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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 ลิปปิ นส์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้ แก่ ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ และภูมิภาคเอเชีย
ใต้ ได้ แก่ประเทศอินเดีย และประเทศบังคลาเทศ
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 เพื่อลดความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อเพียงธุรกิจ
เดียว ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มีจานวนเรื อทังหมด
้
11 ลา คิดเป็ น
น ้าหนักบรรทุกรวม 96,202 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

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 (ส่ วนใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอินโดนีเซีย) และส่งมอบให้ ผ้ นู าเข้ าผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชที่อยูภ่ มู ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก ดังนัน้ การขนส่งสินค้ าทางเรื อของบริ ษัท จึงมีลกั ษณะเป็ นการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ
1
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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 า ทางเรื อ บริ ษัท มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid
Product) โดยเฉพาะผลิตภัณ ฑ์ น ้ามันปาล์มและน ้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
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
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1.2. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท

o

o

ปี 2562
เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิม่ ขึ ้น 11 คัน เพื่อเพิม่ ความสามารถในการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล
B100 ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิม่ ขึ ้นเป็ น 161 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 7.25 ล้ านลิตร
ปี 2561
เดื อ นมกราคม บริ ษั ท ซื อ้ เรื อ บรรทุ ก น า้ มัน และสารเคมี เพิ่ ม ขึ น้ 1 ล า ได้ แ ก่ เรื อ “เอลิฌ า” น า้ หนัก บรรทุก 13,221

เมตริ กตัน เพื่อให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์ นา้ มันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิเช่น ประเทศจี น ประเทศ
เกาหลีใต้ และประเทศญี่ ปุ่น เป็ นต้ น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้ แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรี ลงั กา และประเทศบัง
คลาเทศ เป็ นต้ น ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มีเรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น 11 ลา และมีน ้าหนักบรรทุกรวม
เพิ่มขึ ้นเป็ น 96,202 เมตริ กตัน
o

