงรับประกันปริ มาณงานขันต
้ ่าของการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั AMAL ไว้
ที่อตั ราร้ อยละ 80 ของประมาณการปริ มาณงานขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่ผ้ วู ่าจ้ าง
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-

-

-

-

ได้ ดาเนินการแจ้ งเป็ นหนังสือให้ AMAL รับทราบ
AMAL มี ห น้ า ที่ จัด หารถบรรทุก น า้ มัน จ านวน 30 คัน ซึ่ง มี คุณ สมบัติ ต ามที่ ผ้ ูว่า จ้ า ง
กาหนด โดยเข้ าเริ่ มปฏิบตั ิงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558 หากเกินกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว AMAL ตกลงชาระค่าปรับให้ กับผู้ว่าจ้ างตามอัตราที่กาหนดไว้ ใน
สัญญา
AMAL ต้ องนาหนังสือคา้ ประกันของธนาคารพาณิ ชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี
กาหนดระยะเวลาสิ ้นสุดของการค ้าประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้ านบาท มามอบให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง
เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
AMAL ตกลงชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน ้ามันเชื ้อเพลิง
ที่เสียหาย สูญหาย หรื อชารุดบกพร่ อง โดยการคิดคานวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคา
ที่ระบุในเอกสารกากับการขนส่งหรื อใบกากับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ
ในกรณี ที่ ป รากฎว่าน า้ มัน เชื อ้ เพลิงที่ ข นส่ง เกิ ด การเสื่อมสภาพหรื อมี คุณ ภาพลดลง
AMAL ตกลงชาระเงินค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรื อมีคณ
ุ ภาพ
ลดลง รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังปวงให้
้
กบั ผู้วา่ จ้ างจนครบถ้ วนในทันที

หมายเหตุ: 1/ เมื ่อวันที ่ 10 สิ งหาคม 2559 บริ ษัท และ PTG (คู่สญ
ั ญาเดิ ม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึ กข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตก
ลงให้เปลี ย่ นแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื ้อเพลิ ง จาก PTG มาเป็ น PTGLG และให้มีผลนับตัง้ แต่วนั ที ่ทา
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติ ม
2/ เดิ อน พฤศจิ กายน 2560 บริ ษัท และ PTGLG (คู่สญ
ั ญาเดิ ม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึ กข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตก
ลงให้เปลี ่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่ าจ้ างขนส่ งน้ ามันเชื ้อเพลิ ง จาก PTGLG มาเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผล
นับตัง้ แต่วนั ทีท่ าบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติ ม

4.2.2
คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ลงนาม
ระยะเวลา
การบอกเลิกสัญญา

สัญญาว่ าจ้ างขนส่ งนา้ มันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ 2)
: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้ าง
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด ในฐานะผู้วา่ จ้ าง 1/
: วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
: 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2559 ทังนี
้ ้ ระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ อาจถูกปรับเพิ่ม
หรื อปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ ในภายหน้ าขึ ้นอยูก่ บั การประเมินผลงานตามสัญญา
: สัญญาสามารถยกเลิกได้ ทนั ทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้
- หาก AMAL กระทาผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อหลายข้ อรวมกัน หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถทางานให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยภายในเวลาที่กาหนด หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อ
- คู่สญ
ั ญาละทิ ้งการทางาน ไม่แก้ ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ตามสัญญา หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาเป็ นบุคคลล้ มละลาย
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้ โดยการแจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ คสู่ ญ
ั ญาทราบล่วงหน้ าก่อนถึงวันสิ ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
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ค่าขนส่งสินค้ า

: ผู้วา่ จ้ างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซลภายในสถานี
บริ การน ้ามันในเขตพื ้นที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
สรุ ปสาระสาคัญ ของ : - AMAL ตกลงรับจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงทุกประเภทของผู้วา่ จ้ างจากโรงกลัน่ น ้ามันของ
สัญญา
TOP ไปยังคลังน ้ามันตามที่กาหนด เพื่ อส่งมอบน ้ามันเชือ้ เพลิงให้ กับผู้ว่าจ้ าง ให้ แล้ ว
เสร็ จตามวัน เวลา ปริ มาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้ างได้ กาหนดและแจ้ งให้ AMAL ทราบ
ล่วงหน้ าในแต่ละคราว
- ผู้วา่ จ้ างตกลงรับประกันปริ มาณงานขันต
้ ่าของการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั AMAL ไว้
ที่อตั ราร้ อยละ 80 ของประมาณการปริ มาณงานขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่ผ้ วู ่าจ้ าง
ได้ ดาเนินการแจ้ งเป็ นหนังสือให้ AMAL รับทราบ
- AMAL มี ห น้ า ที่ จัด หารถบรรทุก น า้ มัน จ านวน 50 คัน ซึ่ง มี คุณ สมบัติ ต ามที่ ผ้ ูว่า จ้ า ง
กาหนด โดยเข้ าเริ่ มปฏิบตั ิงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2559 หากเกินระยะเวลา
ดังกล่าว AMAL ตกลงชาระค่าปรับให้ กบั ผู้วา่ จ้ างตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญา
- AMAL ต้ องนาหนังสือคา้ ประกันของธนาคารพาณิ ชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี
กาหนดระยะเวลาสิ ้นสุดของการค ้าประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้ านบาท มามอบให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง
เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
- AMAL ตกลงชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน ้ามันเชื ้อเพลิง
ที่เสียหาย สูญหาย หรื อชารุดบกพร่ อง โดยการคิดคานวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคา
ที่ระบุในเอกสารกากับการขนส่งหรื อใบกากับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ
- ในกรณี ที่ ป รากฎว่าน า้ มัน เชื อ้ เพลิงที่ ข นส่งเกิ ด การเสื่อมสภาพหรื อมี คุณ ภาพลดลง
AMAL ตกลงชาระเงินค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรื อมีคณ
ุ ภาพ
ลดลง รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังปวงให้
้
กบั ผู้วา่ จ้ างจนครบถ้ วนในทันที
หมายเหตุ: 1/ เมือ่ วันที ่ 4 สิ งหาคม 2559 บริ ษัท และ PTG (คู่สญ
ั ญาเดิ ม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึ กข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลง
ให้เปลี ่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญ ญาว่ าจ้ างขนส่งน้ ามันเชื ้อเพลิ ง จาก PTG มาเป็ น PTGLG และให้มีผลนับตัง้ แต่วนั ที ่ทา
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติ ม
2/ เดิ อน พฤศจิ กายน 2560 บริ ษัท และ PTGLG (คู่สญั ญาเดิ ม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตก
ลงให้เปลี ่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชือ้ เพลิ ง จาก PTGLG มาเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผล
นับตัง้ แต่วนั ทีท่ าบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติ ม

4.2.3
คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ลงนาม
ระยะเวลา
การบอกเลิกสัญญา

สัญญาว่ าจ้ างขนส่ งนา้ มันเชือ้ เพลิง (ฉบับที่ 3)
: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้ าง
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด ในฐานะผู้วา่ จ้ าง 1/
: วันที่ 20 มีนาคม 2560
: 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทังนี
้ ้ ระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ อาจถูกปรับ
เพิ่มหรื อปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ ในภายหน้ าขึ ้นอยูก่ บั การประเมินผลงานตามสัญญา
: สัญญาสามารถยกเลิกได้ ทนั ทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้
- หาก AMAL กระทาผิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อหลายข้ อรวมกัน หรื อ
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-

คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถทางานให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยภายในเวลาที่กาหนด หรื อ
คูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อ
คู่สญ
ั ญาละทิ ้งการทางาน ไม่แก้ ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ตามสัญญา หรื อ
- คูส่ ญ
ั ญาเป็ นบุคคลล้ มละลาย
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้ โดยการแจ้ งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรให้ คสู่ ญ
ั ญาทราบล่วงหน้ าก่อนถึงวันสิ ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
ค่าขนส่งสินค้ า
: ผู้วา่ จ้ างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซลภายในสถานี
บริ การน ้ามันในเขตพื ้นที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
สรุ ปสาระสาคัญ ของ : - AMAL ตกลงรับจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงทุกประเภทของผู้วา่ จ้ างจากโรงกลัน่ น ้ามันของ
สัญญา
TOP ไปยังคลังน ้ามันตามที่กาหนด เพื่ อส่งมอบน ้ามันเชือ้ เพลิงให้ กับผู้ว่าจ้ าง ให้ แล้ ว
เสร็ จตามวัน เวลา ปริ มาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้ างได้ กาหนดและแจ้ งให้ AMAL ทราบ
ล่วงหน้ าในแต่ละคราว
- ผู้วา่ จ้ างตกลงรับประกันปริ มาณงานขันต
้ ่าของการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั AMAL ไว้
ที่อตั ราร้ อยละ 80 ของประมาณการปริ มาณงานขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่ผ้ วู ่าจ้ าง
ได้ ดาเนินการแจ้ งเป็ นหนังสือให้ AMAL รับทราบ
- AMAL มี ห น้ า ที่ จัด หารถบรรทุก น า้ มัน จ านวน 70 คัน ซึ่ งมี คุณ สมบัติ ต ามที่ ผ้ ูว่า จ้ า ง
กาหนด โดยเข้ าเริ่ มปฏิบตั ิงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2560 หากเกินระยะเวลา
ดังกล่าว AMAL ตกลงชาระค่าปรับให้ กบั ผู้วา่ จ้ างตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญา
- AMAL ต้ องนาหนังสือคา้ ประกันของธนาคารพาณิ ชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี
กาหนดระยะเวลาสิ ้นสุดของการค ้าประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้ านบาท มามอบให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง
เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
- AMAL ตกลงชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน ้ามันเชื ้อเพลิง
ที่เสียหาย สูญหาย หรื อชารุดบกพร่ อง โดยการคิดคานวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคา
ที่ระบุในเอกสารกากับการขนส่งหรื อใบกากับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ
- ในกรณี ที่ ป รากฎว่าน า้ มัน เชื อ้ เพลิงที่ ข นส่งเกิ ด การเสื่อมสภาพหรื อมี คุณ ภาพลดลง
AMAL ตกลงชาระเงินค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรื อมีคณ
ุ ภาพ
ลดลง รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังปวงให้
้
กบั ผู้วา่ จ้ างจนครบถ้ วนในทันที
หมายเหตุ: 1/ เดิ อน พฤศจิ กายน 2560 บริ ษัท และ PTGLG (คู่สญ
ั ญาเดิ ม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึ กข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตก
ลงให้เปลี ่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่ าจ้ างขนส่ งน้ ามันเชื ้อเพลิ ง จาก PTGLG มาเป็ นบริ ษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผล
นับตัง้ แต่วนั ทีท่ าบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติ ม
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4.2.4

สัญญาว่ าจ้ างขนส่ งไบโอดีเซล B100

คูส่ ญ
ั ญา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้ าง
2. ผู้ผลิตและจาหน่ ายไบโอดีเซล B100 ในฐานะผู้วา่ จ้ าง
วันที่ลงนาม
: วันที่ 15 กันยายน 2557
ระยะเวลา
: 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 15 กันยายน 2557 หากคู่สญ
ั ญามิได้ บอกเลิก สัญญากับอีกฝ่ ายหนึ่งจะมี
ผลทาให้ 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 างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริ มาณไบโอดีเซล B100 ที่ AMAL ขนส่ง
และอัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซลภายในสถานีบริ การน ้ามันในเขต
พื ้นที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
สรุ ปสาระสาคัญ ของ : - AMAL ตกลงรั บ จ้ างขนส่ง ไบโอดี เซล B100 ให้ กับ ผู้ว่า จ้ าง ตามชนิ ด ปริ ม าณ เวลา
สัญญา
สถานที่ และจุดหมายปลายทางตามที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนดให้ ในใบส่งสินค้ าหรื อใบแจ้ งหนี ้
- AMAL จะต้ องเป็ นผู้ขนส่งนา้ มันเชือ้ เพลิง ตามมาตรา 12 แห่งพระพระราชบัญ ญัติค้า
น ้ามันเชื ้อเพลิง โดยรถบรรทุกน ้ามันต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนด และพนักงาน
ขับ รถต้ องมี คุณ สมบัติ แ ละปฏิ บัติ ต ามข้ อ ก าหนดที่ ผ้ ูว่ า จ้ างก าหนด รวมทัง้ ต้ อ งท า
ประกัน ภัยรถบรรทุกน า้ มัน ทุกคัน ตาม พ.ร.บ. คุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถยนต์ แ ละ
ประกันรถยนต์ค้ มุ ครองบุคคลที่ 3 หรื อความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยมีวงเงินชดเชย
ตามที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนด
- AMAL ต้ องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย หรื อขาดตกบกพร่อง หรื อการปลอมปน
ของสินค้ าทังในด้
้ านคุณภาพและปริ มาณ เนื่องจากการควบคุมรักษาหรื อการขนส่งสินค้ า
ของ AMAL ทันทีนบั ตังแต่
้ รถบรรทุกน ้ามันของ AMAL ออกจากสถานที่จ่ายสินค้ าของผู้
ว่าจ้ างจนถึงผู้รับสินค้ าได้ ลงชื่อตรวจรับสินค้ าในใบส่งของหรื อใบแจ้ งหนี ้
- AMAL ต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายทังหมด
้
หากพนักงานขับรถของ AMAL กระทา
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 อ บริ ษั ท ร่ วมที่ มี วั ต ถุป ระสงค์ ในการประกอบกิ จ การที่ เป็ น ส่ว น
สนับ สนุน กิ จ การของบริ ษั ท อัน จะท าให้ บ ริ ษั ท มี ผลประกอบการหรื อ ผลก าไรเพิ่ ม มากขึน้ หรื อ ธุรกิ จ ที่ เอื อ้ ประโยชน์
(Synergy) ให้ กบั บริ ษัท โดยสามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทให้ มีความครบวงจรมากยิ่งขึ ้น โดย ณ วันที่
10 กรกฎาคม 2557 บริ ษัท ได้ เข้ าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในสัดส่วนร้ อยละ
99.99
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5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้ เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยเกินกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่

:
:
:
:

เลขทะเบียนบริ ษัท
โฮมเพจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี

โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ปรึกษากฎหมาย

โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท อาม่ า มารีน จากัด (มหาชน)
AMA
ผู้ให้ บริ การขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) ทางเรื อและทางรถ
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 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

: บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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 จากัด
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
: 0-2259-5300
: 0-2260-1553
: บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
540 อาคารเมอร์ คิ ว รี่ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 22 ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุม พิ นี เขตปทุม วัน
กรุงเทพฯ 10330
: 0-2264-8000
: 0-2657-2222
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 ข้ อมูลหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน และทุนชาระแล้ วเท่ากับ 215.80 ล้ านบาท โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญจานวน 431.60 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี ้
จานวนหุ้น
(หุ้น)

รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 1/
1. กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท
o นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และครอบครัว

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

175,275,700

2/

40.61

70,582,500

16.35

65,450,000

15.17

- นายชลัฐ รัชกิ จประการ

1,132,500

0.26

- นายปกเขตร รัชกิ จประการ

2,000,000

0.46

- นางสาวปกรกานต์ รัชกิ จประการ

2,000,000

0.46

24,750,000

5.74

18,600,000

4.31

6,150,000

1.43

25,343,500

5.87

14,833,800

3.44

- นางสาวลภัสอร คชเสนี

6,095,900

1.41

- นายเขมภพ คชเสนี

2,160,200

0.50

- นายสหัสชัย คชเสนี

2,253,600

0.52

o นางกชกรณ์ พิบลู ธรรมศักดิ์

19,869,700

4.60

o นายพิบลู ย์ รัชกิจประการ

18,800,000

4.36

o นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ

15,930,000

3.69

- นายพิพฒ
ั น์ รัชกิ จประการ

o นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว
- นายพิทกั ษ์ รัชกิ จประการ
- นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล

o นางฉัตรแก้ ว คชเสนี และครอบครัว
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี

103,600,000

2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด 3/
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จานวนหุ้น
(หุ้น)

รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 1/

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

28,986,700

3. กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท 4/
o นายพิศาล รัชกิจประการ

6.72

10,900,000

2.53

7,050,600

1.63

- นายสุทธิ วฒ
ุ ิ รัชกิ จประการ

3,700,000

0.86

- นายธนัท รัชกิ จประการ

3,350,600

0.77

o นายสุนทร รัชกิจประการ

5,600,000

1.30

o นางจุไรวรรณ หยวน

4,222,600

0.98

o นายธนกฤต รัชกิจประการ

713,500

0.16

o นางสาวธัญธร รัชกิจประการ

500,000

0.12

o นายสุทธิวฒ
ุ ิ รัชกิจประการ และครอบครัว

15,182,100

4. กลุ่มนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล และญาติสนิท 5/
o นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล และครอบครัว

3.52

13,010,100

3.02

- นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล

500,000

0.12

- นางสุขวสา ภูชชั วนิ ชกุล

2,010,000

0.46

- นายเตชัส ภูชชั วนิ ชกุล

5,250,100

1.22

- นางสาวปุญญา ภูชชั วนิ ชกุล

5,250,000

1.22

o นางสาวพรทิพย์ ภูชชั วนิชกุล

2,172,000

0.50
10,000,000

2.32

6. นางสาวเพรชรัตน์ จรรยธรรมพต

9,500,000

2.20

7. นายณัฏฐ์ พงษ์ ปั ญจวรญาณ

2,700,000

0.63

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

2,328,100

0.54

9. นางสาววรณัน ปั ญจวรญาณ

2,160,000

0.50

10. นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์

2,000,000

0.46

รวมผู้ถอื หุ้นที่ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก

351,732,600

81.50

ผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย

79,867,400

18.50

รวมจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด

431,600,000

100.00

5. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวัฒน์

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริ ษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที ่ 29 ธันวาคม 2560
1/ การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามที ่แสดงนีเ้ ป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ ในการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่นกั ลงทุนเท่านัน้ ไม่ใช่การจัดเพือ่
แสดงกลุ่ม ตามมาตรา 258 แห่ ง พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์ ฯ หรื อกลุ่ม ของบุค คลที ่ก ระท าการร่ ว มกัน (Concert Party) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที ่ ทจ. 7/2552 เรื ่อง กาหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรื อพฤติ กรรมที ่เข้าข่ายลักษณะ
เป็ นการกระทาร่วมกับบุคคลอืน่ และการปฏิ บตั ิ ตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่อย่างใด

47

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560

2/ ผู้ถือหุ้น 6 รายในกลุ่มนายพิพฒ
ั น์ รัชกิ จประการ และญาติ สนิ ท ประกอบด้วย (1) นายพิพฒ
ั น์ รัชกิ จประการ (2) นางฉัตร
แก้ว คชเสนี (3) นายพิ ท ักษ์ รัชกิ จประการ (4) นางสาวภัค จิ รา รัชกิ จประการ (5) นางกชกรณ์ พิ บู ล ธรรมศัก ดิ์ และ
(6) นายพิบูลย์ รัชกิ จประการ มีพฤติ กรรมและเจตนาใช้สิทธิ ออกเสี ยงไปในทางเดี ยวกันเพือ่ ควบคุมบริ ษัทร่ วมกัน (Acting
in concert) ทัง้ นีก้ ารจัดกลุ่มรายชื ่อผู้ถือหุ้นอื ่นในกลุ่มนายพิ พฒ
ั น์ รัชกิ จประการ และญาติ สนิ ทนอกจากผู้ถือหุ้น 6 ราย
ที ่ระบุข้างต้น เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ ในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ ในแง่เครื อญาติ ของผู้ถือหุ้น 6 รายดังกล่าว
และครอบครัวให้แก่นกั ลงทุนเท่านัน้ โดยมีรายระเอียดสรุปได้ดงั นี ้

1) นายพิ พฒั น์ รัชกิ จประการ ซึ่ งเป็ น กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริ ษัท และครอบครัว ได้แก่ นายชลัฐ รัชกิ จประการ
(บุตรชาย) นายปกเขตร รัชกิ จประการ (บุตรชาย) และ นางสาวปกรกานต์ รัชกิ จประการ (บุตรสาว)
2) นายพิ ทักษ์ รัชกิ จ ประการ และครอบครัว ประกอบไปด้ วย (1) นายพิ ทัก ษ์ รัชกิ จประการ ซึ่ งเป็ นน้องชายของ
นายพิ พ ัฒ น์ รัช กิ จ ประการ และเป็ นกรรมการ ผู้ บ ริ หาร และผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ข อง PTG (2) นางสาวจัน ทวรัจ ฉร์
จันทรศารทูล ซึ่งเป็ นภรรยาของนายพิทกั ษ์ รัชกิ จประการ

3) นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่ งเป็ น น้องสาวของนายพิ พฒ
ั น์
รัชกิ จประการ และเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTG (2) นางสาวลภัสอร คชเสนี ซึ่งเป็ นบุตรสาว (3) นายเขมภพ
คชเสนี ซึ่งเป็ นบุตรชาย และ (4) นายสหัสชัย คชเสนี ซึ่งเป็ นบุตรชาย

4) นางสาวภัคจิ รา รัชกิ จประการ ซึ่ งเป็ น น้องสาวของนายพิพฒั น์ รัชกิ จประการ และเป็ นกรรมการของบริ ษัท และ AMAL
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

5) นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็ น น้องสาวของนายพิพฒั น์ รัชกิ จประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
6) นายพิบูลย์ รัชกิ จประการ ซึ่งเป็ น น้องชายของนายพิพฒั น์ รัชกิ จประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
3/ บริ ษัท พีทีจี โลจิ สติ กส์ จากัด (“PTGLG”) เป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (“PTG”) ซึ่ง ณ วันที ่
29 ธันวาคม 2560 PTG ถื อหุ้น PTGLG ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบี ยนที ่เรี ยกชาระแล้ว PTGLG จัดตัง้ ขึ้ นเพือ่ ดาเนิ น
ธุรกิ จขนส่ง ขนถ่ายน้ามันเชือ้ เพลิ ง ก๊าซ ผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลี ยม และสิ นค้า ทุกประเภท รวมถึงคนโดยสาร ทัง้ ทางบก ทางน้า
ทางอากาศ ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
4/ กลุ่มนายพิศาล รัชกิ จประการ และญาติ สนิท ประกอบไปด้วย
1) นายพิศาล รัชกิ จประการ ซึ่งเป็ น กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2) นายสุนทร รัชกิ จประการ ซึ่ งเป็ น บิ ดาของนายพิศาล รัชกิ จประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
3) นายสุท ธิ วุฒิ รัช กิ จประการ และครอบครัว ประกอบไปด้ ว ย (1) นายสุท ธิ วุฒิ รัชกิ จ ประการ ซึ่ งเป็ นพี ่ช ายของ
นายพิศาล รัชกิ จประการ และเป็ น กรรมการของ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (2) นายธนัท รัชกิ จประการ ซึ่ งเป็ น
บุตรชาย
4) นายธนกฤต รัชกิ จประการ ซึ่งเป็ น พีช่ ายของนายพิศาล รัชกิ จประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
5) นางสาวธัญธร รัชกิ จประการ ซึ่งเป็ น น้องสาวของนายพิศาล รัชกิ จประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
6) นางจุไรวรรณ หยวน ซึ่งเป็ นพีส่ าวของนายพิศาล รัชกิ จประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
5/ กลุ่มนายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล และ ญาติ สนิ ท ประกอบไปด้วย
1) นายชูศกั ดิ์ ภู ชชั วนิ ชกุล และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายชูศกั ดิ์ ภู ชชั วนิ ชกุล ซึ่ งเป็ นกรรมการของบริ ษัทและ
AMAL และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (2) นางสุขวสา ภู ชชั วนิ ชกุล ซึ่ งเป็ นภรรยาของนายชู ศกั ดิ์ ภูชชั วนิ ชกุล และเป็ น
พี ่ส าวของนายพิ ศ าล รัชกิ จประการ และเป็ นผู้บ ริ ห ารของ PTG (3) นายเตชัส ภู ชชั วนิ ชกุล ซึ่ งเป็ นบุต รชาย และ
(4) นางสาวปุญญา ภูชชั วนิชกุล ซึ่ งเป็ นบุตรสาว
2) นางสาวพรทิ พย์ ภูชชั วนิ ชกุล ซึ่งเป็ นพีส่ าวของนายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิ ชกุล
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7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท

บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัทภายหลังจากหักภาษี และทุน สารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษัท โดยอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่วา่ บริ ษัทจะต้ องมีเงินสดเพียงพอ
สาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิ ดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เห็นสมควร
ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริ ษัทที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงาน
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในปี 2560 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี ้

ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลย้ อนหลัง
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่ออัตรากาไรสุทธิ (%)

ปี 2559
0.47
203.00
151.17

ปี 2560
0.59
0.25
42.64

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
บริ ษัทกาหนดให้ บริ ษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 ของกาไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะบริ ษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงิ น ปั น ผลดังกล่าวอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กับผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิ น สภาพคล่อ ง
ความจาเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด
ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษัทย่อย โดยอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่วา่
บริ ษัทย่อยจะต้ องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทย่อย และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ มติคณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทย่อยที่อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลจะต้ องนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทย่อยมีอานาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

49

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 9 ท่าน ดังนี ้
(2)

1. นายเกษม

เวชศิลป์

2. นายมานิต

นิธิประทีป (2)

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. นายฉัตรชัย

ศรี ทิพยราษฎร์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4. นางทิพวรรณ

โพธยาภรณ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

5. นายชูศกั ดิ์

ภูชชั วนิชกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

6. นายพิศาล

รัชกิจประการ

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริ หาร

7. นางสาวภัคจิรา

รัชกิจประการ

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

8. นายธาตรี

เกิดบุญส่ง (1)

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

9. นายชัยทัศน์

วันชัย (1)

กรรมการ

หมายเหตุ:

(1)

กรรมการซึ่ งเป็ นผู้แทนจากบริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด ซึ่ งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริ ษัท ร้อยละ 24.00
ของหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท ณ วันที ่ 29 ธันวาคม 2560

(2)

ได้รบั การแต่งตัง้ วันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560

จานวนกรรมการดังกล่าวเป็ น ไปตามข้ อบังคับ บริ ษั ท ที่ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
กรรมการอย่างน้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดนั
้
น้ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบจานวนไม่น้อยกว่า 3
ท่าน และกรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ของบริ ษั ท โดยสามารถดูรายละเอีย ดประวัติ และขอบเขตอานาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ใน หั วข้ อ
“รายละเอียดคณะกรรมการ ผู้บ ริ หาร ผู้มีอานาจควบคุ ม และเลขานุ การบริ ษัท ” และ หัวข้ อ “การกากับดู แล
กิจการ”
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท
กรรมการผู้ มี อ านาจผู ก พั น ตามหนั ง สื อ รั บ รองของบริ ษั ท คื อ นายชู ศั ก ดิ์ ภู ชั ช วนิ ช กุ ล หรื อ นายพิ ศ าล
รัชกิจประการ หรื อ นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ หรื อ นายธาตรี เกิดบุญส่ง กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
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คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
2. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดาเนินคดี หรื อต้ องคาพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุ รกิ จเงิ นทุน ธุ รกิ จหลักทรั พ ย์ และธุ รกิ จ
เครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิ ชย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนั น้ ทังนี
้ ้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรม
เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
6. ไม่อยูร่ ะหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดาเนินคดี หรื อต้ องคาพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงาน
ที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้
7. ในกรณีที่เคย หรื ออยู่ระหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนใดๆ ต้ องไม่มีพฤติกรรม
ที่แสดงว่า มีเจตนาอาพรางฐานะทางการเงิน หรื อผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งของบริ ษัทจดทะเบียนนันๆ
้ หรื อของ
บริ ษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรื อ ไม่เคยแสดงข้ อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ด
ข้ อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญอันควรบอกให้ แจ้ งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิ ดเผยต่อประชาชน หรื อต้ องยื่นต่อ
สานักงาน กลต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ในกรณีที่เคยหรื ออยูร่ ะหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทใดๆ ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามี
การละเลยการทาหน้ าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้ บริ ษัทนัน้ ๆ 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 จะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
นันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อ ผู้มี
อานาจควบคุม ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดารงตาแหน่ง
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3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัม พันธ์ ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิด า
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ การเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อมีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดารงตาแหน่ง

5.

6.

7.
8.

9.

ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบ
กิ จการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ ม ทรัพ ย์ รายการที่เกี่ ยวกับ สินทรัพ ย์ หรื อบริ การ หรื อ การให้ หรื อ รับ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ ก้ ูยื ม ค า้ ประกัน การให้ สิ น ทรั พ ย์ เป็ น หลัก ประกัน หนี ส้ ิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อย
ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไปแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การ
ค านวณภาระหนี ด้ ั ง กล่ า วให้ เป็ นไปตามวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ด้ ังกล่าว ให้ นับ รวมภาระหนี ท้ ี่เกิ ด ขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อ นวันที่ มี ความสัมพัน ธ์ ทางธุรกิ จกับ บุคคล
เดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดารง
ตาแหน่ง
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ่งรวมถึ งการให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ป รึ กษากฎหมายหรื อที่ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้ นส่วนของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้
ดารงตาแหน่ง
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
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการบริ ษัทจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องพ้ นจากตาแหน่งในทุกครัง้ ของการประชุม
สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี โดยให้ ก รรมการบริ ษั ท ซึ่งอยู่ในต าแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้พ้ นจากตาแหน่ง ในกรณี ที่
กรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ พอดีหนึง่ ในสาม ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสาม
2. กรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก โดยไม่เป็ นการต่อ
วาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น
- ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
- ศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
4. กรณี ตาแหน่งกรรมการบริ 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 าดารงตาแหน่งแทนนันจะ
้
อยูใ่ นตาแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษัทซึง่ ตนแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ

1. ดูแ ล และจัด การบริ ษั ท รวมถึ งปฏิ บัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษั ท

2.

3.
4.

5.

6.