o

o

o
o

o

o

o

ปี 2560
เดือนกุมภาพันธ์ บริ ษัทซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “อลิญญา” น ้าหนักบรรทุก 12,999 เมตริ กตัน
เพื่ อให้ บ ริ การขนส่งผลิตภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม ไปในภูมิ ภาคเอเชี ยตะวัน ออก อาทิ เช่ น ประเทศจี น ประเทศเกาหลีใต้ และ
ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้ แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรี ลงั กา และประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น ส่งผลให้
กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ 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 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทที่กาหนดอายุการใช้ งานเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีไว้
ประมาณ 30 ปี ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มี จานวนเรื อ 8 ลาและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเป็ น 56,730
เมตริ กตัน
เดือนมีนาคม AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล
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
เพื่อให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ
ญี่ปนุ่ เป็ นต้ น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้ แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรี ลงั กา และประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น ส่งผลให้ กองเรื อ
บรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มีจานวนเรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น 9 ลา และมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 69,980 เมตริ กตัน
เดือนกรกฎาคม บริ ษัทซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “สลิณา” น ้าหนักบรรทุก 13,001 เมตริ กตัน
เพื่อให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ
ญี่ปนุ่ เป็ นต้ น) และภูมิภาคเอเชียใต้ อาทิเช่น ประเทศอินเดีย ประเทศศรี ลงั กา และประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น ส่งผลให้ กอง
เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ 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
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เดือนกุมภาพันธ์ บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 161.80 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 518,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายหุ้นทังหมดให้
้
กบั บริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด (“PTGLG”) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่ บริ ษัท พี
ทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (“PTG”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว (ณ ขณะนัน)
้ ส่งผลให้
PTGLG เข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ในสัดส่วนร้ อยละ 32.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ช่วยให้ บริ ษัท
นาเงินที่ได้ ไปใช้ ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ โดยลงทุนซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี เพื่อขยายเส้ นทางการ
ให้ บริ การไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และนาไปเพิ่มทุนใน AMAL เพื่อขยายธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ นอกจากนี ้ การเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั PTGLG ยังช่วยให้ เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริ ษัท และ PTG ภายใต้ เงื่อนไขทางการค้ า
ที่เป็ นธรรมและเกิดประโยชน์กบั ทังสองฝ่
้
าย (รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับ PTG แสดงอยูใ่ น
ส่วนที่ 2.2 ข้ อที่ 1. เรื่ องนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ภายใต้ หวั ข้ อที่ 1.4 เรื่ องความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่)
เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ได้ ทาสัญญาจ้ างขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิง กับ PTG (ฉบับที่ 2) ตามสัญ ญาดังกล่าว AMAL ทาหน้ าที่
ขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ PTG สัง่ ซื ้อจากโรงกลัน่ น ้ามันของ TOP ไปยังคลังน ้ามันของ PTG ซึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัด ชุมพร จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดลาปาง
ในเดือนมีนาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 140.00 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจ
้ านวน ทาให้ สดั ส่วน
การถือหุ้นใน AMAL เท่าร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ AMAL ต้ องการนาเงินที่ได้ ไปใช้ ใน
การลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ โดยลงทุนซื ้อที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างในอาเภอศรี ราชาเพื่อใช้ เป็ นจุดจอดรถบรรทุก
น ้ามัน ศูนย์ซ่อมบารุ งรถบรรทุก และสานักงานย่อยเพื่อประสานงานการรับและส่งสินค้ าให้ กับลูกค้ าของ AMAL และเพิ่ม
จานวนรถบรรทุกน ้ามันเพื่อรองรับปริ 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 และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่
ตราไว้ จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็ น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ จานวนหุ้นสามัญ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นจาก
1,618,000 หุ้น เป็ น 323,600,000 หุ้น และเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นจ านวน 54.00 ล้ า นบาท แบ่ งออกเป็ น หุ้น สามัญ จ านวน
108,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยให้ เสนอขายต่อประชาชนทังจ
้ านวน
เดือนพฤษภาคม บริ ษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด
ไตรมาส 2 บริ ษัทซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “เมญ่า” น ้าหนักบรรทุก 9,942 เมตริ กตัน ส่งผลให้
กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มีเรื อเพิ่มขึ ้นเป็ น 7 ลาและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 33,641 เมตริ กตัน
การซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีในครัง้ นี ้เพิ่มความสามารถในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าโดยเฉพาะเป็ นการขยายเส้ นทางการ
ให้ บริ การไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปนุ่ เป็ นต้ น)
ไตรมาส 2 AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 27 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงและไบโอดีเซล B100
ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 80 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 3.60 ล้ านลิตร
เดือนกรกฎาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 190 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริ ษัท จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังจ
้ านวน บริ ษัท ถือหุ้น AMAL คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ AMAL ต้ องการนาเงินที่ได้ ไปใช้ ใ นการลงทุน
ขยายธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ โดยเพิ่มจานวนรถบรรทุก น ้ามันเพื่อรองรับปริ มาณการขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น และใช้ เป็ นเงินทุน
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หมุนเวียนในกิจการ
เดือนตุลาคม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน จานวน 108,000,000 หุ้น ที่ได้ มีมติอนุมตั ิการ
จัดสรรในเดือนเมษายน และให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี ้
1) หุ้นสามัญ จานวน 102,000,000 หุ้น ให้ เสนอขายต่อประชาชน
2) หุ้นสามัญ จานวน 6,000,000 หุ้น ให้ เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัท
ย่อย โดยหากมีห้ นุ ที่เหลือจากการจองซื ้อตามข้ อ 2) ให้ นาหุ้นที่เหลือจากการจองซื ้อดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชน
พร้ อมกับหุ้นตามข้ อ 1)
เดือนตุลาคม บริ ษัทซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ ้น 1 ลา ได้ แก่ เรื อ “อุลญา” ที่มีน ้าหนักบรรทุก 13,020 เมตริ กตัน
ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัท มีเรื อเพิ่มขึน้ เป็ น 8 ลาและมีนา้ หนักบรรทุกรวมเพิ่มขึน้ เป็ น 46,661
เมตริ กตัน การซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีในครัง้ นี ้เพิ่มความสามารถในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าโดยเฉพาะเป็ นการขยาย
เส้ นทางการให้ บริ การไปยังภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ ปุ่น เป็ นต้ น) และ
ภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรี ลงั กา และประเทศบังคลาเทศ เป็ นต้ น)
เดือนตุลาคม AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงและไบโอดีเซล
B100 ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 95 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 4.28 ล้ านลิตร
เดื อนธัน วาคม บริ ษั ทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ โดยท าการซื อ้ ขายหลักทรัพ ย์ ในวันแรกในวัน ที่ 22
ธันวาคม 2559 ด้ วยทุนจดทะเบียน จานวน 215,800,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 431,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท และมีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว จานวน 215,800,000 บาท
ปี 2558
เดือนมกราคม AMAL ได้ เข้ าทาสัญญาจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงกับ PTG ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทาหน้ าที่ขนส่งน ้ามัน
เชื ้อเพลิงที่ PTG สัง่ ซื ้อจากโรงกลัน่ น ้ามันของ บริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (“TOP”) ไปยังคลังน ้ามันของ PTG ซึง่ ตังอยู
้ ่
ในจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก
ไตรมาส 1 AMAL ซื ้อรถบรรทุกนา้ มันเพิ่ม 30 คัน เพื่อรองรับการขนส่งน ้ามันเชื อ้ เพลิงให้ กับ PTG ส่งผลให้ กองรถบรรทุก
น ้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 ้ามัน เชือ้ เพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ ้นเป็ น 38 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 1.71 ล้ านลิตร
ไตรมาส 3 บริ ษัทซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่ม 1 ลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้ า ได้ แก่ เรื อ “เมซอนร์ ” มี
น ้าหนักบรรทุก 4,823 เมตริ กตัน ส่งผลให้ กองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ 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
ส่งผลให้ กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มเป็ น 43 คัน และมีปริ มาณการบรรทุกรวม 1.94 ล้ านลิตร
ปี 2557
เดือนกรกฎาคม บริ ษัทจัดตังบริ
้ 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
ถือหุ้นใน AMAL ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
เดือนกันยายน AMAL ทาสัญญาจ้ างขนส่งไบโอดีเซล B100 กับผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึง่ ตามสัญญาดังกล่าว AMAL
ทาหน้ าที่ขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตของผู้ผลิต ไบโอดีเซล B100 ดังกล่าว ไปส่งให้ กบั โรงกลัน่ น ้ามันที่ซื ้อไบโอ
ดีเซล B100
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เดือนกรกฎาคม AMAL ซื ้อรถบรรทุกน ้ามัน 5 คัน (โดยรถบรรทุกน ้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้ วย รถหัวลากจูง (หัวลาก) 1
คัน และรถหางพ่วงบรรทุกน ้ามัน (หางลาก) ปริ มาณบรรทุก 45,000 ลิตร 1 คัน) เพื่อรองรับการขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้ กบั
ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 รายดังกล่าว กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL ในช่วงแรก จึงมีรถทัง้ หมด 5 คัน และมีปริ มาณการ
บรรทุกรวม 0.23 ล้ านลิตร
เดือนธันวาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 40.00 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังหมด
้
ส่งผลให้ บริ ษัท ถือหุ้นใน
AMAL ในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ AMAL ต้ องการนาเงินที่ได้ ไปใช้ ในการ
ลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถ โดยเพิ่มจานวนรถบรรทุกน ้ามันเพื่อรองรับปริ มาณการขนส่งสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น และใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
1.3. โครงสร้ างการถือหุ้น
บริษัท อาม่ า มารีน จากัด (มหาชน)
ธุรกิจให้ บริการขนส่ งสินค้ าเหลวโดยเรือ
ทุนจดทะเบียน 258.96 ล้ านบาท
จานวนหุ้น
517.92 ล้ านหุ้น (พาร์ 0.5 บาท)
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ปี 2559

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด1/ 2,340.98 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 28 ธันวาคม 2561
1.4. ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทย่ อย
หุ้นที่บริษัทถือ
ทุนจดทะเบียน จานวนหุ้น
(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
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
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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
72.59%
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ขนส่ ง สิ น ค้ ำเหลว (Liquid Product) โดยใช้ เรื อ บรรทุ ก น ำ้ มัน และ
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 นกำรขนส่ง สินค้ ำระหว่ำง
ประเทศ
AMAL ดำเนินธุรกิ จขนส่งสินค้ ำเหลว (Liquid Product) โดยใช้ รถบรรทุกน ้ำมัน (Tanker
27.41%
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 : *มีสดั ส่วนรำยได้ คิดเป็ น สัดส่วนของรำยได้ รวมจำกกำรขนส่งของบริ ษัท ในปี 2561
บริ ษัท อำม่ำ มำรี น จำกัด (มหำชน) มีรำยได้ จำกกำรขนส่งใน ปี 2561 เท่ำกับ 1,287.71 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
กำไรขันต้
้ น 227.01 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 17.63 ของยอดขนส่ง โดยมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่งเท่ำกับ 1,060.70 ล้ ำน
บำท หรื อเท่ำกับร้ อยละ 82.37 ของรำยได้ ทงหมด
ั้
และมีคำ่ ใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน 59.57 ล้ ำนบำท ขณะที่คำ่ ใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
เท่ำกับ 0.63 ล้ ำนบำท โดยใน ปี 2561 บริ ษัทฯ มีกำไรสุทธิ 41.15 ล้ ำนบำท
บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จำกัด) มีรำยได้ จำกกำรขนส่งใน ปี 2561 เท่ำกับ 486.26 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
กำไรขันต้
้ น 98.78 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.31 ของยอดขนส่ง โดยมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขนส่งเท่ำกับ 387.48 ล้ ำน
บำท หรื อเท่ำกับร้ อยละ 79.69 ของรำยได้ ทงหมด
ั้
และมีคำ่ ใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน 22.96 ล้ ำนบำท ขณะที่คำ่ ใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
เท่ำกับ 11.02 ล้ ำนบำท โดยใน ปี 2561 บริ ษัทฯ มีกำไรสุทธิ 49.82 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)
โดยมีรำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจของแต่ละบริ ษัทดังนี ้
7