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความ
รับผิดชอบเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)
กาหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท และกากับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision)
ให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่
ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
ควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริ ยธรรมและมีความเท่าเทียมกัน
พิ จ ารณาและก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี และปรั บ ปรุ ง แผนงบประมาณประจาปี ให้ เหมาะสม และ
สอดคล้ องกับนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคุมให้ ฝ่ายบริ หารใช้ จ่าย
งบประมาณตามแผนงบประมาณประจาปี
ติดตามการดาเนินกิจการของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้ อกาหนด
ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท โดยกาหนดให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ
ของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส เพื่อให้ การดาเนิน
กิจการของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
ดาเนิ น การให้ บ ริ ษั ท มี ระบบทางบัญ ชี การรายงานทางการเงิ น การควบคุม ภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
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7. ให้ ความสาคัญในการดาเนินการเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง โดยจัดให้ มีแนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับ
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

บริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และกาหนดให้ มีการติดตามการบริ หารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
พิจารณาและอนุมตั ิ หรื อ พิจารณาและให้ ค วามเห็น เกี่ยวกับการเข้ าทารายการ ก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิ จ ารณาอนุมัติ ส าหรั บ การเข้ า ท าธุ ร กรรมที่ มี นัย ส าคัญ ต่ อ บริ ษั ท และการเข้ า ท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกั น
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท และ/หรื อ หลักเกณฑ์และประกาศที่ สานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และ/หรื อ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการทาธุรกรรมนันๆ
้ และ/
หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
จัดให้ รายงานประจาปี ของบริ ษัท และ/หรื อ ของคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ องกาหนด รวมถึงรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ งถึงสภาพ
การดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั และแนวโน้ มการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท ทัง้ ในด้ านบวกและลบ พร้ อม
เหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
พิจารณาและอนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดตังคณะอนุ
้
กรรมการต่างๆ
และการสรรหาและแต่งตังกรรมการ
้
หรื อบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการ
บริ ษั ทเห็น สมควรเข้ าดารงตาแหน่งสมาชิ กในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
พิจารณาและแต่งตัง้ กรรมการผู้จัด การใหญ่ และก าหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
พิจารณาและกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนประจาปี ของบริ ษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เ หมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตาแหน่ง
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ และความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ ก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนดังกล่าว
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอให้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการ ก่อนเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาและแต่งตัง้ บุค คลดังกล่าวเป็ น กรรมการ รวมทัง้ พิ จารณา
ความเหมาะสมและแต่ง ตัง้ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอให้ เป็ น กรรมการ
ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริ ษัทอาจมอบอานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัท หรื ออาจมอบอานาจ
เพื่อให้ บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขการมอบอานาจนันๆ
้
ได้ เมื่ อ เห็ น สมควร ทั ง้ นี ้ การมอบอ านาจดั ง กล่ า วต้ องจั ด ท าเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร หรื อ บั น ทึ ก เป็ นมติ
คณะกรรมการบริ ษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอานาจหน้ าที่ของ
ผู้รับมอบอานาจไว้ อย่างชัดเจน รวมทังผู
้ ้ ได้ รับมอบอานาจนัน้ ต้ องไม่มีอานาจอนุมตั ิรายการที่บุคคลดังกล่าว
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ษัทมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อานาจอนุมัติของกรรมการและฝ่ ายบริหาร
บริ ษั ท ได้ กาหนดหลัก เกณฑ์ อ านาจอนุมัติ (Delegation of Authorities) ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการ
บริ หาร กรรมการผู้จดั การ และผู้จดั การฝ่ าย ไว้ อย่างชัดเจน โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2559 โดยได้ กาหนดอานาจ
อนุมตั ิและวงเงิน ตามประเภทรายการ ได้ แก่ นโยบายและแผน การเงินการบัญชี พนักงาน การจัดซื ้อ จัดหา จัดจ้ าง
การตลาด และธุรการและเรื่ องทัว่ ไป โดยบริ ษัทได้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1. การกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณประจาปี
2. การโอนย้ ายงบประมาณ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการลงทุน ตามวงเงิน
3. การเงินการบัญชี เช่น การลงนามเอกสารทางการเงินที่มีผลผูกพันบริ ษัท และการชาระเงินเพื่ อวางมัดจาหรื อค ้า
ประกัน การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางบัญชีตามวงเงิน เป็ นต้ น
4. การอนุมตั ิกรอบอัตรากาลัง เช่น การจ้ าง/แต่งตังกรรมการ
้
การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้ าง และโบนัสประจาปี
(ภาพรวม) และผังองค์กร
5. การขออนุมตั ิซื ้อและการสัง่ ซื ้อตามวงเงิน
6. การขายทรัพย์สนิ ตามวงเงิน
ตารางแสดงการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ ประจาปี 2560
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / จานวนครัง้ ที่ประชุม
รายชื่อกรรมการ
1. นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ 1
2. นายกุศล เวชศิลป์ 2
3. นายเกษม เวชศิลป์ 1
4. นายมานิต นิธิประทีป 2
5. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์
6. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
7. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
8. นายพิศาล รัชกิจประการ
9. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ
10. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
11. นายชัยทัศน์ วันชัย

คณะกรรมการ
บริษัท
3/7
3/7
4/7
4/7
7/7
6/7
7/7
7/7
7/7
7/7
6/7

คณะกรรมการ
บริหาร
12/12
12/12
11/12
12/12
-
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ตรวจสอบ และกาหนดค่ าตอบแทน
1/5
1/3
3/5
1/3
4/5
3/3
4/5
2/3
3/3
-
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หมายเหตุ : 1 นายพิพฒ
ั น์ รัชกิ จประการ ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื ่อวันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายเกษม เวชศิ ลป์ เข้ามาดารงตาแหน่ง
แทน เมือ่ วันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
2
นายกุศล เวชศิ ลป์ ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื ่อวันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยนายมานิ ต นิ ธิประที ป เข้ามาดารงตาแหน่งแทน
เมือ่ วันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560

8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี ้
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แผนผังองค์ กรของบริษัท
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รายชื่อคณะเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายพิศาล
นายศักดิ์ชยั
จ่าเอกรักชาติ
นายพิเชษฐ
นางสาวศิริกาญจน์
นางอรอุมา
นางสาวสมฤทัย
นางสาวธนิสร
นางดวงสมร
นางสาวก้ อยกาญจน์
นางสาวนฤชล

รัชกิจประการ
รัชกิจประการ
จันทร์ รอด
ยอดวิเชียร
ศรี พรหมชัย
วิศาลสวัสดิ์
เส็งศรี
กรา้ มาตร
นุตประศาสน์
สว่างวรรณ์
ไวทยานุวตั ติ

กรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารคุณภาพและความปลอดภัย
ผู้จดั การสานักกรรมการผู้จดั การและเลขานุการบริ ษัท

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตัง้ นางสาวนฤชล ไวทยานุ วัต ติ เป็ นเลขานุ ก ารบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 3/2560 เมื่ อ วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตามข้ อ ก าหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ทัง้ นี ้ สามารถดูร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ ใน หัว ข้ อ “รายละเอี ย ดกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร
ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้ อ “หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท”
8.4 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้ กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกัน เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มี
คุณ สมบัติ ที่ ต้องการไว้ ได้ กรรมการที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ทาหน้ าที่และรั บผิ ดชอบในคณะกรรมการชุด ย่อ ย จะได้ รับ
ค่าตอบแทนเพิ่ มตามหน้ าที่และความรับ ผิดชอบที่ เพิ่ มขึน้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ น ผู้
พิจารณาค่าตอบแทนในเบื ้องต้ น และนาข้ อมูลที่ทบทวนแล้ วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาก่อน
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยค่าเบีย้ ประชุม จะจ่ายให้
เฉพาะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมเท่านัน้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการทุกคนจะได้ รับเบี ้ยประชุมเท่ากัน
ตามที่ได้ กาหนดไว้ ยกเว้ นคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง จะไม่มีการจ่ายค่าเบี ้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการใน
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ชุดย่อยดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท สาหรับบาเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และเปรี ยบเทียบกับ
องค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน และมีธุรกิจใกล้ เคียงกันตลอดจนผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และสภาวการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวม

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2560 ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นวงเงิน
รวมไม่เกิ น 6.0 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ ว ย ค่าตอบแทนรายเดื อ น เบี ย้ ประชุม และบ าเหน็ จ กรรมการ โดยไม่มี สิท ธิ
ประโยชน์อื่นๆ ตามรายละเอียดดังนี ้
ประเภทค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท)
(บาทต่ อครัง้ )

ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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50,000
15,000

5,000
5,000

10,000
5,000

2,500
2,500

30,000
5,000

2,500
2,500

5,000
2,500

2,500
2,500

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
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ในปี 2560 บริษัทได้ มีการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
ค่ าตอบแทน (บาท)
ค่ าเบีย้ ประชุม
รวม
กรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการ
ค่ าตอบแทนที่
เงินเดือน กรรมการ กรรมการ กรรมการ สรรหาและ สามัญ
กรรมการแต่ ละ
บริษัท ตรวจสอบ บริหาร
กาหนด
ผู้ถอื หุ้น
ท่ านได้ รับ
ค่ าตอบแทน
1
15,000
- 5,000
270,000
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 250,000
2
135,000
15,000
2,500
2,500 5,000
160,000
2. นายกุศล เวชศิลป์
1
350,000
20,000
370,000
3. นายเกษม เวชศิลป์
2

4. นายมานิต นิธิประทีป
5. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์

210,000

20,000

7,500

-

2,500

-

240,000

262,500

35,000

10,000

-

7,500

5,000

320,000

6. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

262,500

30,000

10,000

-

5,000

5,000

312,000

7. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล

540,000

35,000

-

30,000

-

5,000

610,000

8. นายพิศาล รัชกิจประการ

262,500

35,000

-

30,000

7,500

5,000

340,000

9. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ

240,000

35,000

-

27,500

-

5,000

307,500

10. นายธาตรี เกิดบุญส่ ง

240,000

35,000

-

30,000

-

5,000

310,000

11. นายชัยทัศน์ วันชัย

180,000

30,000

-

-

-

5,000

215,000

2,932,500

305,000

30,000

117,500

25,000

45,000

3,455,000

รวมทัง้ หมด
หมายเหตุ:

1

2

นายพิ พฒ
ั น์ รัชกิ จประการ ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื ่อวันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายเกษม เวชศิ ลป์ เข้ามาดารง
ตาแหน่งแทน เมือ่ วันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
นายกุศล เวชศิ ลป์ ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื ่อวันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยนายมานิ ต นิ ธิประที ป เข้ามาดารงตาแหน่ง
แทน เมือ่ วันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560

ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กาหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้ กบั อุตสาหกรรมในลักษณะดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกัน
โดยจะคานึงถึงภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่ อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท และผลการดาเนินงานของ
ผู้บริ หารระดับสูงแต่ละท่าน ทังนี
้ ้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพไว้ ได้
ค่าตอบแทนและโบนัสประจาปี ของผู้บริ หารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน โดยพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการทางานของผู้บริ หารระดับสูงแต่ละท่าน ซึง่ จะมีการชี ้แจง
หลักเกณฑ์ให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนที่จะประเมินผลปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจะพิจารณา
ก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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สาหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การ นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้ นแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัท
ยังจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การประจาปี โดยที่กรรมการบริ ษัทแต่ละท่านจะเป็ นผู้ประเมิน
เพื่อนาผลการประเมินมาใช้ ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผุ้จดั การด้ วย
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2559 และในปี 2560 บริ ษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั ผู้บริ หารในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
ปี 2559
ปี 2560
รายชื่อ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(คน)
(ล้ านบาท)
(คน)
(ล้ านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
9
11.55
9
11.55
ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้ แก่ กองทุ น ส ารองเลี ย้ งชี พ
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

9

0.81

9

0.81

9

12.36

9

12.36

หมายเหตุ : ปี 2560 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิ ดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ทัง้ ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิ เช่น เงินสมทบกองทุนเงิ น
ทดแทน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับงบการเงินบริ ษัท

ค่าตอบแทนอื่น

บริ ษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินข้ างต้ น
8.5 บุคลากร
จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย) จานวน 578 คน ประกอบไปด้ วยบุคลากรในบริ ษัท จานวน 240 คน และบุคลากรในบริ ษัทย่อย จานวน 338 คน
ทังนี
้ ้ บุคลากรในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี ้
จานวนพนักงาน (คน)

สายงานหลัก
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายสานักเลขานุการ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายการตลาด
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AMA

AMAL

8
2
10
212
1

8
6
305
-

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560

จานวนพนักงาน (คน)

สายงานหลัก
ฝ่ ายจัดซื ้อ
ฝ่ ายเทคนิค
ฝ่ ายบริ หารงานคุณภาพและความปลอดภัย
รวมทัง้ หมด

AMA

AMAL

2
4
1
240

2
14
3
338

ค่ าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2559 และในปี 2560 บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั พนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
 บริษัท อาม่ า มารีน จากัด (มหาชน)
ปี 2559
รายชื่อ
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้ แก่ กองทุ น ส ารองเลี ย้ งชี พ
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ปี 2560

จานวน
(คน)
167
167

จานวน
(ล้ านบาท)
45.44
27.29

จานวน
(คน)
167
167

จานวน
(ล้ านบาท)
45.44
27.29

167

72.73

167

72.73

หมายเหตุ : ปี 2560 ค่าใช้จ่ายที ่เกิ ดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ทัง้ ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิ เช่น เงินสมทบกองทุนเงิ น
ทดแทน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับงบการเงินบริ ษัท

 บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด
ปี 2559
รายชื่อ
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ กองทุน
ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ปี 2560

จานวน
(คน)
233
233

จานวน
(ล้ านบาท)
19.81
30.69

จานวน
(คน)
233
233

จานวน
(ล้ านบาท)
19.81
30.69

233

50.50

233

50.50

หมายเหตุ : ปี 2560 ค่าใช้จ่ายที ่เกิ ดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ทัง้ ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิ เช่น เงิ นสมทบกองทุนเงิ น
ทดแทน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับงบการเงินบริ ษัท

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนธนาคาร ทิสโก้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทางานกับบริ ษัทในระยะยาว ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ได้ เริ่ มสมทบเงินเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงานตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2559
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ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
- ไม่มี นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญ ของบุคลากรในแต่ละระดับว่ามีความสาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิ จในระยะยาว
บริ ษัทจึงดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้ เหมาะสมกับตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้ นทักษะในการทางาน ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริ ยธรรมของอค์กรควบคูก่ นั เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
และแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ตลอดจนมีการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจทังในประเทศและต่
้
างประเทศ อย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง
นโยบายการบริหาร และพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นปั จจัยความสาเร็ จในดาเนินธุรกิจ
ระยะยาว บริ ษัทจึงมีการกาหนดนโยบายด้ านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้ นด้ านการเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารและการ
พัฒ นาทรัพ ยากรบุคคลให้ เหมาะสม โดยการกาหนดเกณฑ์ ก ารคัดเลื อกบุค ลากรอย่ างเหมาะสม เริ่ มตัง้ แต่การ
วิเคราะห์ความต้ องการอัตรากาลังเพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและความพร้ อมด้ านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างมืออาชีพ และปฏิบตั ิ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริ ม พัฒนาบุคลากรของบริ ษัท ให้ มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการทางานอย่าง
มืออาชีพ ให้ สอดคล้ องกับการดาเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้ างการเติบโตของธุรกิจ
บริ ษัท อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริ หารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้ นที่กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลในด้ านต่างๆ
ดังนี ้
 นโยบายวิเคราะห์ อัตรากาลัง
เพื่อสนับสนุนการวางแผนด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทได้ มีการใช้ เครื่ องมือทาง
สถิ ติ ในการวางแผนอัต ราก าลัง (Manpower Planning) โดยเปรี ย บเที ย บภารกิ จ การปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริ หาร และพัฒนาบุคลากร รวมทังมี
้ การออกแบบโครงสร้ างองค์กรและตาแหน่งงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประยชน์สงู สุด นาไปสูก่ ารบรรลุพนั ธกิจของบริ ษัทต่อไป
 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็ นสิง่ ที่บริ ษัทให้ ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ได้ บคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทจึงมี
นโยบายรับสมัครงานในหลากหลายช่องทาง เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษัท และเป็ นการสือ่ ประชาสัมพันธ์
นโยบายการคัดเลือกบุคลากร บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคูก่ บั ความเป็ นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการผ่านการ
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พิจารณาร่ วมกันระหว่างหน่วยงานต้ นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนันๆ
้ และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
การคัดเลือกเป็ นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน เพื่อนาไปสูค่ วามสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนของ
บริ ษัทต่อไป
 นโยบายด้ านบริหารผลการปฏิบัติงาน
บริ ษั ท มี น โยบายการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของพนัก งาน โดยมี ตัวชี ว้ ัด ผลการปฏิ บัติ ง าน (KPl’s) จาก
เป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับฝ่ ายงานและตาแหน่งงาน ที่สอดคล้ องกับแผนธุรกิ จตลอดจนประเมินผลขีด
ความสามารถต่างๆ (Corporate Competency) รวมทังน
้ าระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยและเป็ น
มาตรฐานสากลมาใช้ ในองค์กร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริ หารผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน นาไปสูก่ าร
บรรลุพนั ธกิจของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิผลต่อไป
 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
บริ ษัทมีการกาหนดผลตอบแทนตามตาแหน่ง ความรับผิดชอบ สอดคล้ องกับความสามารถของพนักงานในทุก
ระดับภายในองค์กร และเหมาะสมกับระดับหน้ าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท และสภาวะเศรษฐกิจ โดยดาเนินการควบคู่กบั การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับธุรกิจทังในอุ
้ ตสาหกรรม
เดียวกันและต่างอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็ นไปตาม
กฎหมาย เหมาะสม เป็ นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริ ษัทชันน
้ าอื่น ได้
 นโยบายสร้ างความสัมพันธ์ และผูกพันภายในองค์ กร
บริ ษัทให้ ความสาคัญอย่างมากกับการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริ หารระดับสูงและพนักงานทุกระดับ รวมทัง้
การสื่อสารภายในองค์ กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยน
แนวคิ ดมุม มอง น าเสนอแนวคิ ด ใหม่ๆ เชิ งสร้ างสรรค์ ของพนักงาน และน าผลที่ ได้ ไปปรั บ ปรุ งแนวทางการ
ดาเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ในชื่อโครงการ “Get together with MD”
นอกจากนัน้ บริ ษั ทมี การกาหนดนโยบายการสร้ างความสัมพันธ์ และผูก พัน ทุกระดับภายในองค์ กรระหว่าง
ผู้บริ หารและพนักงานรวมทังได้
้ สง่ เสริ มการส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม (Performance by Teamwork) โดย
มุง่ เน้ นการสร้ างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้ เกิดการประสานงานและการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี ที่ผ่านมา บริ ษั ทจึงจัดทากิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ต่างๆ ในทุกระดับของ
องค์กร เป็ นต้ น
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษัทดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้ เหมาะสมกับตาแหน่งอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้ องการทางธุรกิจและเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริ ษัทจึงมุ่งมัน่
พัฒนาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทังการพั
้
ฒนาด้ านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการ
ปลูกฝั งวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ และแนวทางในการดาเนินธุรกิจข อง
บริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
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 นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ
บริ ษัทกาหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของพนักงานทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยพนักงานจะ
ได้ รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยการนาแนวทาง Competency มาประยุกต์ใช้ ใน
องค์กรทังในส่
้ วนของความสามารถหลักสาหรับพนักงานทุกคนในองค์กร ความสามารถด้ านการบริ หารสาหรับ
ผู้บริ หาร และความรู้ความชานาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อนาไปวิเคราะห์ วางแผนและเป็ นแนวทางการพัฒนา
ขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้ วยการพัฒ นาที่หลากรู ปแบบสาหรับพนักงานทุกระดับเพื่อสร้ าง
ศักยภาพตนเองให้ รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริ ษัท


นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ ง
บริ ษัทมี นโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์ กร โดยจัดทาหลักสูตร และเครื่ องมือในการบริ หารและ
พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลและเตรี ย มวางแผนความก้ าวหน้ าในอาชี พ เช่ น Job Rotation Enlargement &
Enrichment. Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองค์กรแบบก้ าวกระโดด สาหรับพนักงานที่
มี ผลการปฏิ บัติ ง านดี เลิศ (High Performance) และมี ศัก ยภาพสูง (High Potential) ทัง้ นี ้ เพื่ อ สนับ สนุน ให้
พนักงานใช้ ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มที่ รวมถึงสร้ างความผูกพัน
ต่อองค์กรและพร้ อมอุทิศตนในการปฏิบตั ิงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเล็งเห็นและให้ ความสาคัญกับแผนการสืบทอดตาแหน่ง ของบุคลากร โดยเฉลาะผู้บริ หาร
ระดับ สูงของบริ ษั ท ด้ วยโครงการ Career Path Development Plan ทัง้ นี ้ เพื่ อสร้ างความมั่น ใจได้ ว่าบริ ษั ท มี
ความพร้ อมในการเตรี ยมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตาแหน่งว่างหรื อสาหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

 นโยบายการฝึ กอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริ ษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลือ่ นองค์กรให้ ประสบความสาเร็ จและเติบโต
ได้ อย่างยัง่ ยืนบริ ษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กบั การ
นาระบบบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้ านต่างๆ มาประยุกต์ใช้
การจัดฝึ กอบรมภายในบริษัท
เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผู้บริ หารและพนักงานให้ สามารถทางานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของ
บริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริ ษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมภายในองค์กร เพื่อ
พัฒ นาทัก ษะควบคู่ ไปกับ การเพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ใหม่ ๆ ในการเสริ ม สร้ างความเชี่ ย วชาญในการบริ ห ารจั ด การให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น อีกทังเป็
้ นการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการปรับ/เลื่อนตาแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้ สอดคล้ องกับ
ความก้ าวหน้ าในสายวิชาชีพและส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัทให้ สามารถแข่งขันและพร้ อมเป็ นผู้นาในอุตสาหกรรมธุรกิจที่
ดาเนินการทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
บริ ษัทส่งเสริ มการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่งาน เช่น มาตรฐานทางด้ านการเงินและบัญชี ทักษะการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
มาตรฐานทาง IT การจัดการงานธุรการ ฯลฯ และพนักงานทุกคนจะได้ รับการฝึ กอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้
พนักงานทุกคนของบริ ษัท ปฏิบตั ิงานได้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ Strategic People Management ฯลฯ
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นอกจากนี ้ เพื่อรองรับ การขยายตัวของธุรกิจและการพัฒ นาพนักงานให้ มีศกั ยภาพและทักษะความสามารถ
ทางด้ านการสือ่ สารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบห้ องเรี ยน (Classroom Training)
การจัดฝึ กอบรมภายนอกบริษัท
นอกเหนือจากการจัดฝึ กอบรมภายในบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทได้ สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานเข้ ารับการฝึ กอบรม
จากสถาบันหรื อองค์กรที่มีชื่อเสียง เพื่อพัฒนาความสามารถของแต่ละบุคคลให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น อีกทัง้ เพื่อเป็ นการ
แลกเปลีย่ นแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กับองค์กรอื่น
บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดอบรมบุคลากรของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจใน
หน้ าที่การงานการบริ หารธุรกิจ ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ ทาการจัด
อบรมภายในบริ ษัท และภายนอกบริ ษัทโดยเข้ าร่วมอบรมกับสถาบันการจัดอบรมต่างๆ ดังนี ้
สรุ ปการอบรมให้ กบั ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่ อยในปี 2560
การจัดอบรม
จานวนครัง้ (ครัง้ )
จานวนผู้เข้ ารับการอบรม (คน)
การอบรมภายในบริ ษัทฯ
ผู้บริ หาร
10
12
11
204
พนักงาน
21
216
รวม
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ
ผู้บริ หาร
12
12
19
59
พนักงาน
31
71
รวม
52
287
รวมจานวนการจัดอบรมทัง้ หมด
หลักสูตรการอบรมภายใน และหลักสูตรการอบรมต่ างประเทศ และภายนอก
หลักสูตรการอบรมภายใน อาทิ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7 Habits การทางานเชิงรุก
The Insurance Act 2015
Strategic People Management
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับประกันภัยเรื อ P&I
การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร
ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel & ERP

7. เทคนิ ค การออกแบบ และก าหนด KPI’s ให้ ได้ ผลในทาง
ปฎิบตั ิ
8. การใช้ งานโปรแกรม ERP
9. ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
10.การสือ่ สารเชิงกลยุทธ์เพื่อความสาเร็ จอย่างเหนือชัน้
11.ความรู้พื ้นฐานคนประจาเรื อ
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หลักสูตรการอบรมต่ างประเทศ และภายนอก อาทิ
1.
2.
3.
4.

MLC 2006 Compliance Preparation
Tanker management and self-assessment (TIAS)
Marine Technical Training 2017
ABB Turbocharging Customer Information &
Awareness Couse 2017
5. Technical Seminar of MET Turbocharger
6. Class NK Technical Seminar in Collaboation with Thai
Shipowners's Association (TSA) for the year 2017
7. Framo Seminar for Superintendent
8. Computerized Maintenance Management System
9. Sustainable Human Resource Strategy: Beyond HRM
Approach
10. INET SECURITY DAY
11. The New, COSO 2017 ERM Framework
12. IR Workshop 2/2560 'IR Story under VUCA world'
13. Good Practices for Analyst Presentation
14. TFRS ใหม่ที่ต้องรู้
15. แนวทางการปฏิบตั ิเรื อสินค้ าไทยเดินทางผ่านพื ้นที่เฝ้าระวัง
จากการกระทาอันเป็ นโจรสลัด
16. การรายงาน วิ เคราะห์ ข้ อมู ล อย่ า งมื อ โปรด้ วย PIVOT
TABLE AND PIVOT CHART IN EXCEL 2013
17. เทคนิ ค การสร้ างสื่อการน าเสนอด้ วย Power point 2013
แบบ Interactive
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18. การใช้ งานระบบ SET Portal
19. บทบาทความรับผิดชอบของนายช่างเทคนิค
20. การบริ หารจัดการธุรกิจเดินเรื อ
21. ภ าษี เงิ น ได้ ปี 60 (2017 DEFERRED TAX) ห ลั ก ก าร
ปั ญหาและแนวปฏิบตั ิ
22. การบัญชีเครื่ องมือทางการเงิน
23. 140 ประเด็นปั ญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
24. เทคนิคการปิ ดบัญ ชี สาหรั บธุรกิ จที่ ได้ รับ การส่งเสริ ม การ
ลงทุนจาก BOI
25. กลยุทธ์ การบริ หารและพัฒนางานธุรการและสานักงานยุค
ใหม่อย่างเป็ นระบบ
26. จุดประกายความคิดใหม่ เสริ มอาวุธ การสรรหาคม
27. อัพเดทคาพิพากษาคดีแรงงาน เลิกจ้ างที่เป็ นประโยชน์ต่อ
นายจ้ าง HR
28. Easy Excel เพื่อการปรับค่าจ้ างและจ่ายโบนัสประจาปี
29. การบริ หารและการพัฒนาระบบงานธุรการ
30. การตรวจสอบการกากับดูแลกิจการ
31. เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลุงทุน และกลยุทธ์ การบริ หาร
ความเสีย่ ง เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม
32. Business Strategy for IR
33. มาตรฐาน ISO 9001:2015
34. เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานจัดซื ้อ
35. การควบคุม การจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ยุค
ดิจิตอลและล่องเรื อศึกษาดูงาน 5 ท่าเรื อ
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9. การกากับดูแลกิจการ
บริ ษั ทตระหนักถึงความสาคัญ ของการกากับ ดูแลกิ จการที่ดี และเชื่อว่าการกากับดูแลกิ 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
ดาเนินงานด้ านการกากับดูแลกิ จการที่ดี โดยมีห น่วยงานเลขานุการบริ ษัทเป็ นหน่วยงานกากับการปฏิบัติ งาน
(Compliance Unit) ซึ่งท าหน้ าที่ ดูแ ลให้ บริ ษั ทกรรมการ และผู้บ ริ ห าร ปฏิ บัติ ตามกฎระเบี ยบ ข้ อกาหนดต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. พรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
9.1.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักดีว่า การกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นพื ้นฐานในการดาเนินงานของบริ ษัท
ให้ มีมาตรฐานยิ่งขึ ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท จึงเห็นควรให้ มีการจัดทาหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท(Good Corporate Governance) ขึ ้น เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การดาเนินงานของบริ ษัทจะอยู่
ภายใต้ กรอบของจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน รวมถึงคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายในระยะยาว
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้ มีมติอนุมัติ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนที่จัดทา
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ จดั ทาขึ ้นอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทังได้
้ เผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์
ของบริ ษัท เพื่อให้ บคุ คลภายในบริ ษัทและบุคคลภายนอกได้ รับทราบถึงการให้ ความสาคัญของการกากับดูแลการ
บริ หารงานตามนโยบาย การควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้ นโยบายการกากับดูแล
กิจการของบริ ษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน เช่น สิทธิในการซื ้อ
ขายและโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการจะได้ รับส่วนแบ่งกาไรของบริ ษัทสิทธิในการรับข่าวสารและข้ อมูลของ
บริ ษัทอย่างเพียงพอ และสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึง
มีการกาหนดแนวทางในการดาเนินการเพื่อรักษาสิทธิ ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการ
ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น โดยแนวนโยบายที่สาคัญมีดงั นี ้
(1) บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัท เสนอความคิดเห็น และข้ อซักถามล่วงหน้ า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
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(2) บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดส่ง หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ และเกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ กบั ผู้ถือ
หุ้ นล่ ว งหน้ าอย่ า งเพี ย งพอและทัน เวลา โดยบริ ษั ท จะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม พร้ อมทั ง้ ข้ อมู ล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรื อเป็ นไป
ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ กาหนด และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทังนี
้ ้ ใน
แต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ ข้อมูล
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นได้ มีเวลาในการศึกษาข้ อมูลเป็ นการ
ล่วงหน้ า ก่อ นการประชุม รวมถึ งบริ ษั ท จะหลีก เลี่ยงการเพิ่ ม วาระการประชุม อื่ น ที่ ไม่ได้ ก าหนดไว้
ล่วงหน้ าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
(3) ในกรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นไม่ ส ามารถเข้ าร่ ว มประชุ ม ด้ วยตนเอง บริ ษั ท เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นสามารถ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรื อ บุคคลใดเข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใด
แบบหนึง่ ที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
(4) บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้ าร่วมประชุม
โดยบริ ษัทได้ กาหนดสถานที่จัดประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอต่อการเดินทางเข้ าร่ วม
ประชุม
(5) บริ ษัทส่งเสริ มให้ กรรมการทุกท่านเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ เพื่อให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสามารถซักถาม
ข้ อสงสัยต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
(6) ในการประชุม บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ มี สิท ธิ อ ย่า งเท่ าเที ย มกัน ในการแสดงความคิ ด เห็ น
ข้ อเสนอแนะ หรื อตังค
้ าถาม ในวาระต่างๆ ได้ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระต่างๆ และกาหนดให้
กรรมการและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุม เพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทังจะมี
้ การบันทึก
ประเด็นซักถาม และข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
(7) บริ ษัทจัดให้ มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้ นไว้ อย่างชัดเจนในรายงานการ
ประชุม โดยมีการบันทึกจานวนคะแนนเสียงที่ได้ รับในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออก
เสียงเป็ นจานวนเท่าใดในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(8) ภายหลังการประชุม บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุม โดยกาหนดให้ แสดงข้ อมูลอย่างครบถ้ วน และ
ถูกต้ อง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
โดยในปี 2560 ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ รับสิทธิตา่ งๆ ดังนี ้
-

สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ้ -ขาย หรือ โอนหุ้น
บริ ษัทมี บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัทเพื่อ
อานวยความสะดวกในการดาเนินงานด้ านงานทะเบียนหลักทรัพย์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

-

สิทธิในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท และส่ ง
คาถามล่ วงหน้ า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 บริ ษัทได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่ อ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท และสิทธิในการส่งคาถามล่วงหน้ า ดังนี ้
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การเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ตังแต่
้ วนั ที่ 29 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
การส่งคาถาม
ตังแต่
้ วนั ที่ 29 กันยายน 2560 จนถึงก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม รวมทังแบบฟอร์
้
มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมการ และส่งคาถามล่วงหน้ า แสดงไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.amamarine.co.th) ในหน้ า
“นั กลงทุนสัมพันธ์ ” ส่ วนของ “AGM” หัวข้ อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท และการส่ งคาถามล่ วงหน้ า”
-

สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยในปี
2560 บริ ษั ท มี ก ารประชุม ผู้ถื อ หุ้น 1 ครั ง้ คื อ การประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจ าปี 2560 เมื่ อ วัน ที่
18 เมษายน 2560 ณ อาคารเดอะไนน์ ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ โดยบริ ษัทได้ แจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ า ผู้ถือหุ้นจะได้ รับสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมดังนี ้
ก่ อนวันประชุม
บริ ษัทได้ แจ้ งกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 พร้ อมวาระการประชุมซึ่งมีความเห็น
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทังวั
้ นกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและรับเงิน
ปั น ผล (Record Date) ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ทราบ ล่วงหน้ า 46 วัน ก่ อนวัน ประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ฯ และได้ เผยแพร่ ห นัง สื อ นัด ประชุ ม พร้ อมเอกสารประกอบไว้ ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.amamarine.co.th) ในหน้ า “นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ” ภายใต้ หัว ข้ อ “AGM” ทัง้ ภาษาไทยและภา
อังกฤษล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 27 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาในการศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุม
อย่างเพียงพอ ตลอดจนบริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในรู ปแบบเอกสารให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่ง
ระบุข้อเท็จจริ งและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ
หลัก เกณฑ์ ก ารแสดงสิท ธิ เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุม รายงานประจ าปี (Annual Report) ในรู ป แบบซี ดี
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังลงประกาศในหนั
้
งสือพิมพ์รายวันล่วงหน้ าก่อน
วัน ประชุม 22 วัน ซึ่งมากกว่าที่ ก ฎหมายก าหนด โดยลงประกาศติด ต่อ กัน 3 วัน ตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน ในการจัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะ
ให้ พร้ อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
วันประชุม
บริ ษัทได้ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ตรววจเอกสาร เจ้ าหน้ าที่ ณ จุดลงทะเบียน รวมถึงเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
และเพียงพอ ในการลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง โดยบริ ษัทได้ ใช้ บริ การ
จากบริ ษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การระบบสารสนเทศสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
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ครบวงจร ซึ่งรวมถึ งการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบีย น การลงคะแนนเสีย ง และการตรวจนับ
คะแนน โดยใช้ เทคโนโลยีบาร์ โค้ ด (Barcode) เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้น และความรวดเร็ ว
ในการแสดงผลให้ ที่ประชุมรับทราบโดยทัว่ กัน รวมทังมี
้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทอานวยความสะดวกใน
การตรวจเอกสาร แจกรายงานประจาปี และเก็บบัตรลงคะแนน อย่างเพียงพอ
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 มี กรรมการเข้ าร่ วมประชุม 9 ท่าน ซึ่งรวมถึ งประธาน
กรรมการบริ ษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการ นอกจากนี ้ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดั การ ผู้จดั การ ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และที่ปรึ กษากฎหมาย ได้ เข้ าร่ วมประชุม
รวมทัง้ ประธานกรรมการเป็ น ผู้ด าเนิน การประชุม และมี เจ้ าหน้ าที่ บ ริ ษั ท เป็ น พิ ธีก รในการแนะน า
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม แจ้ งจานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม จานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิออกเสียง วิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมทราบ โดยในการประชุม
ครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 175 ราย
บริ ษัทได้ เชิญที่ปรึ กษากฎหมาย และได้ ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น มาเป็ นผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีบตั รลงคะแนนเสียงสาหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ ในการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ และได้ ตรวจนับคะแนนเสียง พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยผลคะแนนเสียงทุกวาระ ทัง้ เห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคณะกรรมการได้ จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น ได้ ซัก ถามและแสดงความเห็ น อย่ า งเท่ า เที ย มกัน นอกจากนี ้ พิ ธี ก รได้ แ จ้ งให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่งบัต ร
ลงคะแนนคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานการเข้ าร่วมประชุม
หลังการประชุม
ภายหลังการประชุม บริ ษัทได้ แจ้ งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการ
ถัดไป ซึ่งได้ ระบุคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมทังจ
้ านวนผู้ถือหุ้น
และจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงที่เพิ่ มขึ ้นในแต่ละวาระ ตลอดจนบริ ษัท ได้ จดั ทารายงานการประชุม ที่
ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าร่ วมประชุมผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนในการตรวจ
นับคะแนนเสียง และคาชีแ้ จงที่เป็ นสาระสาคัญโดยสรุ ปอย่างครบถ้ วน ทังภาษาไทยและภาอั
้
งกฤษ ส่ง
ให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้ อมทังเผยแพร่
้
ไว้
ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.amamarine.co.th)
-

สิทธิในการเลือกตัง้ กรรมการ รวมทัง้ การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษั ทก าหนดให้ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 และให้ มี การเลือกตัง้ กรรมการแทนกกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดย
กรรมการที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในการ
ลงคะแนนเสียงดังนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
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3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่ บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
นอกจากนัน้ บริ ษัทได้ ให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ โดยได้ แนบข้ อมูลของกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อในการ
เลือกตัง้ พร้ อมแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ไว้ ในหนังสือนัดประชุม ซึง่ เพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
-

สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ บริ ษัทกาหนดให้ มีวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญ ชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ซึ่งบริ ษัทได้ แสดงข้ อมูลประวัติการเป็ นผู้สอบบัญ ชีซึ่งลง
ลายมื อ ชื่ อ ในงบการเงิ น ของบริ ษั ท ของผู้ สอบบัญ ชี ที่ ได้ รั บ การเสนอแต่ ง ตั ง้ และรายละเอี ย ด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

-

สิทธิในการรั บทราบข้ อมูลข่ าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริ ษัท
อย่ างเสมอและทันเวลา
บริ ษั ท มีก ารเปิ ด เผยข้ อ มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ และเปิ ดเผยข้ อ มูลสาคัญ รวมทัง้
ข่าวสารต่างๆ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.amamarine.co.th)

-

สิทธิในการรับส่ วนแบ่ งกาไร
บริ ษัทมีการจัดสรรกาไรให้ กบั ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปั นนผล (รายละเอียดปรากฏในหัวข้ อ “นโยบาย
การจ่ ายเงินปั นผล”)

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทไม่ ได้ กีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถติดต่ อสื่อสารระหว่ างกัน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษั ท ค านึ งถึ งความสาคัญ ของผู้ถื อ หุ้น แต่ ละกลุ่ม อย่า งเท่ าเที ย มกัน ทัง้ ผู้ถื อ หุ้น ที่ เป็ น ผู้บ ริ ห าร และ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างประเทศ บริ ษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเอื ้อให้ เกิด
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ ดังนี ้
(1) ดาเนินการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
และเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น สามารถแสดงความคิ ดเห็ นและเสนอข้ อซักถามทัง้ ก่อนการประชุมและ
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(2)
(3)

(4)

(5)

ระหว่างการประชุม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทนได้
กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง และไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีสว่ นได้ เสียดังกล่าว
ในการประชุมเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
กรรมการได้ เป็ นรายบุคคล ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ามาทา
หน้ าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทาให้ เกิดความหลากหลาย และเป็ น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
ก าหนดไม่ ใ ห้ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร ผู้ ปฏิ บั ติ ง านที่ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายในเปิ ดเผยข้ อมู ล ภายใน
ต่อบุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนัก งาน หลีก เลี่ย งการซือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ของบริ ษั ท โดยอาศัย ข้ อมูลภายในที่ มิ ได้ เป็ น ข้ อมูล
สาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวได้ มาโดยอาศัยตาแหน่งหน้ าที่ในบริ ษัทรวมถึง
ห้ ามไม่ให้ กรรมการและผู้บริ หารซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
แจ้ งให้ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารรั บ ทราบภาระหน้ าที่ ในการรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงกาหนดให้ กรรมการ
และผู้บริ หารระดับสูงแจ้ งต่อคณะกรรมการ หรื อผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้น
ของบริ ษัทตนเองอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนวันซื ้อขาย

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทให้ สิทธิผ้ ถู อื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่ อหนึ่งเสียง
ซึ่งหุ้นของบริษัทเป็ นหุ้นสามัญเท่ านัน้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริ ษัท
ได้ สง่ หนังสือมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระได้ พร้ อมทัง้
แนบรายละเอียดของกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านของบริ ษัท เพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทังได้
้ ระบุ
เอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 มีผ้ ูถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษั ทเป็ นผู้เข้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จานวน 111 ราย นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นในการแต่งตังกรรมการเป็
้
น
รายบุคคลในวาระการเลือกตังกรรมการ
้
ทังนี
้ ้ในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ดาเนินการประชุมเรี ยงตามวาระที่ระบุในหนังสือ
นัดประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นจากที่ระบุไว้ ซึง่ จะเป็ นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุม
ได้ ด้วยตนเอง อีกทังบริ
้ ษัทได้ กาหนดมาตรการป้องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน โดยรายละเอียด
ปรากฏในหัวข้ อ “การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน”
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสาคัญ และเคารพต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ ยวข้ องในการดาเนินกิ จการ เช่น ผู้ถือหุ้น
พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของ
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ได้ รับการดูแลอย่างดี
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บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทางสาหรับให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ รวมทังการแจ้
้
ง
เบาะแสทุ จ ริ ต อัน เป็ นประโยชน์ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท (www.amamarine.co.th) และได้ แสดง
รายละเอียดไว้ ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัท สาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิ ซึ่งได้ เผยแพร่ไว้ ใน
เว็บไซต์ของบริ ษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีสว่ นได้ เสียปรากฏอยูใ่ นหัวข้ อ “จริยธรรมธุรกิจ”
3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ เป็ นการละเมิ ด
หรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทังรั้ กษาผลประโยชน์ และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเติบโต
ของบริ ษัทอย่างยัง่ ยืน การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับบริ ษัทผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมัน่ ในหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกคนในบริ ษัทที่มีตอ่ การดาเนินธุรกิจ บริ ษัทจึงมีนโยบาย
ให้ ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยกาหนดให้ การแต่งตัง้ การโยกย้ าย การให้ ผลตอบแทน และ
สวัสดิการ รวมทังการลงโทษพนั
้
กงาน ต้ องกระทาด้ วยความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับพนักงานนันๆ
้ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั
ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา บริ ษัทยังสนับสนุนการพัฒ นาความรู้ ความสามารถของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทังบริ
้ ษัทยังเปิ ดโอกาสและกระตุ้นให้ พนักงานทุกระดับส่งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ใน
การปรับปรุงการทางานในแต่ละหน่วยงาน
3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษั ท เน้ นการสร้ างความพึ งพอใจแก่ ลู ก ค้ า โดยให้ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะ
ตรงต่อความต้ องการของลูกค้ า การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการให้ บริ การอย่างครบถ้ วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้ อเท็จจริ งต่อลูกค้ า รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน และ
ให้ ความสาคัญกับการรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ โดยไม่นาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อผลประโยชน์
ของตนเองและ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
3.4) การปฏิบัติต่อ คู่ค้า เจ้ าหนี ้ และลูกหนี ้
บริ ษัทคานึงถึงความเสมอภาค ความเป็ นธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทและ
พนักงานจะไม่มีการเรี ยก หรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการดาเนินธุรกิ จกับ คู่ค้า เจ้ าหนี ้ และลูกหนี ้
ตลอดจนการรัก ษาผลประโยชน์ ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้ าหนี ้ และลูกหนี ้ โดยบริ ษั ทจะปฏิบัติ ตามกฎหมาย สัญ ญา และ
ข้ อตกลงที่มีร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ บริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อผูกพันในสัญญา หรื อข้ อตกลงที่มี
ร่วมกัน บริ ษัทจะแจ้ งให้ คคู่ ้ า เจ้ าหนี ้ และลูกหนี ้ ทราบโดยด่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
3.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่ ง
บริ ษัทปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ าโดยยึดหลักการค้ าเสรี ความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม โดยบริ ษัทไม่สนับสนุนให้ มีการทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งการค้ าด้ วยการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี หรื อโจมตีค่แู ข่ง โดย
ปราศจากมูลความจริ ง หรื อกระทาการใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน
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3.6) การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท มุ่งเน้ น การอยู่ร่วมกัน กับชุม ชน สังคม และสิ่งแวดล้ อ มอย่างยั่งยืน และตระหนัก ถึงบทบาท
หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่มีตอ่ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทจึงมีการกาหนดและทบทวนนโยบายและแผนงาน
ด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้ อม อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สามารถควบคุม และวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมัน่ คง และสิ่งแวดล้ อม
ได้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังส่งเสริ มการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ และส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตสานึก
และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอัน
ดีงาม หรื อเป็ นการการส่งเสริ มอบายมุข
หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญ ของการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน เพียงพอต่อการตัด สินใจ และทันเวลา บริ ษัท จึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัท ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่ วมกับเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัท (www.amamarine.co.th) และ
ช่องทางอื่นๆ เช่น รายงานประจาปี (Annual Report) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าวและให้
สัม ภาษณ์ ผ่านสื่อ รวมทัง้ กิ จ กรรมนัก ลงทุน เป็ น ต้ น สาหรั บ รายงานต่างๆ ข้ อ มูลทางการเงิ น และข้ อ มูลทั่วไป ตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท
และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ มอบหมายให้ นกั
ลงทุนสัมพันธ์ ทาหน้ าที่ติดต่อสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ผ่ านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ ของบริษัท
ในปั จจุบนั การเปิ ดเผยสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ ว บริ ษัทสามารถส่ง
ข้ อมูลข่าวสาร รวมทัง้ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ ยวข้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายโดยไม่มีข้อจากัดด้ านเวลาและพืน้ ที่ อีกทัง้
สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ ได้ ทาให้ เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้ อมูล และข้ อมูลมีความเชื่อถือได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ดังนี ้
-

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัท เช่น กฎบัตรและข้ อบังคับของบริ ษัท ลักษณะธุรกิจ กรรมการ
ข้ อมูลด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่ องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี และแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจาปี
รายงานทางการเงิ น ค าอธิ บ ายและการวิเคราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งาน
(MD&A) ซึ่งได้ มีการจัดส่งเอกสารให้ กับ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ทุกไตรมาส
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด โดยงบการเงิ น ของบริ ษัท ไม่มีรายการที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี แสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทัง้ ไม่มีประวัติการถูกสัง่ ให้ แก้ ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรั พย์ ฯ
และสานักงาน ก.ล.ต.
75

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560

-

การชี ้แจงผลการดาเนินงาน กรณีที่บริ ษัทมีรายได้ หรื อกาไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้ อยละ 20

-

ข่าวแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การลงทุนซื ้อเรื อ (การได้ มาซึ่งสินทรัพย์) และการขายเรื อของบริ ษัท
รายงานการใช้ เงินเพิ่มทุน การจ่ายเงินปั นผล และการแต่งตังกรรมการ
้
เป็ นต้ น
ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่ของบริ ษัท (ผ่านเว็บไซต์บริ ษัท) เช่น Company Snapshot, Opportunity
Day และ Analyst Meeting เป็ นต้ น

การเปิ ดเผยข้ อมูลทางรายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(แบบ 56-1)
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทได้ มีการจัดทารายงาน
ประจาปี และแบบ 56-1 เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาของบริ ษัทอย่างความถูกต้ อง ครบถ้ วน ละ
เพียงพอ เช่น โครงสร้ างุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายและภาพรวมของบริ ษัท การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งาน และโครงสร้ างการจั ด การและการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ ซึ่ ง รวมถึ ง โครงสร้ าง
คณะกรรมการบริ ษัท บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้ าที่ในปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ เป็ นต้ น
การจัดทารายงานการถือครองหลักทรั พย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรั พย์ ของกรรมการ
และผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ซื ้อ
ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. และต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัททุกครัง้
ข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2560


กรรมการ

กรรมการ
1. นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ 1
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายกุศล เวชศิลป์

2

คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นายเกษม เวชศิลป์

1

คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นายมานิต นิธิประทีป 2
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

จานวนหุ้นสามัญที่ถอื ในบริษัท (หุ้น)
ก่ อนการได้ มา / จาหน่ ายไป ได้ มาระหว่ างปี จาหน่ ายไประหว่ างปี

68,400,000
80,000
-
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-

คงเหลือ
เพิ่ม / (ลด)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

68,400,000

3
-

80,000
-

-
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จานวนหุ้นสามัญที่ถอื ในบริษัท (หุ้น)

กรรมการ

ก่ อนการได้ มา / จาหน่ ายไป ได้ มาระหว่ างปี จาหน่ ายไประหว่ างปี

5. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

6. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

7. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

8. นายพิศาล รัชกิจประการ
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

9. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

10. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
คู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

11. นายชัยทัศน์ วันชัย
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

500,000
2,020,000
9,200,000
15,890,000
-

13,000
1,800,000
40,000
39,000

12,500
10,000
100,000
-

คงเหลือ
เพิ่ม / (ลด)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

500
500,000
2,010,000
10,900,000
15,930,000
39,000

500
(10,000)
1,700,000
40,000
39,000

หมายเหตุ : 1 นายพิพฒ
ั น์ รัชกิ จประการ ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื ่อวันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายเกษม เวชศิ ลป์ เข้ามาดารงตาแหน่ง
แทน เมือ่ วันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
2
นายกุศล เวชศิ ลป์ ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื ่อวันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยนายมานิ ต นิ ธิประที ป เข้ามาดารงตาแหน่งแทน
เมือ่ วันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
3
จานวนการถือครองหลักทรัพย์คงเหลือ ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2560


ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
1. นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

2. จ่าเอกรักชาติ จันทร์ รอด
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นางสาวศิรกาญจน์ ศรี พรหมชัย
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

5. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

จานวนหุ้นสามัญที่ถอื ในบริษัท (หุ้น)
ก่ อนการได้ มา / จาหน่ ายไป ได้ มาระหว่ างปี จาหน่ ายไประหว่ างปี

100,000
50,000
20,000
50,000
20,000
-

8,500
5,000
2,000
77

2,000
-

คงเหลือ
เพิ่ม / (ลด)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

100,000
58,500
25,000
50,000
20,000
-

8,500
5,000
-
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ผู้บริหาร
6. นางสาวก้ อยกาญจน์ สว่างวรรณ์ 1
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

7. นางสาวธนิสร กรา้ มาตร
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

8. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

จานวนหุ้นสามัญที่ถอื ในบริษัท (หุ้น)
ก่ อนการได้ มา / จาหน่ ายไป ได้ มาระหว่ างปี จาหน่ ายไประหว่ างปี

20,000
100,000
10,000
-

33,000
5,500
-

-

คงเหลือ
เพิ่ม / (ลด)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560

20,000
133,000
15,500
-

33,000
5,500
-

หมายเหตุ : 1 นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ์ ได้ลาออกจากตาแหน่งเมือ่ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560

การเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง เพื่ อป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อย่ าง
ชัดเจน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ “รายการระหว่ างกัน”)
นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องยื่นรายงานการมีสว่ นได้ เสียครัง้ แรกภายใน 30 วันหลังจากได้ รับการ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมู ลในแบบรายงานดังกล่าว กรรมการและ
ผู้บริ หารจะต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบตามแบบรายงานที่กาหนด โดยจะต้ องจัดเก็บไว้ ที่เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ดูแลให้ มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ องการการเปิ ดเผย
ข้ อ มูลและความโปร่ งใสอย่ างเคร่ ง ครั ด โดยในปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ไม่ เคยถูก ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ หรื อ ก.ล.ต.
ดาเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อกาหนด
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ทตระหนัก ถึงความสาคัญ ของการเผยแพร่ ข้ อมูล ซึ่งมี ผลต่อ การตัด สิน ใจของนัก ลงทุน รวมถึ งมุ่งเน้ น
การสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบริ ษัทและนักลงทุน จึงได้ จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
เพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้ านงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็ นศูนย์รวมการจัดการสาระสาคัญ ของข้ อมูลของบริ ษัทโดย
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้ วน
ตามความเป็ น จริ ง ถูกต้ อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ ทัน เวลา และสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลทั่วไปหรื อ รายงานงานการเงิ น เช่ น
งบการเงิน คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการรายไตรมาสและรายปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนทัว่ ไป และ
ผู้ที่สนใจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรั บปรุ งข้ อมูลบนเว็บ ไซต์ (Website) ของบริ ษั ทอย่างสม่าเสมอ
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง และทันสมัย ทังนี
้ ้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทยังถือเป็ นกิจกรรมที่สาคัญ
ที่จะช่วยส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทตามหลักบรรษั ทภิบาลที่ดี ทังนี
้ ้บริ ษัทกาหนดให้ ผ้ ทู ี่สนใจสามารถ
ติดต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ ผา่ นช่องทางต่อไปนี ้
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บริ ษัทอาม่า มารี น จากัด (มหาชน)
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
เจ้ าหน้ าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวชญานิน อัศวช่วง
ที่อยู่
: เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั น้ ที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้ อ งเลขที่
TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
10310
e-mail Address
: ir@amamarine.co.th
โทรศัพท์
: 0 2001 2801 ต่อ 174
โทรสาร
: 0 2001 2800
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหน้ าที่ ภายใต้ ข้อบังคับของกฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแล้ ว บริ ษัท
ยังจัดให้ มีการประชุมแถลงข้ อมูลผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็ นระยะๆ
อย่างสม่าเสมอตามแผนงาน โดยในปี 2560 บริ ษัทมีการเสนอผลงานต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และประชาชนทัว่ ไปอย่าง
สม่าเสมอ ดังนี ้
กิจกรรม
กิจกรรมพบปะนักลงทุน (Company Visit)
กิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์
การแถลงข่าวผลการดาเนินงานของบริ ษัท (Opportunity Day)
กิจกรรม Site Visit
กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show)
MAI Forum

จานวนครัง้
15
1
2
1
2
1

การเปิ ดเผยข้ อมูลค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ทมีแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษั ทและผู้บริ หารให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอสาหรับการจูงใจให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารที่มีความรู้ ความสามารถและสร้ า งประโยชน์ให้ กบั บริ ษัทสามารถ
อยูร่ ่วมงานกับบริ ษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษัทและผู้บริ หาร โดยคานึงถึงความเหมาะสมในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่ บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงาน
และผลประกอบการของบริ ษัทในช่วงที่ผา่ นมา รวมถึงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารสาหรับบริ ษัทอื่น
ที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้ เคียงกัน นอกจากนี ้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องได้ รับการพิจารณา
และอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยจะได้ รับการพิจารรากลัน่ กรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
บริ ษั ท มี ก ารเปิ ด เผยการให้ ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริ ห ารในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ในส่ว น
“โครงสร้ างการจัดการ” หัวข้ อ “ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ” และ “ค่ าตอบแทนผู้บริหาร”
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ใน
การจัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้ อย่างตรงไปตรงมา มีคณ
ุ สมบัติที่ได้ รับการยอมรับและได้ รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้ วย
คณะกรรมการได้ จัดให้ มีการดารงรักษาไว้ ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ผล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการ
บันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ในการนี ้คณะกรรมการได้ จดั ตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทังยั
้ งได้
แสดงความเห็นไว้ ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรากฏในรายงานประจาปี นอกจากนันคณะกรรมการยั
้
งได้ จดั ทา
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัทไว้ ในรายงานประจาปี ด้วย
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1) โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมการตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องมีจานวนไม่
น้ อยกว่า 5 คน โดยเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียง
พอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้ และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง้
ให้ ทาหน้ าที่ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรื อ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
แล้ วแต่
จานวนใดจะสูงกว่า จะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการทัง้ 9 ท่านของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามที่กาหนด ทังยั
้ ง
เป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานหลากหลายสาขา รวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ
โดยมิได้ มีการกีดกันทางเพศแต่อย่างใด
บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องพ้ นจากตาแหน่งใน
ทุกครัง้ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยให้ กรรมการบริ ษัทซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง ใน
กรณีที่กรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับ 1 ใน 3
5.2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทมีบทบาทที่สาคัญในการกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของ
บริ ษัทและกากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามนโยบายและ
ระเบียบของบริ ษัทวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการและความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
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บริ ษัทยังกาหนดให้ มีการจัดทาหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และคูม่ ือ
จริ ยธรรมทางธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรสาหรับ กรรมการบริ ษัทผู้บริ หาร และพนักงาน
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นแนวทางที่นาไปสูก่ ารเป็ นองค์กรที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและเป็ นธรรมกับ
ทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบัติตามข้ อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน
(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทต้ องเข้ าใจและทราบถึง บทบาท
หน้ าที่และความรับผิดชอบของตน และต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และค านึงถึงประโยชน์ ของบริ ษั ทและผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทที่สาคัญในการพิจารณาและให้ ความเห็น ชอบในเรื่ องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริ ษัทเช่น วิสยั ทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง และแผนงาน และงบประมาณ รวมทังก
้ ากับ
ควบคุมและดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการพิจารณาการเข้ าทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ บริ ษัทพิจารณาภายใต้ หลักการ
การรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดให้ มีการป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นจากการทารายการระหว่างกัน โดยกาหนดให้ บุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับรายการหรื อมีสว่ นได้ เสีย
จากการทารายการระหว่างกันต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และ
ต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในการทารายการดังกล่าว การพิจารณา
เข้ าทารายการระหว่างกันต้ องพิจารณาราคาและเงื่อนไขการทารายการเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก และต้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
5.3) ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
- การแยกอานาจหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทมีการแยกอานาจหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับผู้บริ หารระดับสูงไว้ อย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารใน
ระดับนโยบาย ในขณะที่ผ้ บู ริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนด
- การแยกตาแหน่ งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทกาหนดให้ ประธานกรรมการต้ องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการ
ผู้จดั การ เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริ หารงาน
ประจาออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้ มีการถ่วงดุลอานาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้
บุคคลหนึง่ บุคคลใดมีอานาจเบ็ดเสร็ จ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1) จัดทาและเสนอ นโยบายและเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ หารพิจารณา
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2) บริ หารงานบริ ษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ อนุมตั ิ
3) อนุมัติ การบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ายพนักงานในต าแหน่งที่ต่ ากว่าระดับ กรรมการ
ผู้จดั การลงมา รวมถึงเสนอโครงสร้ างค่าตอบแทนประจาปี ของพนักงานในตาแหน่งที่ต่ากว่าระดับ
กรรมการผู้จดั การลงมา เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
4) มอบอ านาจช่ วง และ/หรื อ มอบหมายให้ บุค คลอื่ น ปฏิ บัติ งานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ใน
ขอบเขตที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์อานาจอนุมตั ิ หรื อระเบียบข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กาหนดไว้
5) จัดทารายงานการดาเนินงานของบริ ษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารในเรื่ องที่สาคัญ
อย่างสม่าเสมอเป็ นตัวแทนของบริ ษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
6) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัท
- การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
บริ ษัทมีกรรมการทังหมด
้
9 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 8 ท่าน ซึง่ ในจานวนดังกล่าว
มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านดังกล่าวมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ งจาก

ฝ่ ายบริ หาร และไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ หรื อความสัมพันธ์ อื่นใดกับฝ่ ายบริ หาร บริ ษัทได้
แยกตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การ มิให้ เป็ นบุคลเดียวกัน เพื่อให้ เกิด
ความสมดุล ของอ านาจการด าเนิ น งาน โดยมี ก รรมการอิ ส ระด ารงต าแหน่ งเป็ น ประธาน
กรรมการบริ ษัท
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทในปั จจุบนั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร

4 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 44.44 ของกรรมการทังคณะ)
้
1 ท่าน
4 ท่าน (รวมกรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)

นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ และกรรมการผู้จดั การ ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน
5.4) การดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติกรรมการบริ ษัทจะต้ องไม่เป็ น
กรรมการในนิติบคุ คลอื่น หรื อประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท รวมทังก
้ าหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ ว่า จะต้ องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการ หรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย โดยกรรมการบริ ษัททัง้ 9 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้
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5.5) ความโปร่ งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
อย่างโปร่งใส (รายละเอียดในหัวข้ อ “9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)
5.6) ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในปี ที่ผ่านมา
5.6.1) การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจไว้ อย่างชัดเจน โดยเปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ
“นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”
การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัทได้ มีการสือ่ สารแนวทางการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิทางจริ ยธรรม
ผ่านทางช่ อ งทางต่า งๆ เช่ น เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท และได้ ก าหนดให้ เป็ น หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้ องรับทราบและปฏิบตั ิตาม โดยผู้บงั คับบัญชาจะเป็ น
ผู้ติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจ รวมทังสอดส่
้
องดูแล และให้ คาแนะนา การปรึกษา ซึ่ง
อยูบ่ นพื ้นฐานของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนไม่สง่ ผลเสียต่อภาพลักษณ์และ
ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท
กรณีที่พบว่ามีการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อจริ ยะรรมทางธุรกิจ ผู้บงั คับบัญชาสามารถดาเนินการตาม
สมควรแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ผู้กระทาผิดจะถูกพิจารณาทางวินยั และอาจได้ รับโทษทางกฎหมายหากเป็ น
การกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีช่องทางในการรับแจ้ งเบาะแสการทุจริ ต ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท และ
รับข้ อร้ องเรี ยนหรื อความเห็นเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรม หรื อการกระทาที่เข้ าข่ายการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบและให้ ความ
ร่ วมมื อในการตรวจสอบข้ อเท็ จจริ งต่างๆ ตามรายละเอีย ดในหัว ข้ อ “นโยบายต่ อ ต้ านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชั่น”
5.6.2) ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษั ทมีสว่ นในการกาหนดและให้ ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทรวมทังก
้ ากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม
แผน นโยบาย และงบประมาณที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงประโยชน์ ต่อผู้มี ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และยึด
หลักการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีการตรวจสอบภายใน และการ
บริ หารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว และรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
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5.6.3) การแต่ งตัง้ คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการ เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการ และตรวจสอบ
พิจารณาเรื่ องสาคัญต่างๆ ของบริ ษัทโดยมีคณะอนุกรรมการทังหมด
้
4 คณะ คือ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริ หาร
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
รายละเอียด และขอบเขตอานาจหน้ าที่ ของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ แสดงไว้ ในหัวข้ อ
“2. คณะอนุ กรรมการ” นอกจากนัน้ คณะกรรมการได้ กาหนดให้ มีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการ ซึง่ ได้
เผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.amamarine.co.th) ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์ ” ภายใต้ หวั ข้ อ “กฎ
บัตรและข้ อบังคับ”
5.6.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีการจัดประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ โดย
อาจมี การประชุมพิ เศษตามความเหมาะสม โดยก่ อนการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ทจะต้ อ งมี ก าร
กาหนดวาระการประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพร้ อมเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ กรรมการบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีข้อมูลและเวลาใน
การศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้ นกรณีที่จาเป็ นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทบริ ษัท
อาจแจ้ งการนัดประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมน้ อยกว่า 7 วันก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัทแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และข้ อสั งเกตต่างๆ ได้ อย่างอิสระ
โดยบางวาระอาจมี คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ)
หรื อฝ่ ายบริ หาร หรื อบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ให้ เข้ าร่ วมประชุมในวาระการประชุม
นันๆ
้ เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการบริ ษัททังนี
้ ้ ในการลงมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติเสียงข้ างมากเป็ นหลัก โดยกาหนดให้ กรรมการบริ ษัท 1 คนมีสิทธิ
ออกเสีย งได้ 1 เสีย ง และกรรมการบริ ษั ท ที่ มี ส่วนได้ เสีย จะไม่เข้ าร่ วมประชุมและไม่มี สิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนนในวาระนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ ในการประชุมคณะกรรมการ ณ จะต้ องมีองค์ประชุมขันต
้ ่า
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทจะเข้ าร่ วมประชุมด้ วย โดยเป็ นผู้
บัน ทึก รายงานการประชุม และจัดส่งให้ ป ระธานกรรมการบริ ษั ท พิจ ารณาลงลายมื อชื่ อ รับ รองความ
ถูก ต้ อ งและเสนอให้ ที่ ป ระชุม รับ รองในการประชุม ครั ง้ ถัด ไป รวมทัง้ เป็ นผู้จัดเก็ บ ข้ อมูลหรื อ เอกสาร
84

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560

เกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิง และคณะกรรมการและผู้เกี่ ยวข้ องสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 7 ครัง้ สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ

การเข้ า
สาระสาคัญที่พิจารณา
ประชุม
(ครัง้ )
1
1. นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ
3/7 - รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หาร
2. นายกุศล เวชศิลป์ 1
3/7 - รับทราบการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคาถามเกี่ยวกับบริ ษัท
3. นายเกษม เวชศิลป์ 1
4/7
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
4. นายมานิต นิธิประทีป 1
4/7 - พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2559
และไตรมาส 1 ถึง 3 ปี 2560
5. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์ 7/7
6. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ 6/7 2 - รับทราบการปรับแผนงบประมาณปี 2560 และพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจาปี 2561
7/7
7. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
7/7 - พิจารณาอนุมตั ิรายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
8. นายพิศาล รัชกิจประการ
9. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ 7/7 - พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559
7/7 - พิจารณาอนุมตั ิรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี
10. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
6/7 3 - พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการระหว่างกันของบริษัท
11. นายชัยทัศน์ วันชัย
- พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจาปี 2560
- พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการตรวจสอบ
- พิจารณาอนุมตั ิการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยรวมปี 2559
- พิจารณาอนุมตั ิการบริ หารจัดการเงินสดของบริษัท
- พิจารณาอนุมตั ิการขายเรื อ “ญาณี”
- พิจารณาเรื่ องเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กาหนดการ และวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
- รับทราบการซื ้อรถบรรทุกน ้ามัน และพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในบริ ษัทย่อย
- รับทราบการเปลีย่ นแปลงกรรมการของบริ ษัทย่อย
- รับทราบการลาออกของกรรมการ 2 ท่าน และพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการ
้
แทนกรรมการที่ลาออก
- พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ ง นโยบายบริ หารความ
เสีย่ ง และคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ งฉบับปรับปรุง
- พิจารณาอนุมตั ิกฏบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน และคูม่ ือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายใน
- พิจารณาอนุมตั ิคา่ ใช้ จา่ ยในการทา Due Diligence – M&A
- พิจารณาอนุมตั ิการทาประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (D&O Insurance)
- พิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างองค์กร และแต่งตังเลขานุ
้
การบริษัท
- รับทราบผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผลการประเมิน
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รายชื่อกรรมการ

การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )

สาระสาคัญที่พิจารณา

-

หมายเหตุ :

การกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2560
พิจารณาอนุมตั ซิ ื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี เรื อ “อัณณิกา” และเรื อ “สลิณา”
รับทราบโครงการทีก่ าลังจะเกิดขึ ้น
รับทราบการใช้ งานระบบรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
กรรมการ และผู้บริ หาร (แบบ 59-2) ทางอิเล็กทรอนิกส์
พิจารณาอัตราการขึ ้นเงินเดือนประจาปี 2561 กาหนดโบนัสประจาปี 2560 และ
นโยบายการจ่ายโบนัส
รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ และเลขานุการบริ ษัท ประจาปี 2559 และพิจารณาหลักเกณฑ์
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จดั การ
และเลขานุการบริ ษัท ประจาปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิการทาสัญญาซื ้อหรื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward
Contract)

1

นายพิพฒ
ั น์ รัชกิ จประการ และนายกุศล เวชศิ ลป์ ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื ่อวันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 โดย
นายเกษม เวชศิ ลป์ และนายมานิต นิธิประทีป เข้าดารงตาแหน่งแทน ในวันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
2
ลาป่ วย
3
ติ ดภารกิ จ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ (การประชุมครัง้ ที่ 5/2560
เป็ นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง) โดยสรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ

1. นายกุศล เวชศิลป์ 1
2. นายมานิต นิธิประทีป 1
3. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์
4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

การเข้ า
สาระสาคัญที่พิจารณา
ประชุม
(ครัง้ )
1/5 3 - รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559
3/5 - รับทราบการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
4/5 3
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
2
4/5 - พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สาหรับปี 2559 และสาหรับแต่
ละงวด ในปี 2560
- พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรวมและรายงานทางการเงินของบริ ษัท
- พิจารณาเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท สาหรับปี 2559 และสาหรับแต่ละงวด ในปี 2560
- พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท สาหรับปี 2559 และไตรมาส
ที่ 1 ถึง 3 ปี 2560
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รายชื่อกรรมการ

การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )

สาระสาคัญที่พิจารณา

- พิจารณาสอบทานทารายการระหว่างกันของบริษัทและบริ ษัทย่อย ปี 2559 และ
ในไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ปี 2560
- พิจารณานโยบายบริ หารความเสีย่ ง และคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
- พิจารรากฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน และคูม่ ือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน สาหรับไตรมาสที่ 1/2560
- พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2559
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชี ประจาปี
2560
- พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน สาหรับเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2560
- รับทราบคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งชุดปั จจุบนั
หมายเหตุ :

1

นายกุศล เวชศิ ลป์ ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยนายมานิต นิธิประทีป เข้าดารง
ตาแหน่งแทน ในวันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
2
ลาป่ วย
3
ติ ดภารกิ จ

3. คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ หาร มีการประชุมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ

การเข้ า
สาระสาคัญที่พิจารณา
ประชุม
(ครัง้ )
1. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
12/12 - รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและงบการเงินของบริ ษัทประจาแต่ละเดือน
2. นายพิศาล รัชกิจประการ
12/12 - พิจารณาอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันการชาระค่าเบี ้ยประกันภัยรถบรรทุก
3. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ 11/12 * - รับทราบการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างองค์กร ของบริษัทย่อย
4. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
12/12
หมายเหตุ : * ติ ดภารกิ จ

4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทังสิ
้ ้น 3 ครัง้ สรุปได้
ดังนี ้
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รายชื่อกรรมการ

การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )
1. นายกุศล เวชศิลป์ 1
1/3 3
2. นายมานิต นิธิประทีป 1
1/3
3. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์ 3/3
4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ 2/3 2
5. นายพิศาล รัชกิจประการ
3/3

หมายเหตุ :

สาระสาคัญที่พิจารณา

- พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจาปี 2560 และ 2561
- พิจารณาอนุมตั ิรายงานสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ประจาปี 2559
- รับทราบการลาออกของกรรมการบริ ษัท
- พิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างองค์กร
- พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ลาออกจากตาแหน่ง
- พิจารณาการขึ ้นเงินเดือนประจาปี 2561 การกาหนดโบนัสปี 2560 และนโยบายการจ่าย
โบนัส
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่
ครบกาหนดตามวาระ

1

นายกุศล เวชศิ ลป์ ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท เมื ่อวันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยนายมานิ ต นิ ธิประที ป เข้าดารง
ตาแหน่งแทน ในวันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
2
ลาป่ วย
3
ติ ดภารกิ จ

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีการประชุมทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ 1

การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )
1. นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
5/5
2. นางสาวธนิสร กรา้ มาตร
5/5
3. นายรักชาติ จันทร์ รอด
5/5
4. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร
5/5
5. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
5/5
6. นางสาวก้ อยกาญจน์ สว่างวรรณ 5/5
7. นางสาวศิรกาญจน์ ศรี พรหมชัย 5/5
8. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
5/5
9. นางดวงสมร นุตประศาสน์
5/5
10. นายสมโชค บุญเตี่ยว
5/5
11. นายมนตรี จิระวงศ์สนั ติสขุ
5/5
12. นายศุภธนิศร์ ประดับ
4/5 2
หมายเหตุ

1/
2/

สาระสาคัญที่พิจารณา

-

รับทราบโครงสร้ างคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
พิจารณาและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
พิจารณานโยบายการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท และบริษัทย่อย
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงคูม่ อื การบริ หารความเสีย่ ง
พิจารณาความเสีย่ งระดับองค์กรของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
พิจารณาความเสีย่ งระดับองค์กรของบริ ษัท จากฝ่ ายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ
พิจารณาประเมินความเสีย่ งในการซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี ลาใหม่ (เรื อมือสอง)
พิจารณาแผนบริ หารความเสีย่ งระดับองค์กร และระดับฝ่ ายงาน ของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
- พิจารณาความเสีย่ งระดับฝ่ ายงานของบริ ษัทและบริ ษัทยย่อย
- รับทราบผลการประเมินความเสีย่ ง และการจัดอันดับความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ิการ
ปี 2560 โดยสถาบันต่างๆ

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ หารความเสีย่ งเมือ่ วันที ่ 10 สิ งหาคม 2559
นางสาวศิ รกาญจน์ ศรี พรหมชัย ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ หารความเสีย่ งเมือ่ วันที ่ 10 สิ งหาคม 2559
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คณะอนุกรรมการต่างๆ มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ และได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
การประชุมระหว่ างกันเองของกรรมการที่ไม่ ใช่ ผ้ บู ริหาร
ในปี 2560 บริ ษัทได้ มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทโดยปราศจากการ
มีสว่ นร่ วมของฝ่ ายบริ หาร จานวน 1 ครัง้ เพื่อให้ เกิดความอิสระในการพิจารณาประเด็นสาคัญต่างๆ การแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการบริ หารจัดการของบริ ษัท
5.7) ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อป้องกันปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้ อ “จริ ยธรรม
ทางธุรกิจ”)
5.8) การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญ กับการกากับดูแลและห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ใช้
ข้ อ มูล ภายในที่ มี ส าระส าคัญ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและบุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง รวมถึ ง การซื อ้ ขาย
หลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท บริ ษั ท ได้ ก าหนดแนวทางในการป้ อ งกั น การน าข้ อ มู ล ไปใช้ ประโยชน์ ไว้ ใ น
“นโยบายการถือครองหลักทรั พย์ และการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัท” ซึง่ เผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของ
บริ ษัท (www.amamarine.co.th) ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์ ” หัวข้ อ “กฎบัตรและข้ อบังคับ”
5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
5.9.1)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะและ
้
รายบุคคล ประจาปี 2560 เพื่อให้ สอดคล้ องนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
การกากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ที่ส่งเสริ มให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียนทาการประเมินผลตนเอง เพื่อสะท้ อนถึงประสิทธิภาพการดาเนินงาน และพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการต่อไป โดยมีการประเมินของคณะกรรมการมีหวั ข้ อการประเมิน และผลการ
ประเมินดังนี ้
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้ คณะ)
- โครงสร้ างคณะกรรมการ
- การกาหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริ ษัท
- การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ ายจัดการ
- ความรับผิดชอบตามหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
ในปี 2560 ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริ ษัททัง้ 9 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 91.95 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)
- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
- การประชุม
- การพัฒนาตนเอง
ผลการประเมินการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทรายบุคคล ในปี 2560 ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริ ษัททัง้ 9 ท่าน มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 94.94 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
5.9.2)

การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองในรอบปี ที่ผ่าน
มา ว่ า และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากน้ อยเพี ย งใด ตามแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีการประเมินผลดังกล่าว ซึ่งในแบบประเมินได้ ครอบคลุม
หัวข้ อหลักๆ ที่สาคัญดังนี ้
- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
- การฝึ กอบรมและทรัพยากร
- การประชุม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กบั หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริ หาร
- บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต
 การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและ

กาหนดค่ าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจาปี
2560 เพื่ อรั บ ทราบผลการประเมิ น จากการปฏิ บัติ งานในรอบปี ที่ ผ่านมา และน าไป
พัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลยิ่งขึ ้น เป็ นไปตามหน้ าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายและกาหนดไว้ ในกฎบัตร โดยการประเมินแต่ละคณะมี
หัวข้ อการประเมิน และผลการประเมินดังนี ้
- โครงสร้ างของคณะกรรมการ
- หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การติดตามการบริ หารงาน
- การประชุมของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึ กอบรม
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ในปี 2560 คณะอนุกรรมการทัง้ 3 คณะ มีผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 91.59 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
การประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร
มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 96.67 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 83.52 ซึง่ อยูใ่ นระดับดี
5.9.3)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
บริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของกรรมการผู้จัด การ ประจ าปี 2560
เพื่อนาไปใช้ ในการพิจารณาค่าตอบแทน และนาไปพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ ้นซึง่ ในแบบประเมินได้ ครอบคลุมเรื่ องต่างๆ 9 หัวข้ อ ดังนี ้
-

ความเป็ นผู้นา
การกาหนดและปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์
การวางแผนทางการเงิน
ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
การบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
การสืบทอดตาแหน่ง
ความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
การกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการประเมิ นการปฏิ บัติ งานของกรรมการผู้จัด การ ในปี 2560 มี คะแนนเฉลี่ยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 95.39 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
5.9.4)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
เพื่อให้ เลขานุการบริ ษัทได้ พฒ
ั นาประสิทธิภาพการทางาน บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของเลขานุการบริ ษัท โดยแบบประเมินได้ ครอบคลุมหัวข้ อหลักๆ ดังนี ้
-

ทักษะความรู้ ความสามารถของเลขานุการบริ ษัท
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ
การติดต่อและประสานงาน
การจัดเก็บเอกสาร
การจัดประชุม
การกากับดูแลกิจการ
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ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของเลขานุการบริ ษัท ในปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ น
ร้ อยละ 93.84 ซึง่ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ กรรมการบริ ษัทและ ผู้ที่เกี่ยวข้ องในการกากับดูแลกิจการ เช่น
เลขานุการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริ หาร เป็ นต้ น ให้ มีการฝึ กอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับงานที่ปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรื อ
“IOD”) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) เพื่อให้ มีความตระหนักและเข้ าใจในหน้ าที่และความรับผิ ดชอบต่างๆ ซึ่งกรรมการของบริ ษัททัง้ 9 ท่าน ผ่านการ
อบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 2 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP ในแต่ละปี บริ ษัทจะส่งหลักสูตรการอบรมที่จดั
โดยสถาบันต่างๆ ให้ กบั กรรมการเพื่อพิจารณาเข้ าร่วมอบรม โดยในปี 2560 มีกรรมการเข้ าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติ ม
ดังนี ้
กรรมการ
นายพิศาล รัชกิจประการ

9.1.2

หลักสูตรการอบรม
- DCP รุ่นที่ 250/2017 จัดโดย IOD
- Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3 จัดโดย UWG

จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจและบริ หารงานเป็ นไปตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทจึงจัดทาคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ
(Code of Conduct) สาหรับ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท เพื่อเป็ นแนวทางยึดถือในการปฏิบตั ิงานอย่าง
เคร่งครัดด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและโปร่งใสโดยไม่ฝ่าฝื นต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประโยชน์และ
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ทังนี
้ ้สามารถดูรายละเอียดได้ ใน คู่มือจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ ซึง่ บริ ษัทได้ เผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริ ยธรรมดังกล่าวจะเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้ บริ ษัทประสบ
ความสาเร็จ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า และเป็ นที่ยอมรับจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริ หารและพนักงาน จะยึดถือเป็ น แนวทางปฏิบตั ิในการทางานใน
ฐานะตัวแทนของบริ ษัทดังนี ้
1. ยึดหลักนิติธรรม
บริ ษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดาเนินธุรกิจ อีกทังเป็
้ นหน้ าที่ของผู้บริ หารและพนักงานที่จะต้ องรู้ระเบียบ
ข้ อบังคับของบริ ษัทกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังกฎหมายที
้
่จะประกาศใช้ ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บริ หารงานและการทางานของตน
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แนวทางปฏิบตั ิ
- ผู้บ ริ หารและพนักงานต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจ ในกฎระเบี ยบที่ใช้ เป็ นหลักในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการทังที
้ ่มีผลใช้ บงั คับแล้ วและที่จะมีผลใช้ บงั คับในอนาคตอันใกล้
- ผู้บริ หารและพนักงานต้ องไม่แสวงหาความลับทางการค้ าของคู่แข่ง หรื อข้ อมูลจาเพาะของคู่แข่ง โดย
วิธีการอันมิชอบด้ วยกฎหมาย เช่ น การขโมย การจารกรรม หรื อการละเมิดข้ อตกลงที่จะไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูล ของคูแ่ ข่ง ไม่วา่ จะได้ จากลูกค้ าหรื อบุคคลอื่น
2. มีความโปร่ งใส
การตัดสินใจและวิธีการดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสที่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร
ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทังหลายรั
้
บทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้ กฎหมายและกรอบข้ อบังคับ ระเบียบ วิธี
ปฏิบตั ิของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันมิให้ ความลับทางการค้ ารั่วไหลไปยังคูแ่ ข่งทางการค้ า
แนวทางปฏิบตั ิ เช่น
- ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบตั ิตามกระบวนการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง ให้ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทอย่าง
เคร่งครัด มีความโปร่งใสชัดเจน เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
- ในกรณีที่บริ ษัทคู่ค้ามีผ้ บู ริ หาร พนักงานฝ่ ายขาย หรื อผู้ถือหุ้ นเป็ นญาติหรื อบุคคลผู้อยู่อาศัยภายใต้
ชายคาเดี ยวกับ ผู้บริ ห ารหรื อพนักงานของบริ ษั ท ผู้บ ริ หารหรื อพนักงานผู้นนั ้ ของบริ ษัท ต้ องแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาทราบเป็ นหนังสือทันที และให้ หลีกเลีย่ งไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื ้อจัดจ้ างนัน้
- ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบตั ติ ามคูม่ ือแจกแจงอานาจดาเนินการของบริษัท อย่างเคร่งครัด
3. ตัง้ มั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
บริ ษัทตัง้ มั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีอย่าง
ต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ อีกทังไม่
้ เลือกปฏิบตั ิต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็ นธรรม โดยใช้ วิจารณญาณหรื อ
ความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้ โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรื อ เพศ
4. ให้ ความสาคัญต่ อลูกค้ า
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทให้ ความสาคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้ า โดยการควบคุมดูแลสินค้ าและการ
บริ การให้ มีคณ
ุ ภาพ อันส่งผลให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ
5. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พงึ มีตอ่ สังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็ นภารกิจหลักที่จะสร้ างสรรค์
โครงการและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน
6. ไม่ เกี่ยวข้ องกับการเมือง
บริ ษั ทเคารพและสนับ สนุนให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียใช้ สิทธิ เสรี ภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทัง้ นีบ้ ริ ษัท จะ
วางตัวเป็ นกลาง
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ข้ อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
บริ ษัทกาหนดให้ มีข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับผู้บริ หารและพนักงานเพื่อเป็ นแนวทางในการทางาน ดังนี ้
1. มีภาวะผู้นา
ผู้บ ริ ห ารพึ ง มี จ ริ ย ธรรมและปฏิ บัติ ต ามบทบาทของภาวะผู้ น าที่ เหมาะสม และประพฤติ ต นให้ เป็ น
ที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็ นประโยชน์สาหรับการบริ หารจัดการบริ ษัท
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของ
บริ ษัท
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทและระเบียบ
ข้ อบังคับในการทางานของบริ ษั ทอย่างเคร่ งครัด อีกทัง้ หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อชื่อเสียงในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
4. รักษาทรัพย์ สิน
ผู้บ ริ หารและพนักงานพึงมีหน้ าที่ดูแลรั กษาและใช้ ทรั พย์ สินของบริ ษัท ให้ เกิ ดประโยชน์ อย่างเต็มที่ต่อ
กิจการของบริ ษัทเท่านัน้ และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรื อในทางมิชอบ
5. ปฏิบัติตนต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้ บังคับบัญชา
ผู้บริ หารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ ปราศจากการละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคล มี
ความเคารพซึง่ กันและกัน ตลอดจนให้ ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ ปัญหาร่วมกัน
ในการทางาน
6. เป็ นพลเมืองดี
ผู้บริ หารและพนักงานพึงทาหน้ าที่เป็ นพลเมืองดีที่อยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างเต็มภาคภูมิ
7. ไม่ รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย
ผู้ บริ ห าร พนั ก งาน และผู้ ใกล้ ชิ ด พึ ง ไม่ รั บ เงิ น ผลประโยชน์ หรื อ สิ่ ง ของจากผู้ เกี่ ย วข้ องทางธุ ร กิ จ
กับบริ ษัทหากการรับนันอาจท
้
าให้ เข้ าใจได้ ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรื อมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจเป็ นพิเศษกับ
ผู้ให้ ซึง่ อาจทาให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทได้
แนวทางปฏิบตั ิ เช่น
- กรณี ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริ หารและพนักงานอาจรับผลประโยชน์ หรื อของขวัญ เพื่อการโฆษณาทาง
ธุรกิจหรื อตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์หรื อของขวัญนันมี
้ มูลค่ าไม่เกินกว่า
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500 บาท ในกรณี ของนันมี
้ มูลค่าเกินกว่า 500 บาท ผู้บริ หารและพนักงานต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา
ทราบเป็ น หนังสือและนาผลประโยชน์หรื อของขวัญนันส่
้ งให้ บริ ษัท
8. ไม่ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้บริ หารและพนักงานไม่พึงปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ
บริ ษัท
แนวทางปฏิบตั ิ เช่น ผู้บริ หาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ ชายคาเดียวกันต้ องไม่ดาเนิน
ธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจทาให้ บคุ คลทัว่ ไปเห็นว่าเป็ นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริ ษัท ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
9. ไม่ ใช้ ข้อมูลจาเพาะเพื่อประโยชน์ ในทางมิชอบ
ผู้บริ หารและพนักงานไม่นาข้ อมูลจาเพาะของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ เช่น ผู้บริ หารและพนักงานไม่นาข้ อมูลจาเพาะไปใช้ เพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อส่ง
ข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ อู ื่นเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์
9.1.3

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจบนความโปร่งใส มีจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการ และ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อรับสินบนกับเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐหรื อภาคเอกชน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ดังนี ้
1 ห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ดาเนินการหรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในทุก
รูปแบบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ
2 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าที่ต้องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการกระทาที่เข้ าข่ายการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
3 บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่แจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมทังบุ
้ คคลที่ให้ ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4 คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการต้ องปฏิบตั ิตนเป็ น แบบอย่างในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมี
หน้ าที่ในการให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่
้
างๆ เพื่อให้ เหมาะสมกับการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
5 ผู้ที่กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้ และอาจ
ได้ รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
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6 บริ ษัทจัดให้ มีการฝึ กอบรมและการเผยแพร่ความรู้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ให้ มีความ
เข้ าใจในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และส่งเสริ มด้ านคุณธรรม ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ และภาระหน้ าที่ของตน
7 บริ ษัทสนับสนุนให้ ค่สู ญ
ั ญา คู่ค้า หรื อบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทรายงานการละเมิ ด
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท
8 บริ ษัทมีนโยบายในการสรรหาหรื อคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน และการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทอย่างเป็ นธรรมและเพียงพอ เพื่อ
ป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กร และเป็ นการสร้ างหลักประกันให้ แก่พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท
9 เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิ ดการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ให้ กรรมการ
ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บัติ ด้ วยความระมัด ระวังและตรวจสอบให้ แ น่ชัด สาหรั บ เรื่ อ ง
ดังต่อไปนี ้
9.1 การให้ มอบ หรื อรับของกานัล และการเลี ้ยงรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย
เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
9.2 การให้ หรื อรับบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ อง
มัน่ ใจว่าการให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการอาพรางการติดสินบน
9.3 ในการดาเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดาเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐ
หรื อเอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทจะต้ องไม่ให้ หรื อรับสินบนในทุกขันตอนของการด
้
าเนินกิจการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เผยแพร่ “นโยบายต่ อต้ านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น ” ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ในส่วน “นั กลงทุ น
สัมพันธ์ ” หัวข้ อ “กฎบัตรและข้ อบังคับ ” นอกจากนี ้ ยังมีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ และการแจ้ ง
เบาะแสการทุจริ ต โดยผ่ านทางอีเมล์ Info@amamarine.co.th และเว็บไซต์ของบริ ษัท ในส่ วน “ติดต่ อเรา” เรื่อง “แจ้ ง
เบาะแสทุจริต”
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพและเกิด
ความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ โดยบริ ษัทได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้ คณะอนุกรรมการบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิ สระ จ านวน 3 คน ซึ่งมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามหลัก เกณฑ์ ที่
สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบไปด้ วย
รายชื่อ
1. นายมานิต นิธิประทีป 1
2. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์
3. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ 2
หมายเหตุ:

1

2

3

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

นายกุศล เวชศิ ลป์ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการตรวจ ในวันที ่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยคณะกรรมการบริ ษัทมีมติ แต่งตัง้
นายมานิต นิธิประทีป ดารงตาแหน่งแทน ซึ่งผลในวันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
นางทิ พวรรณ โพธยาภรณ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม่ ี ความรู้ ความสามารถในการทาหน้าที ่สอบทานความน่าเชื อ่ ถื อของงบ
การเงิน
นางดวงสมร นุตประศาสน์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุ ก คนต้ องเป็ นกรรมการอิ ส ระ โดยมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามประกาศของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย
โดยกรรมการตรวจสอบต้ องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีกรรมการอย่างน้ อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระเว้ นแต่จะได้ รับ
มติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่าการดารงตาแหน่งเกินวาระที่กาหนดมิได้
ทาให้ ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทัง้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วย
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ
(1) รายงานทางการเงิน
(1.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการจัดทา และการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทให้ มีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่ อถื อได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญ ชี และผู้บริ หารที่
รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส
้
และประจาปี
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(2) รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2.1) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
(2.2) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) การควบคุมภายใน
(3.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
(3.2) พิ จารณาผลการตรวจสอบ และข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญ ชี และฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษั ท ผู้
ตรวจสอบเกี่ ย วกับ ระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรับ ปรุ งแก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะ
รวมทังติ
้ ดตามผลการดาเนินการตามข้ อเสนอแนะนัน้
(4) การตรวจสอบภายใน
(4.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิผล
(4.2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้ างของฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัทผู้ตรวจสอบ และอนุมตั ิกฎบัตรของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
(4.3) ร่ วมพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้ าย ถอดถอน หรื อเลิกจ้ าง
รวมทังในการก
้
าหนด และปรับค่ าตอบแทนผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัทผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าหน่วยงานนี ้ทาหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
(4.4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่ วมกับผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัทผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
(4.5) พิจารณาให้ ความเห็น และให้ ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากาลังของฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัทผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้อนุมตั ิ
(4.6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
รวมถึง ที่ปรึกษาด้ านการตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) ให้ มีความสัมพันธ์ที่เกื ้อกูลกัน ไม่ซ ้าซ้ อน
(5) การสอบบัญชี
(5.1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ได้ ผ้ สู อบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ
โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบ
บัญ ชีนนั ้ และประสบการณ์ ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ตรวจสอบบัญชี ของบริ ษัทรวมถึงผลการ
ปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอ
ความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
(5.2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทังพิ
้ จารณาเหตุผลในการเปลีย่ นแปลง
แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลีย่ นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
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(5.3) เสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ น และเป็ นเรื่ องสาคัญระหว่าง
การตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้
(5.4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จดั ทา เสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งแก้ ไข และติดตามผลการดาเนินการ
ตามข้ อเสนอแนะนัน้
(5.5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายใน
(5.6) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชกั ช้ าในข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์ อนั ควรสงสัยว่า กรรมการผู้จดั การ
หรื อบุคคลซึ่งรับ ผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษั ทได้ ก ระทาความผิดตามพ.ร.บ. หลักทรั พย์ ฯ อาทิ
มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรื อมาตรา 313 เมื่อผู้สอบบัญชีได้
พบ และดาเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้ า รวมทังต้
้ องรายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่
สานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
(6) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
(6.1) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(7.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบและ
พิจารณา อย่างน้ อยไตรมาสละครัง้
(7.2) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด และให้ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทังเปิ
้ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
ของบริ ษัท
(7.3) ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทา ซึ่ง
อาจมี ผลกระทบอย่ า งมี นัย สาคัญ ต่อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร ทังนี
้ ้ รายการ หรื อการกระทาดังกล่าว ได้ แก่
(7.3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(7.3.2) การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
(7.3.3) การฝ่ าฝื น พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท
(7.4) หากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขรายการ หรื อการกระทาที่เข้ า
ลักษณะตามข้ อ (7.3.1) (7.3.2) และ (7.3.3) ข้ างต้ น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ ง อาจรายงานว่า มี รายการ หรื อ การกระท าตามที่ ก ล่า วข้ า งต้ น ต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(8) การกากับดูแลกิจการที่ดี
(8.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ให้ แนวทาง และ
ข้ อเสนอแนะที่จาเป็ นเพื่อการพัฒนา
(8.2) ให้ ความสาคัญ โดยส่งเสริ มให้ บริ ษัทกาหนดเรื่ องการกากับดูแลกิ จการที่ดี ไว้ เป็ นวาระประจาของการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัท
(8.3) ติดตามให้ ประธานกรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จากเลขานุการบริ ษัทภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้
(9) การบริ หารความเสีย่ ง
(9.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
(9.2) ร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะทางานบริ หารความเสี่ยง และฝ่ ายบริ หารในการพิจารณา
และให้ ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้ าการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท
(10) ความรับผิดชอบอื่นๆ
(10.1) ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริ ษัท ต่อ
บุคคลภายนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
(10.2) ทบทวน และปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รเกี่ ย วกั บ คณะกรรมการตรวจสอบนี ใ้ ห้ ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้ อมของบริ ษัทเป็ นปกติปีละครัง้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
(10.3) หน้ าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนดเพิ่มเติม
2) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจัดตังขึ
้ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลการดาเนินงานของ
ฝ่ ายบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนดขึ ้น และรายงานผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริ หารและข้ อมูล
อื่นๆ ที่จาเป็ นต่อคณะกรรมการ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการบริ หาร จานวน 4 คน ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบไปด้ วย
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
นายพิศาล รัชกิจประการ
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
นายธาตรี เกิดบุญส่ง

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ: นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการบริ หาร
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วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตัง้ ยกเว้ น
กรรมการบริ หารที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารพร้ อมกับ การครบ
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการบริ หาร
(1) พิจารณากลัน่ กรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(2) กาหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริ ษัทและกาหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้ สอดคล้ องกับนโยบายของ
บริ ษัทและอนุมตั ิหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้ อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริ ษัท
(3) พิจารณาและดาเนินการในประเด็นที่สาคัญซึง่ เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท
(4) พิจารณากลัน่ กรองและให้ ข้อเสนอแนะต่องานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(5) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณประจาปี ที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดและอนุมตั ิ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
(6) พิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่กรรมการผู้จดั การนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบหรื อ
อนุมตั ิ
(7) อนุมตั ิเรื่ องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สนิ ของบริ ษัทตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิ
(8) มอบหมายหรื อแนะนาให้ กรรมการผู้จัดการพิจารณาหรื อปฏิบัติในเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ หาร
เห็นสมควร
(9) แต่งตังคณะท
้
างานเพื่อพิจารณาเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
(10) พิจารณาและนาเสนอเรื่ องที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ หรื อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ หรื อพิจารณาอนุมตั ิ
ทังนี
้ ้ อานาจคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรจะไม่
รวมถึงอานาจ หรื อการมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนเอง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ น
ได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อรายการที่ ไม่อยูภ่ ายใต้
การดาเนินธุรกิจปกติทวั่ ไปของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึง่ การอนุมตั ิรายการดังกล่าวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทและ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจารณา และอนุมตั ิตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด
3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นคณะอนุกรรมการที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมสาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
เพื่ อ ให้ ก ารสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ไปอย่า งโปร่ ง ใส และเป็ น ธรรมกับ ผู้มี ส่ว นได้ เสีย ทุก กลุ่ม รวมถึ ง
สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

101

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบไปด้ วย
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายมานิต นิธิประทีป 1
นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์
นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
นายพิศาล รัชกิจประการ

หมายเหตุ:

1

2

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

นายกุศ ล เวชศิ ล ป์ ได้ ล าออกจากการเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ในวัน ที ่ 31 พฤษภาคม 2560 โดย
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติ แต่งตัง้ นายมานิต นิธิประทีป ดารงตาแหน่งแทน ซึ่งผลในวันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริ ษัท
มีมติแต่งตัง้ ยกเว้ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทซึง่ จะครบกาหนดวาระการ
ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พร้ อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(1) การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(1.1) พิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้ มี
ความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้ อม
(1.2) กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการ
คัดเลือกเป็ น กรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณา
(1.3) พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและกลั่น กรองบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษั ท กรรมการใน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(1.4) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นเกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
(2) การกาหนดค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(2.1) กาหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่ได้ เป็ นตัวเงินสาหรับ
กรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้ มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม และเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
(2.2) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการบริ หารความเสีย่ งจาก
ปั จจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัทรวมถึงความสามารถ
ในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยทีมผู้บริ หารของบริ ษัทซึ่งเป็ น
บุคคลที่มีความรู้ความชานาญในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อ
นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
นางสาวธนิสร กรา้ มาตร
นายรักษ์ ชาติ จันทร์ รอด
นายพิเชษฐ์ ยอดวิเชียร
นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
นางสาวศิรกาญจน์ ศรี พรหมชัย
นางสาวก้ อยกาญจน์ สว่างวรรณ 2
นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
นางดวงสมร นุตประศาสน์
นายสมโชค บุญเตี่ยว
นายมนตรี จิระวงศ์สนั ติสขุ
นายศุภธนิศร์ ประดับ

หมายเหตุ:

1
2

ตาแหน่ 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
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ ได้ลาออกจากเป็ นกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เมือ่ วันที ่ 30 ธันวาคม 2560

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตัง้
ยกเว้ น กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริ หารความเสี่ยงพร้ อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(1) จัดให้ มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งที่สาคัญในด้ านต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ ครอบคลุมทุกขันตอนของการด
้
าเนินธุรกิจ รวมถึง
เสนอแนะวิธีปอ้ งกัน หรื อลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยรวมของบริ ษั ท ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณานโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงที่นาเสนอ ก่อนมอบหมายให้ ฝ่าย
บริ หารนาไปปฏิบตั ิ
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(3) ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
และกาหนดให้ มีการประเมินผลและติดตามการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับนโยบายและแนวทางที่กาหนด
ไว้ อย่างสม่าเสมอ
(4) รายงานความเสีย่ งและข้ อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งได้ ประเมินและทบทวน รวมถึงผลการ
ประเมินผลและติดตามการบริ หารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และในกรณีที่มีเรื่ องสาคัญ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต้ องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ ว
(5) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นที่เกี่ยวกับการบริ หารความเสีย่ งตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง


การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบไปด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการบริ ษัท
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรื อ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
แล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า จะต้ องเป็ นกรรมการ
อิสระ บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด
โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท รวมทังพิ
้ จารณาถึงจากทักษะ
จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ก่อน
นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทต้ องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิ จ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
(5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดาเนินคดี หรื อต้ องคาพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ ตาม
กฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ กฎหมายว่า ด้ ว ยการประกอบธุรกิ จ เงิ น ทุน ธุรกิ จ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกัน
ชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่า
จะเป็ น กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่า งประเทศ โดยหน่วยงานที่ มี อ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี ้ ใน
ความผิ ด เกี่ ย วกับ การกระท าอัน ไม่เป็ น ธรรมเกี่ ย วกับ การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ หรื อ การบริ ห ารงานที่ มี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
(6) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดาเนินคดี หรื อต้ องคาพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ ตาม
กฎหมายว่า ด้ วยการป้ อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น ไม่ว่า จะเป็ น กฎหมายไทยหรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้
(7) ในกรณี ที่เคย หรื ออยู่ระหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนใดๆ ต้ องไม่มี
พฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอาพรางฐานะทางการเงิน หรื อผลการดาเนินงานที่แท้ จริ งของบริ ษัทจด
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ทะเบียนนันๆ
้ หรื อของบริ ษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรื อ ไม่เคยแสดงข้ อความอันเป็ น
เท็จในสาระสาคัญหรื อปกปิ ดข้ อความจริ งอันเป็ นสาระสาคัญอันควรบอกให้ แจ้ งในเอกสารใดๆ ที่ต้อง
เปิ ดเผยต่อประชาชน หรื อต้ องยื่นต่อ สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(8) ในกรณีที่เคย หรื ออยู่ระหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทใดๆ ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่
แสดงว่ามีการละเลยการทาหน้ าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้ บริ ษัทนันๆ
้ ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(9) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับ กิ จ การของบริ ษั ท ไม่ ว่ า จะท าเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผู้ อื่ น เว้ น แต่ จ ะได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการบริ ษัทที่เป็ นกรรมการอิสระ นอกจากต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามคุณสมบัติ ของกรรมการบริ ษัทตามที่ระบุไว้
ข้ างต้ น กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัททังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อ ผู้ถื อหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดารงตาแหน่ง
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อมีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ บริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริ ษัทบริ ษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษั ทเว้ น แต่จะได้ พ้ นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดารงตาแหน่ง
ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้
หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีก
ฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มี
อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่ เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ว นของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญ ชีของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดารงตาแหน่ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดารงตาแหน่ง
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนั ยกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะตามที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัทบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัท
ย่อ ยลาดับ เดี ย วกัน ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท โดยมี ก ารตัด สิน ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ
(Collective Decision) ได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสีย งเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยได้ เสนอชื่ อ
กรรมการให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีสิท ธิ เลือกกรรมการที่ต้ องการได้ อย่างแท้ จริ ง โดย
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่จะพึงมีห รื อจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ ประธานในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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 การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ทกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้ วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน และก าหนดให้
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทาหน้ าที่ คัดเลือกกรรมการอิสระที่ มี คุณสมบัติ เหมาะสมและเสนอให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจาณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิ จ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ อย่าง
เหมาะสม
(2) เป็ นกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริ ษัทกาหนดฯ รวมทังตามหลั
้
กเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพ.ร.บ.
บริ ษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(3) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท
(4) สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ ที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
หรื อผู้มีอานาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(5) ควรได้ รับการอบรมและเสริ มสร้ างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องต่อการดาเนินงาน
ของกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้น และควรได้ เพิ่มพูนความรู้ เ กี่ยวกับ
การดาเนินงานของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
(6) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับ กิ จ การของบริ ษั ท ไม่ ว่ า จะท าเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผู้ อื่ น เว้ น แต่ จ ะได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
 การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
บริ ษั ท ก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารประกอบไปด้ ว ยกรรมการบริ ห ารอย่างน้ อ ย 3 คน และก าหนดให้
กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนท าหน้ าที่ คัด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมและเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หาร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ หารต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิ จ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
(2) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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(3) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับ กิ จ การของบริ ษั ท ไม่ ว่ า จะท าเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผู้ อื่ น เว้ น แต่ จ ะได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
 การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้ วยกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนอย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ บริ ษัท
กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิ จ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
(2) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับ กิ จ การของบริ ษั ท ไม่ ว่ า จะท าเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผู้ อื่ น เว้ น แต่ จ ะได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นกรรมการอิสระ นอกจากต้ องมีคุณ สมบัติตามคุณสมบัติของ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นกรรมการอิสระ
ต้ องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทและตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประกอบไปด้ วยกรรมการบริ หารความเสี่ยงอย่างน้ อย 3 คน
และกาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้ าทีค่ ดั เลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและเสนอให้ ที่
ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาความเหมาะสมของบุค คลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ และแต่ ง ตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ หารความเสีย่ งต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิ จ
และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่แก่บริ ษัทได้
(2) ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับ กิ จ การของบริ ษั ท ไม่ ว่ า จะท าเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผู้ อื่ น เว้ น แต่ จ ะได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
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 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา
แต่งตังกรรมการผู
้
้ จดั การ โดยคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท รวมทัง้ การพิจารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยังขาดอยู่
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารและพนักงานในตาแหน่งที่ต่า
กว่าระดับกรรมการผู้จดั การลงมา ทังนี
้ ้ บุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ และ/หรื อ ผู้บริ หาร จะต้ องเป็ นบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและหน้ าที่ที่จะได้ รับมอบหมาย

แผนการสืบทอดตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความจาเป็ น และความสาคัญของการสืบทอดตาแหน่งของกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริ หารระดับสูง ในกรณีที่มีตาแหน่งผู้บริ หารว่างลง บริ ษัทจะทาการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบั ติหน้ าที่ในตาแหน่ง
ดังกล่าวนันๆ
้ อีกทังพั
้ ฒนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ สามารถรองรับตาแหน่งได้ ในอนาคต ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการเชื่อมัน่
ให้ กับ นัก ลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดาเนิ น งานของบริ ษั ท จะได้ รับ การสานต่ออย่างทัน ท่ วงที
(ดูรายละเอียดได้ ในรายงานประจาปี เรื่ อง “โครงสร้ างการจัดการ” ภายใต้ หวั ข้ อ “นโยบายรั กษาผู้มีศักยภาพ
สูง และการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ ง”)
9.4 การกากับดูแลงานการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษั ท มี น โยบายในการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ธุ รกิ จ ของบริ ษั ท และก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ละสนับ สนุ น
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ สร้ างผลการด าเนิ น งานที่ ดี ให้ กับ บริ ษั ท และเสริ ม สร้ างความมั่น คงของธุ ร กิ จ
ในระยะยาว
ส าหรั บ การก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มนั น้ บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ก ารส่ ง ตั ว แทน
ของบริ ษัทซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ บริ ษัทเข้ าลงทุน ไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการใน
บริ ษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มดั ง กล่ า ว โดยการส่ ง ตั ว แทนของบริ ษั ท ไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท
ให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถื อหุ้นในกรณี ที่เป็ นบริ ษั ทย่อย และให้ เป็ นไปตามสัดส่ว นการถื อหุ้นหรื อตามข้ อตกลง
ร่ ว มกัน ในกรณี ที่ เป็ นบริ ษั ท ร่ ว ม และบุค คลที่ เป็ น ตัว แทนของบริ ษั ท จะต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ
บริ ษัทยังกาหนดให้ ตวั แทนของบริ ษัทมีหน้ าที่ควบคุมหรื อมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่วม ที่เข้ าลงทุนได้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ ใ นกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ย่อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ ว มนัน้ ๆ และมี ก ารบริ ห ารจัด การที่ มี
ประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีมาตรการที่ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทย่อยที่เข้ าลงทุนจะมีการอนุมตั ิ
และเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการทารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ และการทารายการอื่นที่สาคัญ เช่น การเพิ่มทุนหรื อลดทุน และการลงทุนที่สาคัญในธุรกิจ เป็ นต้ น
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการกากับดูแล และห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทใช้ ข้อมูลภายในที่มี
สาระสาคัญของบริ ษัทซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัททังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางในการป้องกันการนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทไว้ ดงั นี ้
(1) ห้ ามไม่ให้ กรรมการบริ ษัทผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทในระดับต่างๆ นาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายใน
ของบริ ษัทไปเปิ ดเผยกับหน่วยงานหรื อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
(2) ห้ ามไม่ให้ กรรมการบริ ษัทผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทในระดับต่างๆ นาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายใน
ของบริ ษัทไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
(3) ห้ ามไม่ ให้ กรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร และพนักงานของบริ ษั ท ในระดับ ต่า งๆ ที่ ท ราบข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทหรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่ง
ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ท าการซือ้ หรื อขายหลัก ทรัพ ย์ ของบริ ษัท จนกว่าข้ อมูลนัน้ จะได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน ข้ อห้ ามนี ้ให้ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดฝ่ าฝื นระเบียบ
ข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่ากระทาผิดอย่างร้ ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย
(4) กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารต้ องเข้ าใจและรับทราบภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัท
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกาหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และตามข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์
(5) บริ ษัทกาหนดโทษทางวินยั สาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ หรื อนาไป
เปิ ดเผยจนอาจทาให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การตักเตือนด้ วย
วาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อักษร การภาคทัณ ฑ์ ตลอดจนการพ้ นสภาพการเป็ น พนักงานด้ วยเหตุ
ไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกแล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
บริ ษั ทได้ แจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทรับทราบถึงแนวทางในการป้องกันการนาข้ อมูล ไปใช้
ประโยชน์ ตามที่กล่าวข้ างต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษั ท จั ด ส่ งหนั ง สื อ แจ้ งช่ ว งเวลาห้ า มซื อ้ หรื อ ขาย หลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ให้ กั บ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบล่ วงหน้ าทุกไตรมาส และรวมทุกช่ วงในปี 2560 ผ่ านทางอีเมล์ ของบริ ษัท
เพื่อปฏิบติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึ่งกาหนดว่า “ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนั กงานของ
บริ ษัท นาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน หรื อผู้อ่ ืนในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยง หรื องดการซือ้
ขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัท ในช่ วง 1 เดือน ก่ อนการเผยแพร่ งบการเงิน หรื อข้ อมูลที่สาคัญที่มีผลต่ อราคา
หลักทรัพย์ ของบริษัท”
อย่ างไรก็ตาม ในปี 2560 ไม่ มีกรรมการ หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท ซือ้ หรื อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทโดยใช้
ข้ อมูลภายใน
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ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้ เสียในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ
กรรมการผู้มีส่วนได้ เสียจะต้ องไม่ ร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติ ทัง้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถอื หุ้น
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จะเปิ ด เผยรายการที่บ ริ ษั ท หรื อบริ ษั ท ย่อ ย ท ากับบุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) ในหัวข้ อ “รายการระหว่ างกัน”
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยค่ า ตอบแทนในการสอบบัญ ชี ส าหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 ให้ กบั ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท (บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด) ดังนี ้
-

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท จานวน 1,090,000 บาท

-

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย (บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด) จานวน 400,000 บาท

ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้ วย ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จะ
เรี ยกเก็บตามจริ ง

2) ค่ าบริการอื่น (Non-audit Fee)
บริ ษัทจ่ายค่าบริ การให้ ข้อมูลในแต่ละไตรมาส สาหรับปี 2560 ให้ กบั บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด เพื่อการตรวจสอบงบการเงินกลุม่ บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จากัด (มหาชน) ปี 2560 รวมเป็ นจานวน 110,000
บาท
บริษัท
1. บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด
รวม

ค่ าสอบบัญชี
1,090,000
400,000
1,490,000
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(หน่วย: บาท)
รวมทัง้ หมด
1,200,000
400,000
1,600,000
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10. รายงานความรับผิดชอบต่ อสังคม (รายงานแห่ งความยั่งยืน)
นโยบายและภาพรวม
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญ ของการดาเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยังยืนภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่ แวดล้ อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่ บริ ษัทหวังว่าการดาเนินธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทควบคู่กันไปด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ กาหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น 8 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1:

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษัทมุ่งเน้ 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 และไม่ ให้ ผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ ไม่ สุจ ริ ต ทางการค้ า ในการจัด ซือ้ สิน ค้ า เป็ น ต้ น นอกจากนี ้
บริ ษัทยังได้ เคารพต่อสิทธิ ในทรัพย์ สินทางปั ญ ญาของผู้อื่น โดยบริ ษัทมีนโยบายให้ บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา อาทิ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น
อีกทัง้ บริ ษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริ มและปลูกจิตใต้ สานึกให้ แก่บุคลากรของบริ ษัท ในทุกระดับชัน้ ให้ เกิ ดความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
หมวดที่ 2:

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริ ษัทมีการบริ หารกิจการบนพื ้นฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการการกากับดูแลกิจการ
และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น การให้ หรื อรับสินบนกับเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐหรื อภาคเอกชน โดยบริ ษัทได้ กาหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และ
สายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษั ทยังได้ กาหนดแนวทางการปฏิบัติให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี ้
1) ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทดาเนินการหรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
ในทุกรู ปแบบทัง้ ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และให้ มีการ
สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสม่าเสมอ
2) กรรมการ ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานให้ บ ริ ษั ท ทราบถึ งการกระท า
ที่ เข้ าข่ า ยการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ บริ ษั ท โดยแจ้ งต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ 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
ต่อ ต้ านการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น และมี ห น้ า ที่ ในการให้ การส่งเสริ ม และสนับ สนุน นโยบายต่อต้ า น
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เพื่ อ สื่ อ สารไปยั ง พนั ก งานและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องทุ ก ฝ่ าย รวมทั ง้ ทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
5) ผู้ที่ ก ระท าการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น จะต้ องได้ รั บ การพิ จ ารณาโทษทางวิ นัย ตามระเบี ย บที่ บ ริ ษั ท
กาหนดไว้ และอาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
6) บริ ษั ท จัด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและการเผยแพร่ ค วามรู้ ให้ แก่ ก รรมการ ผู้ บริ 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 อบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบั ติหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ฯรายงาน
การละเมิดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท
8) บริ ษั ท มี น โยบายในการสรรหาหรื อ การคัด เลื อ กบุ ค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ ก อบรม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท
อย่างเป็ น ธรรมและเพี ยงพอ เพื่อ ป้องกัน การทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น ภายในองค์ กร และเป็ น การสร้ าง
หลักประกันให้ แก่พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท
9) เพื่ อ ความชัด เจนในการด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสูง กับ การเกิ ด การทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษั ทฯ ต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง
และตรวจสอบให้ แน่ชดั
9.1) การให้ มอบหรื อรับของกานัล และการเลี ้ยงรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตาม
กฎหมาย เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
9.2) การให้ หรื อ รั บ เงิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น สนั บ สนุ น ต้ องเป็ นไปอย่ า งโปร่ ง ใส และถู ก ต้ อง
ตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าการให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้ เป็ น
การอาพรางการติดสินบน
9.3) ในการด าเนิ น กิ จ การ การติ ด ต่ อ การเจรจา การประมู ล และการด าเนิ น การอื่ น ๆ กั บ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่ า งโปร่ ง ใส และถูก ต้ องตามกฎหมาย
นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องไม่ให้ หรื อรับ
สินบนในทุกขันตอนของการด
้
าเนินกิจการ
หมวดที่ 3:

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่วา่
จะเป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คานึงถึงความเสมอภาคและ
เสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบั ติไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของเชือ้ ชาติ สัญ ชาติ ศาสนา
ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัท
เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิ มนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจา กนี ้
บริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิ มนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีส่วนร่ วมในการแสดง
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ความคิดเห็น และช่องทางในการร้ องเรี ยนสาหรับผู้ที่ได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทและดาเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเคารพสิทธิ มนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ บริ ษัทได้ ดาเนินการสร้ างองค์ความรู้
ด้ านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสานึกให้ บคุ ลากรของบริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
หมวดที่ 4:

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม

บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญ ของการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย์ และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
อันเป็ นปั จจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของบริ ษัทในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2) จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงื่อนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน และ
การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทางานที่เป็ นธรรม
3) ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่วม
สัมมนา และฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
4) จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่าง ๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้ น และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และ ประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น รวมถึง
การให้ เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้ น
5) จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจาปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชันของบริ
้
ษัทโดยพิจารณาจากปั จจัยความ
เสีย่ งตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทางานของแต่ละบุคคล
6) ดาเนินการให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทางานที่ดี โดยจัดให้
มีม าตรการป้องกัน การเกิ ด อุบัติ เหตุ และเสริ ม สร้ างให้ พ นัก งานมีจิ ต สานึก ด้ านความปลอดภัย
รวมถึงจัด การฝึ ก อบรม และส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานมี สุขอนามัย ที่ดี และดูแ ลสถานที่ ท างานให้ ถูก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
7) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
หรื อการกระทาที่ไม่ถกู 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 ษัทมุ่งมั่นที่จะให้ บริ การที่มีคุณ ภาพและได้ มาตรฐาน ควบคุมคุณ ภาพและปริ มาณของสินค้ า
ที่อยู่ภายใต้ การดูแลระหว่างการจัดส่ง รับสินค้ าและนาส่งสินค้ าตรงตามเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา
ข้ อ ตกลง หรื อ เงื่ อ นไขต่ างๆ ที่ มี ต่อ ลูก ค้ า อย่า งโปร่ งใสและเท่า เที ย มกัน พร้ อมกับ การเอาใจใส่
กับความต้ องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้ าในแต่ละอุตสาหกรรม
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2) บริ ษัทยึดมัน่ ในการตลาดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดาเนินการให้ ลกู ค้ าได้ รับ ข้ อมูลเกี่ยวกับ
บริ ก ารของบริ ษั ท ที่ ถูก ต้ อ ง ไม่ บิ ด เบื อ น คลุม เครื อ เพื่ อ ให้ ลูก ค้ ามี ข้ อ มูล ที่ ถูก ต้ อ งและเพี ย งพอ
ในการตัดสินใจ
3) จัดให้ มีกระบวนการที่ลกู ค้ าสามารถแจ้ งถึงปั ญหาของการให้ บริ การของบริ ษัท หรื อการให้ บริ การ
ที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (website) เพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้ ป้องกัน/แก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ าได้
อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม รวมทังน
้ าข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการให้ บริ การดังกล่าวต่อไป
4) บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางที่มิชอบ
หมวดที่ 6:

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม

บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม โดยบริ ษัทดาเนินการและ
ควบคุม ให้ ก ารด าเนิ น ธุ รกิ จ ขนส่งสิน ค้ า ทางเรื อ เป็ น ไปตามกฎข้ อ บัง คับ สากลขององค์ ก รทางทะเลระหว่า งประเทศ
(IMO-International Maritime Organization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการป้องกัน
มลพิษจากเรื อ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL)
ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ขนส่ง สิ น ค้ า ทางรถ บริ ษั ท ให้ ค วามส าคัญ กับ การเลื อ กใช้ ร ถบรรทุ ก น า้ มัน ที่ เป็ น มิ ต ร
กับสิง่ แวดล้ อม โดยเลือกใช้ รถหัวลากจูง (รถหัวลาก) ที่ใช้ เครื่ องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิงและ
ลดปริ มาณการปล่อยไอเสีย นอกจากนี ้ ยังกาหนดให้ มี การบ ารุ งรั กษารถยนต์ และเครื่ องยนต์ อย่างสม่าเสมอเพื่อให้
สามารถใช้ งานได้ เต็มประสิทธิภาพในระยะยาว
หมวดที่ 7:

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม โดยบริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนในส่วนของการรับนักศึกษาฝึ กงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ให้ ลงปฏิบตั ิงาน
ในเรื อเพื่อให้ ครบถ้ วนตามข้ อกาหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษานัน้ 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 ษัทมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคมด้ วย
หมวดที่ 8:

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนิ นงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทได้ มีการสนับสนุนการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ในการพัฒ นานวัตกรรมที่สร้ าง
ความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริ ญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(1) กิจกรรมส่ งทุนสนับสนุนให้ แก่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนในสายงานด้ านการเดินเรื อ เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาธุรกิจในด้ านการเดินเรื อในอนาคต บริ ษัทจึงสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนให้ แก่ คณะพาณิชย
นาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา เพื่อใช้ สาหรับ ห้ องปฏิบตั ิการให้ นิสิตสามารถเรี ยนรู้ จากอุปกรณ์ ที่ใช้
งานจริ งบนเรื อพาณิชย์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์แก่ตวั นิสิต นักศึกษาในอนาคตเมื่อสาเร็ จการศึกษาและประกอบอาชีพในสาย
งานการเดินเรื อ นอกจากการมอบอุปกรณ์เพื่อเป็ นสือ่ การเรี ยนการสอนจากจะช่วยพัฒนาความรู้ให้ กบั นิสิต นักศึก ษาแล้ ว
บริ ษัทยังสามารถประชาสัมพันธ์ บริ ษัทฯ ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และสนใจที่จะเข้ าร่วมงานกับบริ ษัทได้ มากขึ ้น

เมื ่อวันที ่ 30 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ได้มีการสนับสนุนโครงการต่อเรื อฝึ กหัดสาหรับการฝึ กอบรมถือท้ายเรื อ ให้แก่คณะ
พาณิ ชยนาวี มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตศรี ราชา โดยมี พลเรื อโท ศาสตราจารย์เกี ยรติ คณ
ุ นิ รุทธ์ หงส์ประสิ ทธิ์
(คนที ่ 5 จากขวามื อ) คณะบดี คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ เป็ นตัวแทนรับมอบ
(2) กิจกรรมการให้ ความรู้และถ่ ายทอดประสบการณ์ กับนักศึกษา
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ เรื่ องระบบท่อ วาลว์ และการบารุ งรักษาของเรื อบรรทุกน ้ามัน บริ ษัทจึง
สนับ สนุน ให้ น ายเทอดเกี ย รติ อ๋อ สกุล ซึ่งเป็ น บุค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถที่ เกี่ ยวข้ อ งระบบท่อ วาลว์ และการ
บารุงรักษาของเรื อบรรทุกน ้ามันเป็ นเวลานาน ไปเป็ นวิทยากรพิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้ แก่
นิสติ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา
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(3) กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน
เนื่องด้ วยบริ ษัทได้ เห็นถึงความสาคัญในการสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็ นสถาบันหลักของสังคม เพื่อให้ มี
ความมัน่ คงและเป็ นกาลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างโอกาสและอนาคตให้ กบั เยาวชนให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ บริ ษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนทุน การศึกษาสาหรับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรี ยนอยู่ใน
เกณฑ์ ที่ดี และมีความประพฤติเรี ยบร้ อย โดยมอบทุนการศึกษาจานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี เพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษาและสร้ างขวัญกาลังใจให้ กบั ครอบครัวพนักงาน โดยบริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข
ของผู้ที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้ การสนับสนุนเป็ นไปตามเป้าประสงค์ที่กาหนด

(4) กิจกรรมการฝึ กอบรมนิสิตฝึ กงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
นอกจากการสนับสนุนให้ บคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทาหน้ าที่วิทยากรให้ กบั วิทยาลัยและ
มหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆ บริ ษั ท ยังเปิ ด โอกาสให้ นัก ศึ ก ษาในวิ ท ยาลัย และมหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆ เข้ า มาฝึ ก งานในบริ ษั ท ฯ
โดยเฉพาะการฝึ กงานในเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี ตามข้ อกาหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษา เพื่อสร้ างความรู้
และความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานมากยิ่งขึ ้น การรับนักศึกษาฝึ กงานจึงเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ บริ ษัทสามารถสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ าร่วมงานกับบริ ษัทฯ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ รับนิสิติฝึกงานจากคณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา เพื่อเข้ าฝึ กการปฏิบตั ิงานจริ งบนเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี
ของบริ ษัท โดยในอนาคตคาดว่าจะรับนิสติ ฝึ กงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ ้น
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(5) กิจกรรมสนับสนุนโครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย”
ปั จจุบนั โรคมะเร็ งเป็ นโรคที่ใกล้ ตวั มากขึ ้น ประชากรมีอตั ราการป่ วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ งเป็ นอันดับหนึ่งใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็ นเสมือนทุนสาคัญในการขับเคลือ่ นให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลง และเสริ มสร้ างมูลค่าให้ กับบริ ษั ทและสังคม บริ ษัทได้ สนับสนุนเงินจานวน 50,000 บาท กับโครงการ
“สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ ง 13,000 ราย” (โครงการ “Art for Cancer”) ร่ วมกับ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในการจัดพิมพ์ สมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) เพื่อแจกจ่ายให้ กับผู้ป่วย
มะเร็ งจานวน 13,000 ราย ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของผู้ป่วยใหม่ต่อปี เพื่อให้ เกิ ด
คุณ ค่าทางสังคมในการที่จะช่ วยให้ ผ้ ูป่ วยมะเร็ งมี ความรู้ ความเข้ าใจในการรั บ มือกับโรคมะเร็ งอย่างถูกต้ อง รวมทัง้
เสริ มสร้ างกาลังใจให้ กับผู้ป่วยมะเร็ งและคนในสังคม ตลอดจนเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ กับผู้ป่วย
มะเร็ งในประเทศไทย นอกจากนี ้ การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็ นสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั บริ ษัทในการทาประโยชน์
ให้ กบั สังคมในระยะยาวต่อไป
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้ นให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรม
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน คณะกรรมการ
บริ ษัทรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยคานึงถึงการกากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเมิน
ความถูก ต้ อ งและโปร่ งใสของรายงานทางการเงิ น รวมถึ งดูแ ลให้ บ ริ ษั ท มี ก ารปฏิ บัติ ต ามข้ อ ก าหนด และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง ดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน มิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้ อมทังสรุ
้ ปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริ ษัทประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ แบ่งเป็ น 17 หลักการ ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การควบคุมภายในองค์กร หรื อ สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร (Control Environment)
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล (Information & Communication)
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

(1) การควบคุมภายในองค์ กร หรือ สภาพแวดล้ อมภายในองค์ กร
- คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มคุณค่าความซื่อตรงและจริ ยธรรมในการเป็ นแบบอย่างที่ดีทงการประพฤติ
ั้
ตน
และการปฏิบตั ิงาน ผ่านการบริ หารจัดการตามลาดับสายการรายงาน และการมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบตั ิตนได้ ตามที่บริ ษัทคาดหวัง มุ่งเน้ นให้ ผ้ ู บริ หารและพนักงานมีการปฏิบตั ิตนอย่าง
ซื่อตรงและยึดมั่นต่อคุณ ค่าของจริ ยธรรม จึงได้ จัดทาคู่มือจริ ยธรรมทางธุรกิ จ คู่มือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิให้ แก่ กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน
- คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้มี คุณ สมบัติ ที่ ไม่ขัด ต่อพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ.2535 หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ องตลอดจนข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทังข้
้ อบังคับบริ ษัท เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ จาก
หลากหลายวิชาชีพ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยเลือกจากคุณสมบัติของกรรมการที่กาหนดไว้ ใน
“โครงสร้ างการจัดการ” และปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
- คณะกรรมการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดาเนินธุ รกิจของบริ ษัท รวมถึงพิจารณา อนุมตั ิ
แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณประจ าปี เพื่ อ ให้ ฝ่ ายบริ ห ารน าไปใช้ ในการบริ ห ารให้ บรรลุเ ป้ า หมายที่ ว างไว้ โดย
คณะกรรมการกาหนดให้ มกี ารประชุมอย่างน้ อยทุก 3 เดือน จึงสามารถติดตามกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและ
พนักงานได้ อย่างเหมาะสม
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- คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร ได้ พิจารณาปริ มาณงานกับจานวนพนักงาน เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมใน
การปฏิ บัติ งาน มีการจัด ทาแผนอัต รากาลังพลประจาปี ใบกาหนดหน้ าที่งาน (Job Description) และตัวชี ว้ ัดผลการ
ปฏิบตั ิงาน Key Performance Indicator (KPI) ที่เป็ นไปได้ สาหรับพนักงานแต่ละตาแหน่งเพื่อไม่ให้ เกิดแรงกดดันมาก
เกินไป โดยแจ้ งให้ พนักงานได้ รับทราบล่วงหน้ าถึงวิธีการวัดผลการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากบริ ษัทจะนาผลการประเมินมาใช้
พิจารณาโบนัส ปรับเงินเดือน และปรับตาแหน่ง ที่สอดคล้ องกับผลการปฏิบตั ิงาน
(2) การประเมินความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งกาหนดนโยบาย แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ย ง รวมถึ งก ากับ ดูแ ล
การประเมินความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจทังในระดั
้
บองค์กรและระดับหน่วยงาน ทบทวนและติดตามความคืบหน้ าในการ
บริ หารจัดการความเสีย่ ง โดยมีการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับมีสว่ นร่ วมในการระบุความเสี่ยงจากปั จจัย
ภายนอกและปั จจัยภายใน ประเมินและกาหนดแนวทางบริ หารจัดการความเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยคานึงถึงโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น
- คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะประเมินความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการเกิด
ทุจริ ต นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในได้ ดาเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ทุจริ ตในลักษณะต่าง ๆ ด้ วย
- บริ ษัทจัดทารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
- บริ ษัทกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยคานึงถึงอานาจการอนุมตั ิ การ
สอบทาน การกระทบยอด และการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนแก้ ไขระเบียบหรื อ
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นปั จจุบนั เพื่อช่วยลดความเสีย่ งที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
- บริ ษั ท ก าหนดมาตรการการท ารายการระหว่า งกัน ของบริ ษั ท กับ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ บุค คลที่ อ า จมี
ความขัด แย้ ง ให้ เป็ น ไปตามกฎระเบี ย บของตลาดหลัก ทรั พ ย์ และส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีการนาเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท นอกจากนีน้ โยบายการเข้ าทารายการระหว่างกัน กาหนดให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี หน้ าที่
พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและเหตุผลของการทารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้ านราคาและ
เงื่อนไขของรายการ โดยต้ องคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- สาหรับการปฏิบตั ิงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษัทได้ มีการควบคุมดูแลและบารุ งรักษาระบบ มีการ
จัดท าคู่มือ ระเบีย บการปฏิบัติงานด้ านความปลอดภัยของข้ อ มูลสารสนเทศที่ รัด กุม เหมาะสม เพื่ อให้ มั่นใจว่าระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศของบริ ษัทพร้ อมใช้ งานได้ ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้ าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง
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(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
- บริ ษัทมีการพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้ องของข้ อมูล บริ ษัทจึงมี
การลงทุนโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ นามาใช้ ในการบริ หารและจัดเก็บ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และสามารถรองรับการขยายตัวด้ านธุรกิจในอนาคต
- บริ ษัทดาเนินการเพื่อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ ประกอบการตัดสินใจ และจัด
ให้ กรรมการบริ ษั ทได้ รับหนังสือเชิญ ประชุ มหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอเหมาะสม
- บริ ษัทมีกระบวนการสือ่ สารข้ อมูลภายในองค์กรไปยังผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางการสือ่ สาร
ที่เหมาะสม เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์บริ ษัท อีเมล์ โซเชียลมีเดีย กล่องแสดงความคิดเห็นและข้ อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์
รวมทังมี
้ ช่องทางพิเศษให้ บคุ คลภายในและภายนอกแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับเบาะแสการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต
ผ่านช่องทางอีเมล์ หรื อ เว็บไซต์บริ ษัท หรื อส่งจดหมายลงทะเบียนถึงกรรมการตรวจสอบโดยตรงได้ อย่างปลอดภัย
- สาหรับการสือ่ สารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรทาได้ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริ ษัท อีเมล์ รวมทัง้
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้ านงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็ นศูนย์รวมการจัดการสาระสาคัญ
ของข้ อมูลของบริ ษัทและประสานงานให้ ข้อมูลกับนักลงทุนภายนอกองค์กร
(5) ระบบการติดตาม
- มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนธุรกิจ ว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรื อไม่ โดยนาเสนอผล
การดาเนินงานของบริ ษัทต่อที่ประชุมประจาเดือน และที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจาทุกเดือน
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้ อบกพร่ องจะแจ้ งให้
ผู้บริ หารทราบ เพื่อร่ วมกันหารื อแนวทางแก้ ไขและกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็ จ จากนันรายงานผลการตรวจสอบภายใน
้
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลังจากนันหน่
้ วยงานตรวจสอบภายในจะทาการติดตามผลการแก้ ไข และรายงานผล
การแก้ ไขให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป
ทัง้ นี ้ ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 2/2561 เมื่ อ วัน ที่ 20 กุมภาพัน ธ์ 2561 โดยมีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษัทตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด ผลการประเมินสรุ ป
ได้ ว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิผล เหมาะสม เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทจัดให้ มีบคุ ลากร
อย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ระบบควบคุมภายในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแล
การดาเนินงานของบริ ษั ทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพ ย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจากการที่ กรรมการหรื อผู้บริ หาร
นาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เพียงพอแล้ ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าบริ ษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแล้ วเช่นกัน ทังนี
้ ้ ไม่พบข้ อบกพร่องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
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นอกจากนีผ้ ้ ูสอบบัญ ชีของบริ ษัท คือนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตทะเบียนเลขที่ 2982
แห่ งบริ ษั ท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อิ น เตอร์ เนชั่น แนล จ ากัด ซึ่ งได้ ต รวจสอบงบการเงิ น ประจ าปี 2560 สิ น้ สุด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 มิได้ แสดงความเห็นว่าบริ ษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในรายงานการ
สอบบัญชีดงั กล่าวแต่อย่างใด
การตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับปรุ งกฎบัตร
ฝ่ ายตรวจสอบภายในและคู่มื อการปฏิ บัติ งานตรวจสอบภายในให้ มี ค วามทัน สมัยอยู่เสมอ เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางการ
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้ องกับมาตรฐานสากลของการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็ น
เลิศเยี่ยงมืออาชีพ
หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หาร
ความเสี่ยง และการกากับ ดูแลกิ จการของบริ ษั ท ตามแผนงานตรวจสอบประจาปี ผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทังงานการให้
้
คาปรึกษาแนะนาในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ว่าการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ จะบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ และยังติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในระบบที่วางไว้ ว่าได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้ รับการแก้ ไขปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ สนับสนุนให้ มีจานวนผู้ตรวจสอบ
ภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับปริ มาณงาน
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริ หารความเสี่ยง ด้ วยการสอบ
ทานวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้เหตุการณ์ หรื อปั จจัยภายในและภายนอกที่สง่ ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า มี
การระบุและประเมินความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการ
ติดตามสอบทานความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังมี
้ การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ประจาทุกไตรมาส
ในการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตจากภายนอกและภายในองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ตรวจ
ประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต เพื่อช่วยบ่งชีส้ ิ่งบอกเหตุและประเมินความเป็ นไปได้ ในเรื่ องการทุจริ ต และพิจารณา
มาตรการป้องกันและการควบคุมให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมได้ พิจารณา
แต่งตัง้ นางดวงสมร นุตประศาสน์ ให้ ดารงตาแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การทางานที่ทางานด้ านตรวจสอบภายในและบริ หาร
ความเสีย่ งมาเป็ นระยะเวลากว่า 16 ปี และประวัติการฝึ กอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
แล้ วมีความเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว
หัว หน้ าหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้ า ที่ เป็ น เลขานุก ารของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ สนับ สนุน
ภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ งาน
ประสบผลสาเร็ จและมีประสิทธิผล พร้ อมทังมี
้ บทบาทในการให้ คาปรึ กษาแนะนาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ ข้อเสนอแนะที่
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เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทังพั
้ ฒนางานตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ ผู้ตรวจสอบภายในมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริ หารความเสีย่ งเป็ นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กรได้ อย่างเหมาะสม บริ ษัทมีการดาเนินงานตามแนวทางการบริ หารความเสี่ยงแบบทัว่ ทังองค์
้ กร (Enterprise
Risk Management : ERM) ซึ่งครอบคลุมทังในระดั
้
บองค์กรและระดับปฏิบตั ิงาน เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ใน
ระดับ ที่ ย อมรั บ ได้ โดยได้ ก าหนดคู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งอ้ า งอิ ง ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงทุกฝ่ ายงานทาหน้ าที่กากับดูแลการบริ หารความ
เสีย่ งให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด ประเมินความเสีย่ งจากปั จจัยภายใน และภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
จะรายงานความเสี่ยงและแผนบริ หารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและติดตามการบริ หารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทให้ รับทราบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มีการติดตามอย่างใกล้ ชิดและมัน่ ใจ
ได้ ว่าบริ ษัทมีการบริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ในปี 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ มี
การประชุมรวม 5 ครัง้ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริ ษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ ี
เกิดขึน้ ในปี 2559 และในปี 2560
บริ ษัทและ AMAL มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึง่ สามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์ ได้ ดงั นี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”)
ประกอบธุรกิ จขนส่งสิ นค้าเหลวทางรถ

ความสัมพันธ์
- AMAL เป็ นบริ ษัทย่อย ที่บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- บริ ษัท และ AMAL มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายพิศาล รัชกิจประการ
2) นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
3) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
และมี ผ้ ูบ ริ ห ารของบริ ษั ท 1 ท่า น ที่ เป็ น กรรมการของ AMAL ได้ แ ก่
นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ

2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (“PTG”)
- PTG เป็ น ผู้ถื อหุ้นใหญ่ ในบริ ษั ท พี ที จี โลจิ สติ กส์ จากัด (“PTGLG”)
ประกอบธุรกิ จค้าส่งน้ามันเชื ้อเพลิ งให้กบั ตัวแทนจาหน่าย โดย ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ
น้ ามัน ของบริ ษั ท ผู้ค้าน้ ามัน รายอื ่น และ ผู้ป ระกอบการ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ในขณะที่ PTGLG เป็ นผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ ข อง
อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการใช้น้ามันเชื ้อเพลิ งในการดาเนิ นธุรกิ จ บริ ษั ท โดยถื อหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 24.00 ของทุน จดทะเบียนชาระ
รวมถึ งธุรกิ จค้าปลี กน้ ามันเชื ้อเพลิ ง ธุรกิ จ ร้ านสะดวกซื ้ อ แล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และธุรกิ จร้านกาแฟ ผ่านบริ ษัทย่อยของ PTG
- บริ ษัทมีกรรมการบริ ษัท 2 ท่าน ที่เป็ นผู้บริ หารของ PTG ได้ แก่
1) นายธาตรี เกิดบุญส่ง
2) นายชัยทัศน์ วันชัย
3) บริษัท ปิ โตรเลียมไทย คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“PTC”) - PTC เป็ นบริ ษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจด
ประกอบธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก น้ า มัน เชื ้ อ เพลิ ง ผ่ า นสถานี บ ริ ก าร ทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
น้ ามัน PT โดย PTC เป็ นเจ้ าของและผู้บ ริ ห ารงานสถานี
บริ การน้ามัน
4) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จากัด (“EPO”)
- EPO เป็ น บริ ษัท ย่อยที่ PTG ถื อหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ของทุน
ประกอบธุ ร กิ จจ าหน่ า ยน้ า มัน เชื ้ อ เพลิ งให้ กับ ตัว แทน จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จ าห น่ าย น้ ามั น ขอ ง PTG ผู้ ค้ า น้ ามั น ราย อื ่ น แล ะ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมที ่ต้องใช้น้ ามันเชื ้อเพลิ งในการ
ดาเนิ นธุรกิ จ
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5) บริษัท พีระมิด ออยล์ จากัด (“PMO”)
- PMO เป็ นบริ ษัทย่อยที่ PTG ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ของทุน
ประกอบธุ ร กิ จจ าหน่ า ยน้ า มัน เชื ้ อ เพลิ งให้ กับ ตัว แทน จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จ าห น่ าย น้ ามั น ขอ ง PTG ผู้ ค้ า น้ ามั น ราย อื ่ น แล ะ - บริ ษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็ นผู้ถือหุ้นของ PMO ได้ แก่
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมที ่ต้องใช้น้ ามันเชื ้อเพลิ งในการ นายธาตรี เกิดบุญส่ง โดยถือหุ้น PMO ในสัดส่วนร้ อยละ 0.02 ของทุน
ดาเนิ นธุรกิ จ
จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
6) บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด (“PTGLG”)
- PTGLG เป็ นบริ ษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุน
ประกอบธุรกิ จ ด้านโลจิ สติ กส์ โดยให้บ ริ ก ารขนส่ งน้ ามัน จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เชื ้อเพลิ งกับ PTG และบริ ษัทย่อยของ PTG ที ่ดาเนิ นธุรกิ จ - PTGLG เป็ นผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ ข องบริ ษั ท โดยถื อ หุ้ นในสัด ส่ว นร้ อยละ
ค้าปลีกและค้าน้ามันเชื ้อเพลิ ง
24.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- บริ ษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็ นผู้ถือหุ้นของ PTGLG ได้ แก่
นายธาตรี เกิดบุญส่ง โดยถือหุ้น PTGLG ในสัดส่วนร้ อยละ 0.00 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
7) บริษัท วันลิง้ ค์ เน็ตเวิร์ค จากัด (“OLNET”)
- OLNET เป็ นบริ ษัทร่ วมที่ OLTEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20.00 ของ
ประกอบธุรกิ จเทคโนโลยี การให้บริ การติ ดตามและบริ หาร ทุนจดทะเบี ยนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ บริ ษั ท เอ
ยานพาหนะผ่านดาวเทียม
เลิศ ดิ สทริ บิ วชั่น จ ากัด (“ALERT”) ถื อ หุ้น ในสัด ส่วนร้ อยละ 40.00
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- บริ ษัทมีผ้ บู ริ หาร 1 ท่าน ที่เป็ นกรรมการของ OLNET ได้ แก่
1) นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
- บริ ษั ท มี กรรมการและผู้บ ริ ห าร 2 ท่ าน ที่ เป็ น กรรมการของ ALERT
ได้ แก่
1) นายพิศาล รัชกิจประการ 1 โดยภรรยาถื อหุ้น ALERT ในสัดส่ว น
ร้ อยละ 15.00 ของทุ นจดทะเบี ยนช าระแล้ ว ณ วันที่ 31 ตุ ลาคม
2560
2) นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ 2 โดยถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้ อยละ
29.98 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ
ภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้ อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ :
1
นายพิ ศาล รัชกิ จประการ ได้ลาออกจากต าแหน่ งกรรมการของ ALERT
ตัง้ แต่วนั ที ่ 24 พฤศจิ กายน 2560 และภรรยาไม่ได้เป็ นผู้ถือหุ้นของALERT
ตัง้ แต่วนั ที ่ 23 พฤศจิ กายน 2560
2
นายศักดิ์ ชยั รัชกิ จประการ ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการของ ALERT
ตัง้ แต่วนั ที ่ 24 พฤศจิ กายน 2560 รวมทัง้ นายศักดิ์ ชยั รัชกิ จประการ และ
ภรรยาไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ ALERT ตัง้ แต่วนั ที ่ 23 พฤศจิ กายน 2560
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8) บริษัท วันลิง้ ค์ เทคโนโลยี่ จากัด (“OLTEC”)
- AMAL มีกรรมการบริ ษัท 1 ท่าน ที่เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ OLTEC ได้ แก่
ประกอบธุรกิ จเทคโนโลยี การให้บริ การติ ดตามและบริ หาร นายสุท ธิ วุฒิ รั ช กิ จ ประการ โดยถื อ หุ้น OLTEC ในสัด ส่ว นร้ อยละ
ยานพาหนะผ่านดาวเทียม
11.51 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ทังนี
้ ้ นายสุทธิวฒ
ุ ิ รัชกิจประการ ได้ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการของ
AMAL ตังแต่
้ วนั ที่ 16 สิงหาคม 2560
9) บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จากัด (“PUN”)
ประกอบธุรกิ จจาหน่ายเครื ่องดืม่ ชา กาแฟ

- PUN เป็ นบริ ษั ทย่อยที่ PTG ถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

10) นายพิศาล รั ชกิจประการ

- นายพิศาล รัชกิจประการ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจาก
 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษั ท โดยถือหุ้นร้ อยละ 2.53 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 เป็ นกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จดั การ ของบริ ษัท และ AMAL
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2559 ปี 2560
1. บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
1.59
1.95
- บริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่า AMAL ยัง ไม่มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ พื น้ ที่ ส านัก งานใหญ่ ม าก
จากัด (“AMAL”)
- บริ ษั ท และ AMAL ร่ ว มกัน ใช้ พื น้ ที่ ภายในอาคารเดอะ
เนื่องจากฝ่ ายปฏิบตั ิการซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักที่ทาหน้ าที่บริ หารจัดการกองรถบรรทุก
ไนน์ทาวเวอร์ โดยใช้ เป็ นสานักงานใหญ่ ซึ่งพื ้นที่ดงั กล่าว
น ้ามันและประสานกับลูกค้ า ตังอยู
้ ่ที่สานักงานย่อยที่ อาเภอลาดหลุมแก้ ว และอาเภอ
บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าโดยตรงจากเจ้ าของอาคาร และให้
ศรี ราชา บริ ษัทจึงแบ่งพื ้นที่สานักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้ งาน และเรี ยกเก็บค่าเช่า
AMAL เช่าช่วงต่อจากบริ ษัท (“AMA”)
และค่าใช้ จ่ายอื่น (ได้ แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริ การ) จาก AMAL โดยคานวณ
จากประมาณการใช้ พื ้นที่ที่ AMAL ใช้ งาน และอัตราค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายอื่นตามที่ตก
ลงกัน โดยอัตราค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายอื่น ที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจาก AMAL บริ ษัทกาหนดใน
ลักษณะการบวกเพิ่มจากต้ นทุน (Cost Plus) โดยอ้ างอิงจากอัตราค่าเช่าที่บริ ษัทตกลง
จ่ายให้ กบั เจ้ าของอาคาร
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่ารายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย เนื่องจาก AMAL ยัง
ไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่สานักงานใหญ่มาก การเช่าพื ้นที่เองอาจก่อให้ เกิดภาระ
ค่าใช้ จ่ายเป็ นจานวนมากกับ AMAL ได้
เงินให้ ก้ ยู ืม
- AMAL ออกตั๋ ว สั ญ ญ าใช้ เงิ น ให้ กั บ AMA เพื่ อ ใช้ เป็ น
หลักประกันในการขอกู้เงินจาก AMA ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ เพื่อ
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

-

33.65

- AMAL มีความจาเป็ นต้ องกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ ซึ่ง
ที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ทพิจารณาอนุมัติให้ AMAL กู้ยืมเงิ นจาก AMA ภายใน
วงเงินไม่เกิน 95.00 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6 ต่อปี โดยออกเป็ นตัว๋ สัญญาใช้
เงินเพื่อใช้ เป็ นหลักประกันให้ กบั บริ ษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วย
เพิ่มสภาพคล่องให้ ดีขึ ้น เพื่อให้ สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง
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ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
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ลักษณะรายการ
ปี 2559 ปี 2560
ลูกหนี ้อื่น
0.18
1.30
- รายได้ ค้างรับเกิดขึ ้นจากค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายอื่นที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจาก AMAL เนื่องจาก
- บริ ษัทมีรายได้ ค้างรับที่เกิดจากค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายอื่นที่
การใช้ พื ้นที่สานักงานร่ วมกัน สาหรับค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายที่ยงั ไม่ได้ รับชาระ โดยบริ ษัท
บริ ษัทเรี ยกเก็บจาก AMAL ในแต่ละเดือน
บันทึกเป็ นรายได้ ค้างรับ

2. บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
จากัด (มหาชน) (“PTG”)

ดอกเบี ้ยค้ างรับ
- บริ ษัทมีดอกเบีย้ ค้ างรับ ที่เกิ ดจากการให้ AMAL กู้ยืม
เงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

-

ดอกเบี ้ยรับ
- บริ ษั ท มี รายได้ จ ากดอกเบี ย้ ที่ เกิ ด จากการให้ AMAL
กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

-

รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
139.15
- AMAL ให้ บ ริ การขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิงให้ กับ PTG ตาม
สัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
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0.69

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป และการใช้ พืน้ ที่สานักงานใหญ่ ร่วมกันก็ช่วยลด
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ นจึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
- ดอกเบี ้ยค้ างรับ เกิดขึ ้นจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี

0.71

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วย
เพิ่มสภาพคล่องให้ ดีขึ ้น เพื่อให้ สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง
- รายได้ ดอกเบี ้ยรับ เกิดขึ ้นจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี

5.48

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วย
เพิ่มสภาพคล่องให้ ดีขึ ้น เพื่อให้ สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างต่อเนื่อง
- การให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTG เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของ
AMAL ทัง้ นี ้ AMAL ให้ บ ริ ก ารขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิงโดยกาหนดอัต ราค่าบริ ก ารและ
เงื่ อ นไขการค้ า โดยพิ จ ารณาจากต้ นทุ น การให้ บริ ก ารและสภาพการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริ การและเงื่อนไข
การค้ าลักษณะเดียวกับที่ใช้ กบั ลูกค้ าอื่นที่ AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ า
- ทังนี
้ ้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่ จ้ าง) ได้ ทาบันทึกข้ อตกลง
แนบท้ า ยสัญ ญาว่าจ้ า งทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ย นแปลงตัวผู้ว่าจ้ า ง จาก PTG มาเป็ น
PTGLG ส่งผลให้ AMAL ไม่มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ าให้ กับ PTG ตังแต่
้
วันที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2559 ปี 2560

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
- ต่อ มาในเดื อ นพฤศจิ กายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ท าบัน ทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บ ริ การขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิง
ให้ กบั PTG นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว

ต้ นทุนจากการให้ บริ การ – ซื ้อน ้ามัน
- AMAL ซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงจาก PTG เพื่อใช้ ในธุรกิจขนส่ง
สินค้ า

-

81.09
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- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กับบริ ษัท เนื่องจากเป็ นรายการค้ าปกติและมีการกาหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป และช่วยสร้ างรายได้ และกาไรให้ กบั บริ ษัท
- ที่ผา่ นมา AMAL กาหนดให้ รถบรรทุกน ้ามันเติมน ้ามันเชื ้อเพลิงที่สถานีบริ การน ้ามัน PT
(ซึ่ง PTC เป็ นผู้ดาเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ ลงทุนซื ้อที่ดินและ
สิง่ ปลูกสร้ างในอาเภอ ศรี ราชา เพื่อใช้ เป็ นสานักงานย่อยสาหรับการขนส่งสินค้ าทางรถ
AMAL ได้ ตกลงซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงสาหรับรถบรรทุกน ้ามันจาก PTG ในลักษณะการค้ า
ส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กบั รถบรรทุกน ้ามันที่จอดที่หน่วยงานศรี ราชาก่อนออก
ให้ บริ ก ารในแต่ ล ะครั ง้ ท าให้ การขนส่ ง สิ น ค้ าในเส้ น ทางที่ ร ะยะทางไม่ ไกลมาก
รถบรรทุกน ้ามันของบริ ษัท มีนา้ มันเชือ้ เพลิงเพียงพอสาหรับการเดินรถเที่ยวไปและ
เที่ยวกลับ จึงไม่จาเป็ นต้ องเติมน ้ามันที่สถานีบริ การน ้ามัน การที่ AMAL สามารถซื ้อ
นา้ มัน ในลัก ษณะการค้ าส่ง (Wholesale) เพื่ อใช้ เติม ให้ กับรถบรรทุก นา้ มัน และลด
สัดส่วนการเติมน ้ามันจากสถานีบริ การน ้ามันลงได้ ทาให้ AMAL มีต้นทุนการให้ บริ การ
ขนส่งลดลง เนื่องจากราคาจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงในลักษณะค้ าส่ง (Wholesale) จะมี
ราคาต่ากว่าราคาจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงหน้ าสถานีบริ การน ้ามัน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2559 ปี 2560

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล
เนื่องจากเป็ นรายการค้ าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่อนไขการค้ าเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

ลูกหนี ้การค้ า
- PTG มี ภ าระหนี ก้ ารค้ าที่ เกิ ด จากการใช้ บริ ก ารขนส่ ง
น ้ามันเชื ้อเพลิงของ AMAL

-

2.86

- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการว่าจ้ างขนส่งตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTG ซึง่ เป็ นไป
ตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
- ต่อ มาในเดื อ นพฤศจิ กายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ท าบัน ทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บ ริ การขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิง
ให้ กบั PTG นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่ารายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

เจ้ าหนี ้การค้ า
- AMAL มี ภ าระหนี ก้ ารค้ าที่ เ กิ ด จากการซื อ้ น า้ มั น
เชื ้อเพลิงจาก PTG

-

4.73

- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTG ซึง่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้ าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื่อและกาหนดวงเงินขายเชื่ อ
ให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อน ้ามันอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่ารายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2559 ปี 2560
3. บริ ษัท ปิ โตรเลียมไทย
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
64.99 - การให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงให้ กับ PTC เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของ
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
- AMAL ให้ บ ริ การขนส่งนา้ มัน เชื อ้ เพลิงให้ กับ PTC ตาม
AMAL ทัง้ นี ้ AMAL ให้ บ ริ ก ารขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิงโดยกาหนดอัต ราค่าบริ ก ารและ
(“PTC”)
สัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
เงื่ อ นไขการค้ า โดยพิ จ ารณาจากต้ นทุ น การให้ บริ ก ารและสภาพการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริ การและเงื่อนไข
การค้ าลักษณะเดียวกับที่ใช้ กบั ลูกค้ าอื่นที่ AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ า
- ต่อ มาในเดื อ นพฤศจิ กายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ท าบัน ทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บ ริ การขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิง
ให้ กบั PTC นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กับบริ ษัท เนื่องจากเป็ นรายการค้ าปกติและมีการกาหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป และช่วยสร้ างรายได้ และกาไรให้ กบั บริ ษัท
ต้ นทุนจากการให้ บริ การ – ซื ้อน ้ามัน
38.26
- AMAL ซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงจาก PTC เพื่อใช้ ในธุรกิจขนส่ง
สินค้ า
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7.72

- ที่ผา่ นมา AMAL กาหนดให้ รถบรรทุกน ้ามันเติมน ้ามันเชื ้อเพลิงที่สถานีบริ การน ้ามัน PT
(ซึ่ง PTC เป็ นผู้ดาเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ ลงทุนซื ้อที่ดินและ
สิง่ ปลูกสร้ างในอาเภอ ศรี ราชา เพื่อใช้ เป็ นสานักงานย่อยสาหรับการขนส่งสินค้ าทางรถ
AMAL กาหนดให้ ก่อนออกให้ บริ การขนส่งสินค้ าในแต่ละครัง้ รถบรรทุกน ้ามันที่จอดที่
หน่วยงานย่อยศรี ราชาจะเติมน ้ามันจากถังสารองน ้ามันภายในหน่วยงานย่อยศรี ราชา
ทาให้ การขนส่งสินค้ าในเส้ นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน ้ามันของบริ ษัทมี
น ้ามันเชื ้อเพลิงเพียงพอสาหรับการเดินรถเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จาเป็ นต้ องเติม
น ้ามันที่สถานีบริ การน ้ามัน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2559 ปี 2560

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
- สาหรับการขนส่งสินค้ าในเส้ นทางที่ระยะทางไกล AMAL กาหนดให้ รถบรรทุกน ้ามัน
เติมน ้ามันเชือ้ เพลิงที่สถานีบริ การน ้ามัน PT ตามที่กาหนด เนื่องจากบริ ษัทได้ เปรี ยบ
เทียบแล้ วพบว่า ราคาขายปลีกน ้ามันในสถานีบริ การน ้ามัน PT ไม่แตกต่างจากราคา
ขายปลีกน ้ามันของผู้ประกอบการรายอื่ นในขณะที่สถานีบริ การน ้ามัน PT ที่กาหนดให้
เติ ม น า้ มัน ก็ เป็ น สถานบริ ก ารที่ อ อกแบบมาให้ เหมาะสมสาหรั บ การใช้ บ ริ ก ารของ
รถบรรทุก และรถขนาดใหญ่ และมี พื น้ ที่เพี ย งพอสาหรั บเป็ น จุด พักรถ (ทัง้ นี ้ AMAL
สามารถใช้ พื ้นที่พกั รถโดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไปของ PT) รวมถึงอยู่บน
เส้ นทางหลักที่บริ ษัทใช้ ขนส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ น รายการค้ าปกติ และมี การก าหนดราคาและเงื่ อ นไขการค้ าเป็ น ไปตามเงื่ อนไข
การค้ าทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

ลูกหนี ้การค้ า
- PTC มี ภ าระหนี ก้ ารค้ าที่ เกิ ด จากการใช้ บริ ก ารขนส่ ง
น ้ามันเชื ้อเพลิงของ AMAL

-

31.43

- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการว่าจ้ างขนส่งตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTC ซึง่ เป็ นไป
ตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
- ต่อ มาในเดื อ นพฤศจิ กายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ท าบัน ทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บ ริ การขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิง
ให้ กบั PTC นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่ารายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2559 ปี 2560
เงินค ้าประกัน
0.05
0.03
- บริ ษัทกาหนดให้ มีสานักงานย่อยขึ ้นในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับลูกค้ าหรื อจุดรับ/จ่ายสินค้ าที่
- AMAL มีเงินค ้าประกันเช่าพื ้นที่ภายในสถานีบริ การน ้ามัน
สาคัญ ของลูก ค้ า เพื่ อ ความสะดวกในการบริ ห ารจัด การกองรถบรรทุก น า้ มัน และ
PT ที่ อ าเภอ ลาดหลุม แก้ ว เพื่ อ ใช้ เป็ น ส านัก งานย่ อ ย
ประสานงานกับลูกค้ า สาหรับสานักงานย่อยที่อาเภอ ลาดหลุมแก้ วที่บริ ษัทเช่าพื ้นที่
สาหรับการให้ บริ การขนส่งไบโอดีเซลB100 ให้ กบั ลูกค้ าที่
ภายในสถานีบริ การน ้ามัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยูใ่ นพื ้นที่ใกล้ เคียงกับลูกค้ า
เป็ นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึง่
จึงสามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก และสถานีบริ การน ้ามันดังกล่าวก็มีพื ้นที่เหมาะสม
สาหรับใช้ เป็ นสานักงานและจุดจอดรถบรรทุกน ้ามัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ารายการดังกล่าวมี ค วามสมเหตุสมผลและ
ก่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ กับ บริ ษั ท เนื่ อ งจากพื น้ ที่ ดังกล่าวมี ข นาดและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมสาหรับการบริ หารจัดการกองรถบรรทุกนา้ มันและสอดคล้ องกับ
ทาเลที่ตงของลู
ั้
กค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า
- AMAL มี ภ าระหนี ก้ ารค้ าที่ เ กิ ด จากการซื อ้ น า้ มั น
เชื อ้ เพลิ ง จากสถานี บ ริ ก ารน า้ มั น PT (ซึ่ ง PTG เป็ น
ผู้ดาเนินงาน)

0.57

0.34

- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTG ซึง่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้ าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื่อและกาหนดวงเงินขายเชื่ อ
ให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อน ้ามันอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่ารายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2559 ปี 2560
ค่าเช่า
0.23
0.23
- บริ ษัทกาหนดให้ มีสานักงานย่อยขึ ้นในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับลูกค้ าหรื อจุดรับ/จ่ายสินค้ าที่
- AMAL เช่าพื ้นที่ภายในสถานีบริ การน ้ามัน PT ที่อาเภอ
สาคัญ ของลูก ค้ า เพื่ อ ความสะดวกในการบริ ห ารจัด การกองรถบรรทุก น า้ มัน และ
ลาดหลุม แก้ ว เพื่ อ ใช้ เป็ นส านัก งานย่ อ ยส าหรั บ การ
ประสานงานกับลูก ค้ า สาหรับสานักงานย่อยที่อาเภอลาดหลุมแก้ วที่บริ ษัทเช่าพืน้ ที่
ให้ บริ ก ารขนส่ ง ไบโอดี เ ซลB100 ให้ กั บ ลู ก ค้ าที่ เป็ น
ภายในสถานีบริ การน ้ามัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยูใ่ นพื ้นที่ใกล้ เคียงกับลูกค้ า
ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึง่
จึงสามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก และสถานีบริ การน ้ามันดังกล่าวก็มีพื ้นที่เหมาะสม
สาหรับใช้ เป็ นสานักงานและจุดจอดรถบรรทุกน ้ามัน โดยเปรี ยบเทียบราคาให้ เช่าพื ้นที่
กับบริ เวณใกล้ เคียงเห็นว่าไม่มีความแตกต่างเรื่ องราคาค่าเช่า
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น ว่า รายการดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและ
ก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ กับ บริ ษั ท เนื่ อ งจากพื น้ ที่ ดังกล่าวมี ขนาดและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมสาหรับการบริ หารจัดการกองรถบรรทุกนา้ มันและสอดคล้ องกับ
ทาเลที่ตงของลู
ั้
กค้ า รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคก็เหมาะสม
ค่าสาธารณูปโภค
- AMAL เช่าพื ้นที่ภายในสถานีบริ การน ้ามัน PT ที่อาเภอ
ลาดหลุม แก้ ว เพื่ อ ใช้ เป็ นส านัก งานย่ อ ยส าหรั บ การ
ให้ บริ ก ารขนส่ ง ไบโอดี เ ซลB100 ให้ กั บ ลู ก ค้ าที่ เป็ น
ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ซึ่งจะมี ค่านา้ และค่า
ไฟฟ้าที่ทาง PTC ต้ องเรี ยกเก็บตามจานวนที่ใช้ จริ ง

0.12

0.10

- การที่บริ ษัท ได้ เช่าพื ้นที่ภายในสถานีบริ การน ้ามัน PT ส่งผลให้ บริ ษัทมีคา่ ไฟฟ้าและค่า
น ้า ที่ทาง PTC เรี ยกเก็บจากบริ ษัทตามตัวเลขมิเตอร์ ที่ใช้ จริ ง
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น ว่า รายการดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและ
ก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ กับ บริ ษั ท เนื่ อ งจากพื น้ ที่ ดังกล่าวมี ขนาดและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมสาหรับการบริ หารจัดการกองรถบรรทุกนา้ มันและสอดคล้ องกับ
ทาเลที่ตงของลู
ั้
กค้ า รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคก็เหมาะสม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2559 ปี 2560
4. บริ ษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จากัด ต้ นทุนจากการให้ บริ การ – ซื ้อน ้ามัน
27.64
12.58 - ที่ผา่ นมา AMAL กาหนดให้ รถบรรทุกน ้ามันเติมน ้ามันเชื ้อเพลิงที่สถานีบริ การน ้ามัน PT
(“EPO”)
- AMAL ซื อ้ น า้ มั น เชื อ้ เพลิ ง จาก EPO เพื่ อ ใช้ ในธุ ร กิ จ
(ซึ่ง PTC เป็ นผู้ดาเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ ลงทุนซื ้อที่ดินและ
ขนส่งสินค้ า
สิง่ ปลูกสร้ างในอาเภอ ศรี ราชา เพื่อใช้ เป็ นสานักงานย่อยสาหรับการขนส่งสินค้ าทางรถ
AMAL ได้ ตกลงซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงสาหรับรถบรรทุกน ้ามันจาก EPO ในลักษณะการค้ า
ส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กบั รถบรรทุกน ้ามันที่จอดที่หน่วยงาน ศรี ราชาก่อนออก
ให้ บริ การในแต่ละครัง้
- ทาให้ การขนส่งสินค้ าในเส้ นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน ้ามันของบริ ษัท มี
น ้ามันเชื ้อเพลิงเพียงพอสาหรับการเดินรถเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จาเป็ นต้ องเติม
น า้ มัน ที่ ส ถานี บ ริ ก ารน า้ มัน การที่ AMAL สามารถซื อ้ น า้ มัน ในลัก ษณะการค้ า ส่ง
(Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กบั รถบรรทุกน ้ามัน และลดสัดส่วนการเติมน ้ามันจากสถานี
บริ ก ารน า้ มัน ลงได้ ท าให้ AMAL มี ต้ น ทุน การให้ บ ริ ก ารขนส่งลดลง เนื่ อ งจากราคา
จาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงในลักษณะค้ าส่ง (Wholesale) จะมีราคาต่ากว่าราคาจาหน่าย
น ้ามันเชื ้อเพลิงหน้ าสถานีบริ การน ้ามัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ น รายการค้ าปกติ และมี การก าหนดราคาและเงื่ อ นไขการค้ าเป็ น ไปตามเงื่ อนไข
การค้ าทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
เจ้ าหนี ้การค้ า
- AMAL มีภาระหนี ้การค้ าที่เกิดจากการซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิง
จาก EPO

1.37

-

- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั EPO ซึง่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้ าทั่วไป ที่ EPO จะพิจารณาการขายเชื่ อและกาหนดวงเงินขายเชื่ อ
ให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อน ้ามันอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็ นว่ารายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2559 ปี 2560
5. บริ ษัท พีระมิด ออยล์ จากัด รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
1.71
- การให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PMO เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของ
(“PMO”)
- AMAL ให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื อ้ เพลิงให้ กับ PMO ตาม
AMAL ทัง้ นี ้ AMAL ให้ บ ริ ก ารขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิงโดยกาหนดอัต ราค่าบริ ก ารและ
สัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
เงื่ อ นไขการค้ า โดยพิ จ ารณาจากต้ นทุ น การให้ บริ ก ารและสภาพการแ ข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริ การและเงื่อนไข
การค้ าลักษณะเดียวกับที่ใช้ กบั ลูกค้ าอื่นที่ AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ า
- ต่อ มาในเดื อ นพฤศจิ กายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ท าบัน ทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บ ริ การขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิง
ให้ กบั PMO นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กับบริ ษัท เนื่องจากเป็ นรายการค้ าปกติและมีการกาหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป และช่วยสร้ างรายได้ และกาไรให้ กบั บริ ษัท
ลูกหนี ้การค้ า
- PMO มี ภ าระหนี ก้ ารค้ าที่ เกิ ด จากการใช้ บริ ก ารขนส่ ง
น ้ามันเชื ้อเพลิงของ AMAL

-

0.88

- ภาระหนี ก้ ารค้ า เกิ ด ขึน้ จากการว่าจ้ า งขนส่งตามที่ AMAL ได้ ต กลงไว้ กับ PMO ซึ่ ง
เป็ นไปตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
- ต่อ มาในเดื อ นพฤศจิ กายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ท าบัน ทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บ ริ การขนส่งนา้ มันเชื อ้ เพลิง
ให้ กบั PMO นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่ารายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2559 ปี 2560
6. บริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
103.91
304.62 - การให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงให้ กับ PTGLG เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติ
จากัด (“PTGLG”)
- AMAL ให้ บริ ก ารขนส่ ง น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง ให้ กับ PTGLG
ของ AMAL ทังนี
้ ้ AMAL ให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริ การและ
ตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
เงื่ อ นไขการค้ า โดยพิ จ ารณาจากต้ นทุ น การให้ บริ ก ารและสภาพการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริ การและเงื่อนไข
การค้ าลักษณะเดียวกับที่ใช้ กบั ลูกค้ าอื่นที่ AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ า
- ทังนี
้ ้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่ จ้ าง) ได้ ทาบันทึกข้ อตกลง
แนบท้ า ยสัญ ญาว่าจ้ า งทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ย นแปลงตัวผู้ว่าจ้ า ง จาก PTG มาเป็ น
PTGLG ส่งผลให้ AMAL เริ่ มให้ บริ การขนส่งสินค้ าให้ กับ PTGLG (แทน PTG) ตัง้ แต่
วันที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล
และก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท เนื่องจากเป็ นรายการค้ าปกติและมีการกาหนดราคา
และเงื่อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป และช่วยสร้ างรายได้ และกาไรให้ กบั
บริ ษัท
ค่าความเสียหายจากการขนส่ง
- PTGLG เรี ยกเก็บค่าความเสียหายจาก AMALเนื่องจาก
น ้ามันที่ล้น จากรถบรรทุกน ้ามันที่ประสบอุบตั ิเหตุ

-

0.74

- PTGLG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) เรี ยกเก็บค่าน ้ามันที่หกล้ น จากรถบรรทุกน ้ามันที่ประสบ
อุบตั ิเหตุ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ น รายการค้ าปกติ และมี การก าหนดราคาและเงื่ อ นไขการค้ าเป็ น ไปตามเงื่ อนไข
การค้ าทัว่ ไป
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2559 ปี 2560
ลูกหนี ้การค้ า
22.79
- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTGLG ซึ่งเป็ นไป
- PTGLG มีภาระหนี ้การค้ าที่เกิดจากการใช้ บริ การขนส่ง
ตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
น ้ามันเชื ้อเพลิงของ AMAL
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ น รายการค้ าปกติ และมี การก าหนดราคาและเงื่ อ นไขการค้ าเป็ น ไปตามเงื่ อนไข
การค้ าทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

7. บริ ษัท วันลิ ้งค์ เน็ตเวิร์ค
จากัด (“OLNET”)

ค่าอุปกรณ์ระบบติดตามและบริ หารยานพาหนะ
- AMAL ติดตังระบบติ
้
ดตามและบริ หารยานพาหนะผ่าน
ดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ของ OLTEC เพื่อช่วยในการ
บริ หารจั ด การกองรถบรรทุ ก น า้ มั น ทั ง้ นี ้ OLTEC
ก าหนดให้ OLNET เป็ น ตัว แทนจ าหน่ า ยสิน ค้ า ให้ กับ
OLTEC แต่ OLTEC เป็ นผู้เรี ยกเก็บค่าบริ การรายเดือน

4.12
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2.24

- ทังนี
้ ้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่ จ้ าง) ได้ ทาบันทึกข้ อตกลง
แนบท้ า ยสัญ ญาว่าจ้ า งทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ย นแปลงตัวผู้ว่าจ้ า ง จาก PTG มาเป็ น
PTGLG ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTGLG
และ ณ สิ ้นเดือนธันวาคม 2560 PTGLG ไม่มีหนี ้การค้ าที่เกิดจากค่าขนส่งสินค้ าที่ค้าง
ชาระให้ กบั AMAL
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่ารายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
- AMAL ก าหนดให้ รถบรรทุก ทุก คัน ต้ อ งติ ด ตัง้ ระบบ GPS ซึ่งเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด นอกจากนี ้ การติดตังระบบ
้
GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริ หารจัดการกอง
รถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถติ ดตาม
พฤติกรรมการขับรถ เส้ นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2559 ปี 2560

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ารายการดังกล่าวมี ค วามสมเหตุสมผลและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริ หาร
จัดการกองรถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับที่กฎหมายกาหนด
และอัตราค่าบริ การเป็ นราคาตลาดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ให้ บริ การอื่นที่มีศกั ยภาพใน
การให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน

เจ้ าหนี ้อื่น – ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
- AMAL มีภาระหนี ท้ ี่เกิ ดจากการติ ดอุป กรณ์ ระบบ GPS
กับ OLNET ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ

0.23

ค่าบริ การระบบติดตามและบริ หารยานพาหนะ
- AMAL ตกลงชาระค่าบริ การสาหรับการใช้ งานระบบ GPS
ให้ กบั OLNET

0.01
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-

-

- ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเกิดขึ ้นจากการติดตังระบบ
้
GPS ที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั OLNET ซึง่
เป็ นไปตามสัญญา
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่ารายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
- AMAL ก าหนดให้ รถบรรทุก ทุก คัน ต้ อ งติ ด ตัง้ ระบบ GPS ซึ่งเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด นอกจากนี ้ การติดตังระบบ
้
GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริ หารจัดการกอง
รถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขับรถ เส้ นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น ว่า รายการดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถ บริ หาร
จัดการกองรถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับที่กฎหมายกาหนด
และอัตราค่าบริ การเป็ นราคาตลาดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ให้ บริ การอื่นที่มีศกั ยภาพใน
การให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2559 ปี 2560
8. บริ ษัท วันลิ ้งค์เทคโนโลยี่ ค่าบริ การระบบติดตามและบริ หารยานพาหนะ
0.35
1.13
- AMAL ก าหนดให้ รถบรรทุก ทุก คัน ต้ อ งติ ด ตัง้ ระบบ GPS ซึ่งเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
จากัด (“OLTEC”)
- AMAL ตกลงชาระค่าบริ การสาหรับการใช้ งานระบบ GPS
กาหนด นอกจากนี ้ การติดตังระบบ
้
GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริ หารจัดการกอง
ให้ กบั OLTEC
รถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขับรถ เส้ นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น ว่า รายการดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริ หาร
จัดการกองรถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับที่กฎหมายกาหนด
และอัตราค่าบริ การเป็ นราคาตลาดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ให้ บริ การอื่นที่มีศกั ยภาพใน
การให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน
เจ้ าหนี ้อื่น – ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
0.07
0.17 - ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การระบบ GPS ที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั OLNET
- AMAL มีภาระหนี ท้ ี่เกิ ดจากการใช้ บริ การระบบ GPS ที่
ซึง่ เป็ นไปตามสัญญา
ต้ องชาระให้ กบั OLTEC
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่ารายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
ค่าอุปกรณ์ระบบติดตามและบริ หารยานพาหนะ
0.16 - AMAL ก าหนดให้ รถบรรทุก ทุก คัน ต้ อ งติ ด ตัง้ ระบบ GPS ซึ่งเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
- AMAL ติดตังระบบติ
้
ดตามและบริ หารยานพาหนะผ่าน
กาหนด นอกจากนี ้ การติดตังระบบ
้
GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริ หารจัดการกอง
ดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ของ OLTEC เพื่อช่วยในการ
รถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถติดตาม
บริ หารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามัน กรณีที่อปุ กรณ์ชารุ ด
พฤติกรรมการขับรถ เส้ นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึง
และอุปกรณ์ ดงั กล่าวหมดประกันกับทาง OLNET แล้ ว
ช่วยในการวางแผนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
AMAL ต้ องซื ้ออุปกรณ์ตวั ใหม่ จากทาง OLTEC
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น ว่า รายการดังกล่า วมี ความสมเหตุสมผลและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริ หาร
จัดการกองรถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับที่กฎหมายกาหนด
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2559 ปี 2560

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
และอัตราค่าบริ การเป็ นราคาตลาดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ให้ บริ การอื่นที่มีศกั ยภาพใน
การให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน

9. บริ ษัท กาแฟพันธุ์ไทย
จากัด (“PUN”)

ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
- AMA และ AMAL ซือ้ เมล็ด กาแฟ เพื่ อ ใช้ บ ริ โภคภายใน
บริ ษัท

10. นายพิศาล รัชกิจประการ

- ค ้าประกันเงินกู้ยืมของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยกับสถาบัน
การเงิน 3 แห่ง ดังนี ้
วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)
- วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (สินเชื่อหมุนเวียน)
- วงเงินกู้ยืมระยะยาว (สาหรับลงทุนซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามัน
และสารเคมี)
- วงเงินกู้สกุลเงินบาท
o วงเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ 1/
o ภาระหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงิน

0.01

0.02

- การซื ้อเมล็ดกาแฟ จาก PUN เป็ นรายการค้ าที่ดาเนินงานตามปกติของธุรกิจ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่ารายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
- รายการดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขปกติในการให้ ก้ ยู ืมเงินของสถาบันการเงินที่จะให้ กรรมการ
ค ้าประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากสินทรัพย์ของบริ ษัท

-

-

-

- รายการดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขปกติในการให้ ก้ ยู ืมเงินของสถาบันการเงินที่จะให้ กรรมการ
ค ้าประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากสินทรัพย์ของบริ ษัท

-

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น ด้ านการค า้ ประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริ ษั ท ไม่ได้ เสีย
ค่าใช้ จ่ายในการค ้าประกันดังกล่าว
- เมื่ อ วัน ที่ 23 มี น าคม 2560 สถาบัน การเงิ น ได้ ย กเลิก การค า้ ประกัน ของกรรมการ
ทังหมด
้
และให้ AMA ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ เป็ นผู้ค ้าประกันแทนทังหมด
้

หมายเหตุ : 1/ วงเงิ นกู้ยืมระยะยาวสาหรับลงทุนซื ้อเรื อบรรทุกน้ ามันและสารเคมี ที่เป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศ ณ สิ้ นปี 2559 และ ณ สิ้ น ปี 2560 เท่ากับ 23.50 และ 38.47 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเท่ากับ 767.49 และ 1,256.39 ล้านบาท
ตามลาดับ เมือ่ คานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักระหว่างธนาคารที ่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเท่ากับ 32.659 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ) สาหรับการกู้ยืมเงิ นระยะยาวเพือ่ ซื ้อ
เรื อบรรทุกน้ามันและสารเคมีในปี 2559 สถาบันการเงินไม่กาหนดให้กรรมการบริ ษัทต้องค้าประกัน
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12.2 มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติกาหนดให้ การทา
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ยวข้ องจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจาเป็ นและเหตุผลของการทารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้ านราคาและเงื่อนไขของรายการ ก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ต่อไปแล้ วแต่กรณี โดยผู้มีสว่ นได้ เสียจะไม่สามารถเข้ าร่ วมใน
การพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในการเข้ าทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และ
รายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป ให้ เป็ นไปตามหลักการ ดังนี ้
1) การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิเป็ นหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันที่เป็ น
ข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไประหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ องได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ น กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง (แล้ วแต่กรณี) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส
2) การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
การทารายการที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไปจะต้ องได้ รับการพิจารณา
และให้ ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี )
เพื่ อพิ จารณาอนุมัติ ต่อ ไป ทัง้ นี ้ ให้ การปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ รวมทัง้ ข้ อ บังคับ
ประกาศ และคาสัง่ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิ บัติต าม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ ้น
บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าการเข้ าทารายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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12.3 นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตจะต้ องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรื อคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ ยวกับเหตุผลในการเข้ าทารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่า
เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขทางธุ รกิ จ ปกติ ห รื อ ไม่ และเมื่ อ บริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรื อ ข้ อ กาหนดของคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/
หรื อ การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
12.4 แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทคาดว่าในอนาคตการทารายการระหว่างกันระหว่าง บริ ษัท กับ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน จะเป็ นรายการที่มีลกั ษณะที่เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1) การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถให้ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : บริ ษัทมีแผนที่จะขยายการให้ บริ การขนส่ง
สินค้ าเหลวทางรถอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ PTG มีแนวโน้ มที่จะใช้ บริ การขนส่งนา้ มันเชือ้ เพลิงเพิ่มขึน้
เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจค้ าปลีกและค้ าส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงของ PTG รวมทัง้ PTG มีนโยบายที่จะลด
ภาระการบริ ห ารงานด้ า นการขนส่ง โดยการว่า จ้ างผู้ให้ บ ริ ก ารขนส่งสิ น ค้ า ขนส่งน า้ มัน ให้ บ างส่ว น
(Outsource) ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริ การขนส่งสินค้ าทางรถที่บริ ษัทเสนอให้ กบั ลูกค้ าแต่ละราย บริ ษัทกาหนด
ขึ ้นโดยคานึงถืงต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การขนส่งสินค้ า และอัตรากาไรที่บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับ
จากการให้ บริ การ ซึง่ เท่ากันสาหรับลูกค้ าแต่ละราย และเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดเพื่อให้ อตั ราค่าบริ การ
ขนส่งอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2) การซือ้ นา้ มันเชื อ้ เพลิงจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : ในการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ AMAL ซื ้อน ้ามัน
เชื ้อเพลิงจาก PTG ในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กบั รถบรรทุกน ้ามันที่จอดที่หน่วยงาน
ศรี ราชาก่อนออกให้ บริ การในแต่ละครัง้ และซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงจาก PTC ในลักษณะการค้ าปลีก (Retail)
จากการเติม นา้ มันที่สถานีบ ริ การนา้ มัน PT สาหรับรถบรรทุกนา้ มันต้ องวิ่งเป็ นระยะทางไกล ทาให้ มี
น ้ามันไม่เพียงพอที่จะเดินรถกลับมาที่หน่วยงานศรี ราชา ทังนี
้ ้ ราคาจาหน่ายน ้ามันและเงื่อนไขการค้ า
หรื อข้ อตกลงอื่น ๆ ที่บริ ษัท ทากับ PTG และ PTC จะเป็ นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าปกติ บริ ษัท คาด
ว่า การซื อ้ น า้ มัน จากบุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน จะมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึน้ ตามปริ ม าณการขนส่ง สิ น ค้ า ทางรถ
โดยเฉพาะการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น
3) การซื ้ออุปกรณ์ และใช้ บริ การจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้ า
ทางรถที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต AMAL จาเป็ นต้ องมีการลงทุนซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
และจ าเป็ น ต้ อ งติ ด ตัง้ ระบบ GPS เพื่ อ ประโยชน์ ในด้ า นความปลอดภัย และการบริ ห ารจัด การกอง
รถบรรทุกน ้ามัน รวมถึงเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดจากกรมการขนส่งทางบก ทังนี
้ ้ บริ ษัท จะพิจารณา
ความเหมาะสมของราคาอุปกรณ์ และค่าบริ การสาหรับการใช้ งานระบบ GPS และเงื่อนไขการค้ า หรื อ
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ข้ อตกลงอื่น ๆ โดยเปรี ยบเทียบกับราคาและเงื่อนไขของผู้ให้ บริ การรายอื่น รวมถึงพิจารณาถึงเหตุผลและ
ความจาเป็ นในการซื ้ออุปกรณ์ และใช้ บริ การจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันก่อนการเข้ าทารายการ บริ ษัทคาด
ว่า การซื อ้ อุป กรณ์ แ ละใช้ บ ริ ก ารจากบุค คลที่ เกี่ ย วโยงกัน จะมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึน้ ตามการเพิ่ ม จ านวน
รถบรรทุกน ้ามันในแต่ละปี
4) การเช่าหรื อให้ เช่าทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการดาเนินงานระหว่างบริ ษัท กับบริ ษัทย่อย: บริ ษัทแบ่งพื ้นที่สานักงาน
ส่วนหนึง่ ให้ AMAL ใช้ งาน และเรี ยกเก็บค่าเข่าและค่าใช้ จ่ายอื่น (ได้ แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริ การ)
จาก AMAL เนื่องจาก AMAL ยังไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่สานักงานขนาดใหญ่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนด
อัตราค่าเช่าที่เรี ยกเก็บจาก AMAL โดยคานึงถึงอัตราค่าเช่าที่บริ ษัทตกลงจ่ายให้ กบั เจ้ าของอาคาร และ
จัดทาสัญญาเช่าระหว่างกัน
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
(ปรับปรุ งใหม่ )

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี ้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
รายได้ จากการขนส่ง
รายได้ จากการให้ เช่าเรื อ
รวมรายได้ จากการขายและให้ บริการ
ต้ นทุนบริ การ
กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้ น
รวมรายได้ อื่น
รวมค่าใช้ จา่ ย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2559
(ปรับปรุ งใหม่ )

2560

966.53
486.13
480.41

3,239.84
1,162.18
2,077.66

3,755.52
1,692.86
2,062.67

642.88
642.88
(436.68)
206.20
0.73
(68.58)
155.89

964.45
964.45
(674.43)
290.02
7.40
(108.78)
151.87

1,500.65
1,500.65
(1,077.72)
422.93
49.22
(151.00)
92.90

177.39
(141.47)
(111.43)
(77.99)
35.95

255.05
(305.37)
1,260.05
1,205.20
1,241.83

304.39
(547.65)
(573.87)
(806.84)
432.36
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560
2558
(ปรับปรุ งใหม่ )
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)
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)*
หมายเหตุ

2559
(ปรับปรุ งใหม่ )

2560

0.71
0.55
1.94
36.00
10.00
22.63
15.90
33.65
10.70
15.21

4.65
4.54
1.23
29.46
12.22
27.47
13.11
22.85
15.76
9.57

1.44
1.34
0.79
23.90
15.06
28.18
12.78
20.89
17.23
10.61

32.07
21.52
0.11
128.22
18.01
26.26

30.07
19.56
0.76
135.21
15.26
11.51

28.18
21.40
3.18
94.78
16.87
12.23

18.08
32.87
0.84

8.97
19.82
0.46

9.18
10.39
0.44

1.21
11.77
0.62
66.49

0.56
8.59
0.35
151.17

0.82
6.16
0.24
42.64

* บริ ษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2558 – 2560 ดังนี ้
- ในปี 2558 จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสม ณ สิ้ นปี 2556 จานวนหุ้นละ 70 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้ น 77.00 ล้านบาท
- ในปี 2559 จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสม ณ สิ้ นสุดไตรมาสที ่ 2 ของปี 2558 จานวนหุ้นละ 203 บาท รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ้ น 223.30 ล้านบาท
- ในปี 2560 จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2559 จานวนหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้ น 107.90 ล้านบาท
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ปี 2560

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ สาหรับปี 2560
บทสรุ ปผู้บริหาร
 ปี 2560 บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) และบริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิ สติกส์ จากัด (“บริ ษัทย่อย”) มี
รายได้ จากการขนส่งเพิ่มขึ ้น 536.20 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 55.60 จากปี ก่อน เป็ นผลจากการขยายกองเรื อบรรทุก
น ้ามันและสารเคมี รวมถึงรถบรรทุกน ้ามัน ขณะที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีต้นทุนบริ การเพิ่มขึ ้น 403.29 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 59.80 จากปี ก่อน ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น 132.91 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 45.83 จาก
ปี ก่อน และมีกาไรสุทธิ เพิ่มขึ ้น 105.96 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 71.99 จากปี ก่อน อัตรากาไรสุทธิ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ
15.26 ในปี 2559 เป็ นร้ อยละ 16.87 ในปี 2560 จากการขยายกองเรื อบรรทุกน ้ามัน และสารเคมี และกองรถบรรทุก
น ้ามัน ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขนส่งเพิ่มขึ ้น ในขณะที่สามารถบริ หารต้ นทุนได้ ดี โดยเฉพาะ
ส่วนของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร รวมถึงบริ ษัทยังมีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกร่ ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
สินทรัพย์ จานวน 3,755.52 ล้ านบาท เป็ นเงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้ จานวน 533.95 ล้ านบาท มีหนี ้สิน จานวน
1,692.85 ล้ านบาท เป็ นหนี ้สินส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี จานวน 390.25 ล้ านบาท และมีสว่ นของผู้ถือหุ้น
จานวน 2,062.67 ล้ านบาท
 บริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินรวมซึง่ รวมบริ ษัทย่อยที่ใช้ สกุลเงินบาทในการดาเนินงาน โดยถือเสมือนว่าบริ ษัทย่อยมีสกุล
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ในการดาเนินงานเช่นเดียวกับบริ ษัท แล้ วจึงแปลงค่างบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งการ
จัดท าดังกล่าวไม่สะท้ อนผลการดาเนินงานที่ แท้ จริ งของบริ ษั ทย่อย ดังนัน้ บริ ษั ทจึงได้ ทาการแก้ ไขการจัดท างบ
การเงินรวม โดยนาผลสะสมที่เกิดขึ ้นเสมือนว่าบริ ษัทได้ มีการจัดทางบการเงินรวมโดยใช้ สกุลเงินดาเนินงานของ
บริ ษัทย่อยที่เป็ นสกุลเงินบาทมาโดยตลอดมาปรับปรุ งกาไร (ขาดทุน) สะสมต้ นงวดปี 2559 และปรับย้ อนหลังงบ
การเงินในรอบปี 2559 ใหม่
ตารางสรุ ปข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560
รายได้ จากการขนส่ง
287.36 386.25 454.44
กาไรขันต้
้ น
85.51 98.36 146.77
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (4.42)
7.78
1.57
กาไรสุทธิ
34.32 53.91 89.59
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
29.76% 25.46% 32.30%
อัตรากาไรสุทธิ (%)
11.94% 13.96% 19.71%
หน่ วย: ล้ านบาท
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เพิ่ม(ลด)
%YoY
58.14%
71.64%
135.52%
161.04%

เพิ่ม(ลด)
%QoQ
17.65%
49.22%
79.82%
66.18%

ปี 2559 ปี 2560 เพิ่ม (ลด)
%YoY
964.45 1,500.65
55.60%
290.02 422.93
45.83%
(0.92)
39.38 4,380.43%
147.19 253.15
71.99%
30.07% 28.18%
15.26% 16.87%
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 จากข้ อมูลของ Ganling Weather คาดการณ์วา่ ในปี 2561 ปริ มาณสต็อกน ้ามันปาล์มของมาเลเซียจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
6.6 ส่งผลให้ ผลผลิตปาล์มน ้ามันจะอยูท่ ี่ประมาณ 21.0 ล้ านตัน ขณะที่ปริ มาณสต็อกน ้ามันปาล์มของอินโดนีเซียจะ
เพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 7.5 ส่งผลให้ ผลผลิต ปาล์ ม น า้ มัน อยู่ที่ ป ระมาณ 37.2 ล้ า นตัน โดยผลผลิต ปาล์ ม น า้ มัน รวมจาก
มาเลเซียและอินโดนีเซียคิดเป็ นร้ อยละ 85 ของอุปทานปาล์มน ้ามันทัว่ โลก ปริ มาณสต็อกน ้ามันที่เพิ่มขึ ้นนี ้ ส่งผลให้
อุปทานน ้ามันปาล์มทัว่ โลกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.2 หรื อประมาณ 4.0 ล้ านตัน
 ความท้ าทายในระยะต่อไปของอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม ได้ แก่ ข้ อโต้ แย้ งในการนาเข้ าน ้ามันปาล์มของสหภาพยุโรป
การที่สหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรปออกมาตราการตอบโต้ การทุม่ ตลาดไบโอดีเซลของอินโดนีเซีย และการปรับอัตรา
ภาษี ศลุ กากรนาเข้ าน ้ามันปาล์มของอินเดีย อย่างไรก็ตาม การยกเลิกภาษี สง่ ออกน ้ามันปาล์มของมาเลเซียเป็ นเวลา
3 เดือน (ตังแต่
้ วนั ที่ 8 มกราคม ถึง 7 เมษายน 2561) คาดว่าจะช่วยลดปริ มาณสต็อกน ้ามันปาล์มและส่งผลบวกต่อ
ราคาน า้ มัน ปาล์ ม ดิ บ ในช่ ว งครึ่ ง แรกของปี นี ้ (Dr Sathia Varga, เจ้ าของและผู้ร่ ว มก่ อ ตัง้ Palm Oil Analytics,
สิงคโปร์ )
 สถานการณ์การเคลือ่ นไหวของค่าเงินบาทส่งผลต่อผลประกอบการของบริ ษัท เนื่องด้ วยบริ ษัทดาเนินงานในสภาวะ
แวดล้ อมทางเศรษฐกิ จที่เป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการกาหนดและชาระราคาของ
รายการซื ้อและขายเกือบทังหมด
้
ดังนัน้ บริ ษัทจึงใช้ สกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงาน
ในธุรกิจเดินเรื อ และใช้ สกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ นาเสนองบการเงิน ทังนี
้ ้ ในปี 2560 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา แข็งค่าขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 3.85 เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2559 โดยอัตรา
แลกเปลีย่ นเฉลีย่ ในปี 2560 อยูท่ ี่ 33.94 บาทต่อ1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
 การเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามันดิบเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อผลประกอบการของบริ ษัท โดยในปี 2560 ราคา
น า้ มัน ดิ บ เบรนท์ เฉลี่ย ปรั บ สูง ขึน้ จาก 43.64 ดอลลาร์ สหรั ฐ อเมริ ก า ต่ อ บาร์ เรลในปี 2559 เป็ น 54.12 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาต่อบาร์ เรล ในปี 2560 ส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุนในการขนส่งสูงขึ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ปรับค่าระวาง
สินค้ าเพื่อให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนที่สงู ขึ ้น
บาทต่อดอลลาร์
36 35.43
35
34
33
32
31

35.02 34.90

ดอลลาร์ ตอ่ บาร์ เรล
80
34.45 34.45

34.00 33.75

60
33.26 33.15 33.25
32.93 32.67

40
20

54.54 54.87 52.15 52.29 50.33 46.37 48.48 51.70 56.15 57.51 62.71 64.37
มค-60 กพ-60 มีค-60 เมย-60 พค-60 มิย-60 กค-60 สค-60 กย-60 ตค-60 พย-60 ธค-60

แหล่งทีม่ า: BOT, U.S. Energy Information Administration
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ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 4 ปี 2560
ไตรมาส 4 ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขนส่งเพิ่มขึ ้น 167.08 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 58.14 จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า เป็ นผลจากการขยายกองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี โดยมีระวางบรรทุกรวม 82,981 เดทเวทตัน
รวมถึงการเพิ่มรถบรรทุกน ้ามัน จานวน 15 คัน จากไตรมาสก่อน ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นของบริษัทและบริ ษัทย่อยเพิม่ ขึ ้น
61.26 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 71.64 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า และมีกาไรสุทธิเพิม่ ขึ ้น 55.27 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 161.04 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ส่งผลให้ อตั รากาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 11.94 ในไตรมาส 4 ปี
2559 เป็ นร้ อยละ 19.71 ในไตรมาสนี ้
ผลการดาเนินงานสาหรับปี 2560
1) รายได้ จากการให้ บริการขนส่ งสินค้ า
โครงสร้ างรายได้

ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ

ธุรกิจการขนส่ งสินค้ าทางเรือ
รายได้ จากค่าขนส่งสินค้ า
รายได้ จากค่าเสียเวลา
รวมรายได้ จากการขนส่งสินค้ าทางเรื อ
ธุรกิจการขนส่ งสินค้ าทางรถ
รายได้ จากค่าขนส่งสินค้ า
รวมรายได้ จากการขนส่งสินค้ าทางรถ
รวมรายได้ จากการให้ บริการขนส่ งสินค้ า

ปี 2560
ล้ านบาท
ร้ อยละ

667.91
34.60
702.51

69.25
3.59
72.84

1,058.69
39.08
1,097.77

70.55
2.60
73.15

261.94
261.94
964.45

27.16
27.16
100.00

402.88
402.88
1,500.65

26.85
26.85
100.00

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ าจาก (1) การดาเนินธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ
ของบริ ษัท และ (2) การดาเนินธุรกิ จการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถของบริ ษัทย่อย โดยในปี 2559 และ 2560
คิดเป็ นสัดส่วน ร้ อยละ 72.84 และ 27.16 และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 73.15 และ 26.85 ตามลาดับ
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า จานวน 1,500.65 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 536.20
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 55.60 จากปี ก่อนหน้ า เป็ นผลจากการขยายกองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี โดยระหว่างปี
บริ ษัทได้ ซื ้อเรื อเพิ่ม จานวน 3 ลา และขายเรื อ จานวน 1 ลา (เรื อญาณี) ทาให้ ณ สิ ้นปี บริ ษัทมีเรื อทังสิ
้ ้น จานวน 10
ลา รวมทังบริ
้ ษัทย่อยได้ เพิ่มจานวนรถบรรทุกขนส่งน ้ามันจาก 100 คัน เป็ น 150 คัน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ มีการปรับ
ค่าระวางเรื อเพิ่มขึ ้นในทิศทางเดียวกับราคาน ้ามัน
2) ต้ นทุนการให้ บริการขนส่ งสินค้ า
ในปี 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี ต้ นทุน การให้ บ ริ การขนส่ง สิน ค้ า จ านวน 1,077.72 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ 403.29
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 59.80 ตามปริ มาณการขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น
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3) กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
ปี 2559 และ 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรขันต้
้ น จานวน 290.02 ล้ านบาท และ 422.93 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 30.07 และ ร้ อยละ 28.18 ของรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า ตามลาดับ อัตรากาไร
ขันต้
้ นที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า ส่วนหนึง่ เนื่องจากบริ ษัทขาดรายได้ จากการหยุดเดินเรื อเพื่อซ่อมแซมเครื่ องจักร
ในบางช่วงเวลา รวมถึงการขนส่งสินค้ าทางรถของบริ ษัทย่อยยังไม่สามารถดาเนินงานได้ เต็มประสิทธิภาพ
4) ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการขาย จานวน 41.23 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 14.23 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
52.68 ซึ่งค่าใช้ จ่ายในการขายที่สาคัญของบริ ษัท คือ ค่านายหน้ า (commission fee) โดยเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการ
ขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น
5) ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร จานวน 98.80 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 17.02 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
20.82 โดยการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในอัตราที่น้อยกว่าการเติบโตของรายได้ นี ้ เป็ นผลจากการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
6) ต้ นทุนทางการเงิน
ปี 2560 บริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยมีต้นทุน ทางการเงิ น จานวน 59.75 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ 25.46 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
74.24 จากการกู้ยืมเงินระยะยาว เพื่อซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันของบริ ษัท และการเช่าซื ้อรถบรรทุกน ้ามันของบริ ษัทย่อย
7) ค่ าใช้ จ่ายอื่น
ปี 2560 บริ ษัทบันทึกหนี ้สงสัยจะสูญ (ภาษี ซื ้อที่ขอคืนไม่ได้ ) จานวน 10.96 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นรายการที่ไม่ได้ เกิดขึ ้น
เป็ นประจา (non-recurring item)
8) กาไรสุทธิ
ปี 2559 และ 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ จานวน 147.19 ล้ านบาท และ 253.15 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
กาไรสุทธิต่อรายได้ รวมร้ อยละ 15.26 และร้ อยละ 16.87 ตามลาดับ อัตรากาไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นนี ้ เป็ นผลจากการขยายกอง
เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี รวมถึงรถบรรทุกน ้ามัน ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขนส่งสูงขึ ้น มีการ
บริ หารจัดการต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริ ษัทยังมีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น จานวน 39.38 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ผลจากการปรับปรุงกาไร(ขาดทุน)สะสมต้ นงวดของปี 2559 และการปรับย้ อนหลังงบการเงินใหม่ปี 2559 ทาให้
งบกาไรขาดทุนสาหรับปี 2559 มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น จานวน 3.28 ล้ านบาท โดยบริ ษัทย่อยใช้ สกุลเงินบาทซึ่งเป็ นสกุล
เงินเดียวกันกับสกุลเงินนาเสนองบการเงิน ดังตารางต่อไปนี ้
หน่ วย: ล้ านบาท
ปี 2559
ปี 2560
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

รายได้
261.94
402.88
140.94
150

กาไรขัน้ ต้ น
63.42
81.73
18.31

กาไรสุทธิ
27.69
36.25
8.56
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ฐานะการเงิน
ล้ านบาท
4,000
3,000
2,000
1,000
0

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3,755.52

3,239.84
1,692.85

2,062.67 2,077.66
1,162.18

สินทรัพย์

หนี ้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2560

3,755.52

1,692.85

2,062.67

2559

3,239.84

1,162.18

2,077.66

1) สินทรัพย์ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์ จานวน 3,755.52 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 515.68 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 15.92 จากสิ ้นปี ก่อนหน้ า การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์นี ้เนื่องจากการซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี ของ
บริ ษัทเพิ่ม จานวน 3 ลา (ระหว่างปี บริ ษัทได้ ขายเรื อญาณีออกไป 1 ลา)และการซื ้อรถบรรทุกน ้ามันของบริ ษัทย่อย
เพิ่ม จานวน 50 คัน โดยเป็ นส่วนที่เป็ นเงินสดและเงินลงทุนระยะสันรวม
้
มีจานวน 533.95 ล้ านบาท
2) หนีส้ นิ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สิน จานวน 1,692.85 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 530.67ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 45.66 จากสิ ้นปี ก่อนหน้ า เป็ นผลจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันของบริ ษัท
และการเช่าซื ้อรถบรรทุกน ้ามันของบริ ษัทย่อย โดยเป็ นหนี ้สินส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 390.25
ล้ านบาท
3) ส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้น จานวน 2,062.67 ล้ านบาท ลดลง 14.99 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 0.72 จากสิ ้นปี ก่อนหน้ า เนื่องจากบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น จานวน 107.90 ล้ านบาท
ประกอบกับงบการเงินของบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากการแปลงค่าเงินจากสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นสกุลเงิ นบาท
โดย ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทมีผลต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นลดลง จานวน 160.24 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 330.31 จากสิ ้น
ปี ก่อนหน้ า
กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน จานวน 49.35 ล้ านบาท กระแสเงิน สดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมการลงทุน เพิ่ม ขึน้ จากช่วงเดีย วกันของปี ก่อ น
จ านวน 242.28 ล้ านบาท จากการซื อ้ เรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี ข องบริ ษั ท และรถบรรทุก น า้ มัน ของบริ ษั ท ย่อ ย
นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จานวน
1,833.92 ล้ านบาท จากการจ่ายชาระเงินกู้ยืม หนี ้สินตามสัญญาเช่าซื ้อ และการจ่ายเงินปั นผล โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเงินสดทังสิ
้ ้น 432.36 ล้ านบาท
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ ว (เท่า)
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
จานวนวันเฉลีย่ ทีเ่ รี ยกเก็บหนี ้จากลูกหนี ้การค้ า (วัน)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

4.65
4.54
20.27
18
0.56
0.52
1.26
8.97
11.51

152

ปี 2560
1.44
1.34
17.79
21
0.82
0.77
1.20
9.18
12.23

เพิ่ม(ลด)
%YoY
(3.21)
(3.20)
(2.48)
3
0.26
0.25
(0.06)
0.21
0.72
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท


รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

1. นายเกษม เวชศิลป์
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ

72

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
1 มิ ถนุ ายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
สาขาหลักกฎหมาย University of
California, Berkeley

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

มิ.ย. 2560 – ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

- สานักอบรมเนติบณ
ั ฑิตยสภา
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 141/2017

บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

- ปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์ สาขานิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2549 – 2559
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้พิพากษาอาวุโส
ผู้พิพากษา
ประธานแผนกเยาวชนและครอบครัว
ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะ
รองอธิบดีผ้ พู ิพากษา
รองอธิบดีผ้ พู ิพากษา
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะ
ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะ
ผู้พิพากษาหัวหน้ า
ผู้พิพากษาหัวหน้ า
ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลประจา
กระทรวง
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาประจากระทรวง
ผู้ชว่ ยผู้พิพากษา

ศาลอาญา
ศาลฎีกา
ศาลอุทธรณ์ภาค 2
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
สานักศาลยุติธรรม ประจาภาค 2
สานักศาลยุติธรรม ประจาภาค 9
ศาลอุทธรณ์ภาค 5
ศาลแพ่ง
ศาลแรงงานกลาง
ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ศาลแขวงเชียงใหม่
ศาลประจากระทรวงยุติธรรม
ศาลแขวงพระนครใต้
ศาลจังหวัดพะเยา
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

156

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้
2. นายมานิต นิธิประทีป
- กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
1 มิ ถนุ ายน 2560

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรม /
พัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 225/2016
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่น 126/2016
- หลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017
- หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
0.02%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
มิ.ย. 2560 – ปั จจุบนั

2559 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2559 – ต.ค. 2560

2559
2556 – 2558

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ. อาม่า มารีน
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหา / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ริชสปอร์ ต
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. บางปะกง เทอร์ มินอล

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และ
อุตสาหกรรม

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2556 – 2558
2554 – 2556

ที่ปรึกษาด้ านยุทธศาสตร์ การจัดเก็บ
ภาษี
รองอธิบดี

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การอบรมจากสถาบันอื่น
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ
สาหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้ า
หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงกลยุทธ์ กรมสรรพากร
- การศึกษาดูงานด้ านระบบการบริหาร
งบประมาณ (Budgetary

Management) กรมสรรพากร
- หลักสูตร HR Management
กรมสรรพากร
- หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพด้ านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ : สาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง กระทรวงการคลัง
- หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง :
การพัฒนาผู้นาองค์กรภายใต้ กระแส
โลกาภิวตั น์ (Executive Program For

Senior Management)
กระทรวงการคลัง
- สัมมนา “Leading Change”
กระทรวงการคลัง
- หลักสูตรโครงการเพิ่มสมรรถนะด้ านการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง สานักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นาทีม่ ี
วิสยั ทัศน์ สานักงาน ก.พ.
หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านการค้ าและ
การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบัน
วิทยาการการค้ า มหาวิทยาลัยหอการค้ า
ไทย
- หลักสูตร Administration Course

ADB
- หลักสูตร Thailand Technical

Assistance Program (Phase II)
Senior Student Visit
- หลักสูตร Middle Management &
Professional Development
Program, the Canada Customs
and Revenue Agency
- หลักสูตร Combating Capital Flight
through Tax Measures องค์การเพื่อ
ความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ

(OECD)
- หลักสูตร Intax Seminar for Tax
Administration, IRS
หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้
3. นายฉัตรชัย ศรี ทพ
ิ ยราษฎร์
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
48

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

50

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
- ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั

2558 – 2559

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อาม่า มารีน
/ กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
บจก. อาม่า มารีน
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
- กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
ไม่มี

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

0.0001%

ไม่มี

2552 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อาม่า มารีน
/ กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
บจก. อาม่า มารีน

2558 – 2559

บจก. เคพี คอนเด็ค
บจก. ก้ าวพีเค

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2558 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชี

บจก. โอเชี่ยน ฟูด้ ซัพพลาย
บจก. เคเค โกลบอล เทรดดิ ้ง
บจก. โกลบอลปาย
บจก. ซีฮอร์ ส อินเตอร์ เทรด
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้
5. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
- กรรมการ

- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )
62

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หลักสูตรช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%) *
ผู้บริ หาร
0.58%
- สามีของพี่สาว
นายพิศาล
รัชกิจประการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2559 – ปั จจุบนั
2557– 2559

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ. อาม่า มารีน
บจก.อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
2557 – ปั จจุบนั

(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการ

บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้
6. นายพิศาล รั ชกิจประการ
- กรรมการ
- กรรมการผู้จดั การ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy รุ่นที่ 124/2015
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 250/2017

- การอบรมจากสถาบันอื่น
- หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
- หลักสูตร Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3
จาก UWG

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%) *
ผู้บริ หาร
2.53%
- ลูกพี่ลกู น้ องกับ
นายพิพฒ
ั น์
รัชกิจประการ
- ลูกพี่ลกู น้ องกับ
นางสาวภัคจิรา
รัชกิจประการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ /
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ

2557 - 2559
2542 – 2559
2541 – 2556

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ. อาม่า มารีน

บจก. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2560 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2550 – พ.ย. 2560

รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร
ทัว่ ไป
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. ลักโปร
บจก. เอเลิศ ดิสทริบิวชัน่

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

7. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

47

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยอิมพีเรียล
ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม
ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%) *
ผู้บริ หาร
3.69%
- น้ องสาว นายพิพฒ
ั น์
รัชกิจประการ
- ลูกพี่ลกู น้ องกับ
นายพิศาล
รัชกิจประการ

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2557 – 2559

ตาแหน่ ง
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

บจก. รัชกิจ คอร์ โปเรชัน่
บจก. พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. พารา เม้ าท์ ออยล์
บจก. อาร์ ดีเกษตรพัฒนา
บจก. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้
8. นายธาตรี เกิดบุญส่ ง
- กรรมการ

อายุ
(ปี )
62

- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

9. นายชัยทัศน์ วันชัย
- กรรมการ
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- อนุปริญญา สาขาช่างยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(วิ ท ยาเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
นครราชสีมา)

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาการประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016
- หลักสูตร SFE รุ่นที่ 16/2012
การอบรมอื่น
- Turning Consumer Data Analytic Smart
Marketing ปี 2558
- Modern Marketing Management ปี 2557

ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2551 – 2557

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016
- หลักสูตร SFE รุ่นที่ 12/2012
49

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ผู้อานวยการ ประจาสานักกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อานวยการ ฝ่ ายธุรกิจขนส่ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ. อาม่า มารีน
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

0.01%

ไม่มี

2560 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
มิ.ย. 2560 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2556

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บจก. พลังงานพัฒนา 5
บจก. เอ็มไพร์ เซอร์ วิส โซลูชนั่
บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ผู้อานวยการ ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดซื ้อ

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2560 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – 2560

2556 – 2560
2557 – 2558

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ
กรรมการ
ผู้อานวยการ สายงานปฏิบตั ิการสถานี /
รักษาการ ผู้อานวยการ สายงานพัฒนา
ธุรกิจ / รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ าย
วิศวกรรม
ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารสถานี
รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหาร
มินิมาร์ ท

บจก. สยามออโต้ แบคส์
บจก. อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี
บจก. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปปอเรชัน่

บจก. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปปอเรชัน่
บจก. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปปอเรชัน่
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560



รายละเอียดผู้บริหารของบริษัท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท

1. นายพิศาล รัชกิจประการ
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559
2. นายศักดิ์ชัย รั ชกิจประการ
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

43

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงินขันสู
้ ง
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์
ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

0.02%

ดูข้อมูลได้ จากรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท -

ลูกพี่ลกู น้ องกับ
นายพิศาล รัชกิจประการ

พ.ค. 2560 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – พ.ค. 2560
2557 – 2559

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ สายงาน
บัญชีและการเงิน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด

บมจ. อาม่า มารีน
บมจ. อาม่า มารีน
บมจ. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2016

เม.ย. 2560 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2550 – พ.ย. 2560
2548 – 2557

กรรมการ
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. วันลิ ้งค์ เน็ตเวิร์ค
บจก. เอเลิศ ดิสทริบิวชัน่
บจก. มารีน โซลูชนั่

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

3. จ่ าสิบเอก รักชาติ จันทร์ รอด
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ

53

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าทหารเรือ
พรรคนาวิน เหล่าสัญญาณเรดาร์
- ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลทะเล
ระหว่างประเทศขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกว่า

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
0.01%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
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
- หลักสูตรเรือบรรทุกสารเคมีชนสู
ั ้ ง พ.ศ.
2553
- หลักสูตรเรือบรรทุกแก๊ สเหลวชันสู
้ ง พ.ศ.
2553
- หลักสูตรการจัดการในสะพานเดินเรือ
พ.ศ. 2556
- หลักสูตรการนาเรือด้ วยเครื่องจาลอง
สถานการณ์ พ.ศ. 2556

ตาแหน่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายเรือ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้
4. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

อายุ
(ปี )
48

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

5. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย 41
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี
หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
สาขาเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
0.01%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2554 – 2559
0.01%

ไม่มี

2559 – ปั จจุบนั
2557 – 2559
2547 – 2557

ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

บจก. หะรินสุตขนส่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ

บมจ. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้
6. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ

อายุ
(ปี )
41

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

7. นางสาวก้ อยกาญจน์ สว่ างวรรณ์ 44
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายบริหารงาน
คุณภาพและความปลอดภัย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาตรี
หลักสูตบริหารธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
0.005%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2542 – 2559

0.005%

ไม่มี

2559 – ธ.ค. 2560

ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ

บจก. ไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แท็งเกอร์

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดั การฝ่ ายบริหารงานคุณภาพ
และความปลอดภัย

บมจ. อาม่า มารีน จากัด

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2558 – 2559
2555 – 2557
2553 – 2554

ผู้ ประสานงานเรื อ สนั บ สนุน แท่ น บจก. นทลิน แมนเนจเมนท์
ขุดเจาะ
ผู้จัด การฝ่ ายบริ ห ารงานคุณ ภาพ บจก. นทลิน แมนเนจเมนท์
และความปลอดภัย
ผู้ชว่ ยตัวแทนฝ่ ายบริหารจัดการเรือ บจก. นทลิน แมนเนจเมนท์
และบริษัท

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้
8. นางสาวธนิสร กรา้ มาตร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

อายุ
(ปี )
44

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
0.03%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2539 – 2559

ตาแหน่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี 9. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
10 สิ งหาคม 2559

33

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

0.004%

ไม่มี

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ

บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2555 – 2559

ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร

บจก. บีอาร์ เอฟ (ประเทศไทย)

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

169

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2560


รายละเอียดเลขานุการบริษัท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้
นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ
- เลขานุการบริษัท
- ผู้จดั การฝ่ ายสานักกรรมการ
ผู้จดั การและเลขานุการบริษัท

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 พฤษภาคม 2560

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
(Mass Communications) Towson
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
(Mass Communications) Towson
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
(Business English)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
0.001%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
พ.ค. 2560 – ปั จจุบนั

2559 – พ.ค. 2560

ตาแหน่ ง
เลขานุการบริษัท / ผู้จดั การฝ่ าย
สานักกรรมการผู้จดั การและ
เลขานุการบริษัท
ผู้ชว่ ยเลขานุการบริษัท

มิ.ย. 2557 – 2559
2557 – มิ.ย.2557

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เลขานุการบริษัท
ผู้จดั การ – สานักเลขานุการบริษัท

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ. อาม่า มารีน

บมจ. อาม่า มารีน

บมจ. วันทูวนั คอนแทคส์
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรพื ้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ องกับ บริษัทจดทะเบียน
รุ่นที่ 12/2014
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท ปี 2004

2551 - 2556

เลขานุการบริหาร – Healthcare &
Medical Equipment

บจก. แอลเอฟ เอเซีย (ประเทศไทย)

ดูรายละเอียดการอบรมได้ในหัวข้อ
“หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท”
หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อยของบริษัท
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายเกษม เวชศิลป์ 1
นายมานิต นิธิประทีป 2
นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์
นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
นายพิศาล รัชกิจประการ
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
นายธาตรี เกิดบุญส่ง
นายชัยทัศน์ วันชัย
นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ 3

หมายเหตุ :

CM = ประธานกรรมการบริ ษัท
EX = กรรมการบริ หาร
MD = กรรมการผู้จดั การ
1
2
3

AMA
CM
D, AC, NRC
D, AC, NRC
D, AC, NRC
D, EX
D, EX, NRC, MD
D, EX
D, EX
D
AMD

AMAL

CM
D
D

D

D = กรรมการบริ ษัท
AC = กรรมการตรวจสอบ
NRC = กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
AMD = ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชี และการเงิ น

นายเกษม เวชศิ ลป์ เข้าดารงตาแหน่งแทน นายพิพฒ
ั น์ รัชกิ จประการ เมือ่ วันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
นายมานิต นิธิประทีป เข้าดารงตาแหน่งแทน นายกุศล เวชศิ ลป์ เมือ่ วันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
นายศักดิ์ ชยั รัชกิ จประการ ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิ น ของบริ ษัท
เมือ่ วันที ่ 8 พฤษภาคม 2560 และตาแหน่งกรรมการ บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิ สติ กส์ จากัด เมือ่ วันที ่ 17 เมษายน 2560
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 รายชื่อของคณะกรรมการชุดต่ างๆ
รายชื่อกรรมการ /
กรรมการชุดย่ อย
1

1. นายเกษม เวชศิลป์

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ
บริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
กาหนด
ความเสี่ยง
ค่ าตอบแทน
x

2. นายมานิต นิธิประทีป 2

/

x

x

3. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์

/

/

/

4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

/

/

/

5. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล

/

x

6. นายพิศาล รัชกิจประการ

/

/

7. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ

/

/

8. นายธาตรี เกิดบุญส่ง

/

/

9. นายชัยทัศน์ วันชัย

/

/

10. นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ

x

11. จ่าเอกรักชาติ จันทร์ รอด

/

12. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร

/

13. นางสาวศิรกาญจน์ ศรี พรหมชัย

/

14. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์

/

15. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี

/

16. นางสาวธนิสร กรา้ มาตร

/

17. นางสาวก้ อยกาญจน์ สว่างวรรณ์

/

18. นางดวงสมร นุตประศาสน์ 3

/

19. นายสมโชค บุญเตี่ยว 3

/

20. นายมนตรี จิระวงศ์สนั ติสขุ 3

/

21. นายศุภธนิศร์ ประดับ 3

/

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ
1
2
3

นายเกษม เวชศิ ลป์ เข้าดารงตาแหน่งแทน นายพิพฒ
ั น์ รัชกิ จประการ เมือ่ วันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
นายมานิต นิธิประทีป เข้าดารงตาแหน่งแทน นายกุศล เวชศิ ลป์ เมือ่ วันที ่ 1 มิ ถนุ ายน 2560
ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เมือ่ วันที ่ 8 พฤษภาคม 2560
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)


รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

นางดวงสมร นุตประศาสน์ ดารงตาแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยได้ รับ
การแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
คุณวุฒกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

การอบรมโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT50) ปี 2560
- การบริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี 2559
- Tools and Techniques for the Audit Manager ปี 2553
- Audit Report Writing ปี 2551
- Adding Value Using Risk Based Auditing ปี 2547
- Evaluating Internal Control : A COSO Based Approach ปี 2546
- Negotiation Technique for Auditor ปี 2545
- Tools and Techniques for The Beginning Auditors ปี 2545
การอบรมโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การตรวจสอบการกากับดูแลกิจการ ปี 2560
- Financial Statements Review for Internal Auditors ปี 2559
- COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายในใหม่ลา่ สุด ปี 2556
- การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1 และ 2 ปี 2546

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ก.พ. 2560 – ปั จจุบนั
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

2555 – 2556

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผู้จดั การอาวุโสส่วนตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้จดั การส่วนบริ หารความเสีย่ งองค์กร

2550 – 2555

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

2559 – 2560
2556 – 2559
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บมจ. อาม่า มารี น

บมจ. ยูนิเวนเจอร์
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บจก. ทีซีซี แคปปิ ตอลแลนด์
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (Compliance)

หน้ าที่ความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่ งตัง้ นางสาวนฤชล ไวทยานุ วัตติ เป็ นเลขานุ การบริ ษัท โดยมีบทบาทหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี ้
1. การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือ
หุ้น และรายงานประจาปี ของบริ ษัท พร้ อมทังท
้ าหน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทต้ องทราบและปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการบริ ษัท
2. การเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
3. การดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัท ยังมีหน้ าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัดหมาย
การประชุม การจัดเตรี ยมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้ อมเอกสารประกอบการประชุม
เป็ นต้ น
ในกรณีที่เลขานุการบริ ษัท พ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะสรรหา
และคัดเลือกผู้ที่จะดารงตาแหน่งเลขานุการบริ ษัทคนใม่ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแต่งตังภายใน
้
90 วัน นับแต่
วันที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตาแหน่งหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ และให้ คณะกรรมการมีอานาจมอบหมายให้ กรรมการคน
ใดคนหนึง่ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทได้ กาหนดคุณสมบัตเิ ลขานุการบริษัท ไว้ ดังนี ้
1. มีความรู้และเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัท
2. เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัท
3. มีความรู้และความเข้ าใจด้ านกฎหมาย กฎระเบียบของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่มงุ่ หวังผลประโยชน์สว่ นตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัท รวมทังเก็
้ บรักษาความลับของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริ ษัท
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
7. มีประสบการณ์ทางานด้ านเลขานุการบริ ษัท อย่างน้ อย 3-5 ปี
โดยในปี ที่ผ่านมาเลขานุการบริษัท เข้ าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่ างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อาทิ
- CG Workshop 1/2017 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ IOD
- “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการกากับดูแลกิจการที่ดี และผลการดาเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนใน SET และ mai” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- “Company Snapshot Program Training” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- สัมมนา “การเตรียมความพร้ อมของบริ ษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
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-

CS Sharing 1/2560 “การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การอบรม “การจัดทารายงานการกระจายการถือหุ้น (Strategic Shareholders)” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- การอบรมการใช้ งานระบบ SCP Straight Through ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- โครงการการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจาปี ผ้ ถู ือหุ้น “ติวเข้ มให้ เต็ม 100” เพื่อ AGM 2561
- การแนวทางการใช้ ระบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี (แบบ 59-2)
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงาน ก.ล.ต.

- การประชุมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประจาปี 2561 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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
2. อำคำรโกดัง และสำนักงำนชัน้
เดียว ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 224/25 ม.6
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรี รำชำ จ.ชลบุรี

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
20,905,000.00
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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
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รายการ
ชื่อ

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

ราคาประเมิน
(บาท)
(Fair Market Value)
4,117,575.00

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
้

105,798,575.00

177

ผู้ประเมินราคาทรัพย์ สิน/
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
หรือผู้ประเมินหลัก

วัตถุประสงค์ การประเมิน
ราคาทรัพย์ สิน

วันที่ประเมิน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่ านผู้ถอื หุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริ ษั ท อำม่ ำ มำรี น จ ำกั ด (มหำชน) ประกอบด้ วยกรรมกำรอิ สระ 3 ท่ ำนซึ่ งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมที่กำหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจัดทำตำมแนวทำงและข้ อกำหนด
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี
รำยชื่อ ดังนี ้
1. นำยมำนิต นิธิประทีป
2. นำงทิพวรรณ โพธยำภรณ์
3. นำยฉัตรชัย ศรี ทิพยรำษฎร์

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

ทังนี
้ ้มีกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรทำหน้ ำที่สอบทำนควำมถูกต้ อง น่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวม 4 ครัง้ และได้ รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัททัง้ 4 ครัง้ นอกจำกนี ้ยังมีกำรประชุมร่ วมกับคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอีก 1 ครัง้ และเข้ ำร่ วม
ประชุมเป็ นกำรเฉพำะกับผู้สอบบัญ ชี โดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเข้ ำร่ วม เพื่อปรึ กษำหำรื อกันอย่ำงอิสระถึงกำรจัดทำงบกำรเงิ น
ประเด็นที่พบจำกกำรสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงิน และควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบที่กฎบัตรกำหนดไว้ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
1. สอบทำนงบกำรเงิน และงบกำรเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทังรำยไตรมำส
้
และงบกำรเงินประจำปี ของบริ ษัท ซึง่ ผ่ำนกำร
สอบทำนและตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยได้ เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครัง้ ที่มีกำรพิจำรณำงบกำรเงิน เพื่อให้ มนั่ ใจ
ได้ ว่ำกำรจัดทำงบกำรเงินมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ ตลอดจนพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
บัญชีที่สำคัญของบริ ษัท ก่อนให้ ควำมเห็นชอบและนำเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ ในปี 2560 บริ ษัทได้ จดั ทำงบกำรเงิน เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
อย่ำงถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ
2. สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลของรำยกำรดังกล่ำว ตำมข้ อกำหนดของ ตลท. และ กลต. เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วำ่ บริ ษัทมีกระบวนกำรพิจำรณำที่
โปร่งใส เป็ นธรรม และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริ ษัท เงื่อนไขกำรค้ ำเป็ นไป
ตำมเงื่อนไขทัว่ ไปของธุรกิจปกติ และรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ฝ่ ำยบริ หำรได้ ตดั สินใจทำรำยกำรดังกล่ำวเพื่อประโยชน์
ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง และครบถ้ วนแล้ ว
3. สอบทำนประสิทธิผลและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและ
รำยงำนของผู้สอบบัญชี ผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
รวมทังพิ
้ จำรณำและติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมข้ อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบ
บัญชีอย่ำงต่อเนื่อง
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ มี ค วำมเห็ น ว่ำ บริ ษั ท มี ร ะบบกำรควบคุม ภำยในโดยรวมที่ เพี ย งพอและเหมำะสม ไม่ พ บ
ข้ อบกพร่องที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
4. สอบทำนกำรตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อ ให้ กำรดำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบภำยในและกำรเป็ นที่ปรึกษำของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีควำม
เป็ นอิสระ และได้ พิจำรณำและอนุมตั ิแผนกำรตรวจสอบประจำปี รำยงำนผลกำรตรวจสอบ รำยงำนกำรติดตำมผลกำร
ตรวจสอบ รวมถึงพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบแต่งตังหั
้ วหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
หัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนพิจำรณำควำมเพียงพอของผู้ตรวจสอบภำยใน งบประมำณและแผนกำร
พัฒนำผู้ตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มี ควำมเห็ นว่ำกำรตรวจสอบภำยในของบริ ษั ท เหมำะสม มี ควำมเป็ นอิ สระ และมี ประสิทธิ ผล
มีแผนงำนตรวจสอบประจำปี สอดคล้ องกับควำมเสีย่ งของบริ ษัท บุคลำกรและงบประมำณที่ใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำนมีเพียงพอ
และได้ รับกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม
5. สอบทำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตำมรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นประจำทุกไตรมำส และได้ ให้
ข้ อเสนอแนะเพื่อให้ กระบวนกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัทเป็ นระบบที่เหมำะสมและเกิดประสิทธิผล
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับธุรกิจของบริ ษัท
6. สอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปตำม พ.ร.บ. ข้ อกำหนดและแนวทำงปฏิบตั ิที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ตลอดจนกฎหมำย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
7. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริ ษัท ประจำปี 2560 ตำมเกณฑ์กำรประเมินของ
บริ ษัท ได้ แก่ ควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำน คุณภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน รวมถึงควำมเหมำะสมของค่ำสอบบัญชี
โดยมีมตินำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท ก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ แต่งตัง้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจำปี 2560
8. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ โดยกำรประเมินตนเองแบบรำยคณะและรำยบุคคลตำมแนวทำงของตลท. ก.ล.ต. และ
กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผลกำรประเมิน อยู่ในระดับดีเยี่ยมแสดงได้ ว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงำน
ตำมหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำย ตลอดจนได้ ให้ ควำมเห็นและข้ อเสนอแนะต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
โดยสรุ ปในภำพรวมแล้ ว คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ บริ ษัทจัดให้ มีงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน เชื่อถือได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในและกำรบริ หำรควำม
เสีย่ งที่เหมำะสม รวมถึงมีกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ

นำยมำนิต นิธิประทีป
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 5
- ไม่มี -
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