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

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 จจุบันเป็ นผลิตภัณฑ์ นำ้ มันพื ช (Vegetable Oil Product) และนำ้ มันปำล์มบริ โภค, นำ้ มันปำล์มเพื่ อใช้ ใน
อุตสำหกรรม(Crude Palm Oil, Palm Fatty Acid Distillate, RBD Palm Oil, RBD Palm Stearin) (Palm Olein)
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 หรื อใน
ประเทศอินโดนีเซีย และไปส่งสินค้ ำที่ทำ่ เรื อปลำยทำงในประเทศเวียดนำม
เรื อ ของบริ ษั ท จะรั บ สิ น ค้ ำจำกท่ ำ เรื อ ต้ นทำงในประเทศมำเลเซี ย หรื อ ในประเทศ
อินโดนีเซีย และไปส่งสินค้ ำที่ทำ่ เรื อในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยในบำงครัง้ อำจรับสินค้ ำจำก
ท่ำเรื อต้ นทำงในประเทศอินโดนีเซียทำงฝั่งตะวันออก 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
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สัดส่วนกำรขนส่งสินค้ ำทุกประเภท (ทังผลิ
้ ตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ) ในปี 2559 ถึงปี 2561
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 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

ปี 2561 (%)
21.00
13.42
9.84
1.84
19.40
34.50
100

1/ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจำกเส้ นทำงหลักที่บริษัท ให้ บริ กำรขนส่ง (ได้ แก่ เส้ นทำงเมียนมำ
เส้ นทำงเวียดนำม และเส้ นทำงฟิ ลิปปิ นส์) กำรขนส่งสินค้ ำในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เหลือเป็ นกำร
ขนย้ ำยสินค้ ำในระยะใกล้ เช่น กำรขนส่งสินค้ ำภำยในประเทศมำเลเซี ย 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 ซึ่งตำมอนุสญ
ั 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 ซึ่ งเป็ 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,ICOF, 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
คุณภำพและปริ มำณสินค้ ำ รวมถึงกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรขนส่งสินค้ ำ ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดให้ ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรทำ
หน้ ำที่ประสำนงำนกับนำยเรื อ (Master) ในแต่ละวัน เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ ำในกำรเดินเรื อและแผนกำรเดินเรื อ และ
ประสำนกับนำยหน้ ำจัดหำผู้เช่ำเรื อเพื่อยืนยันกำหนดกำรที่เรื อจะเข้ ำเทียบท่ำ ก่อนกำรนำเรื อเข้ ำรับสินค้ ำแต่ละครัง้
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรต้ องประสำนกับนำยเรื อ (Master) เพื่อสอบทำนข้ อมูลกำรรับสินค้ ำเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำเรื อบรรทุก
น ้ำมันและสำรเคมีจะรับสินค้ ำโดยไม่เกิดข้ อผิดพลำด รวมถึงกำหนดให้ มีเวรยำมเพื่อตรวจควำมเรี ยบร้ อยในระหว่ำงกำร
เดินเรื อ ซึง่ รวมถึงกำรตรวจสอบควำมเรี ยบร้ อยของท่อรับ/จ่ำยสินค้ ำ ฝำปิ ดถังสินค้ ำ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำสินค้ ำที่ขนส่งจะไม่
เกิดกำรสูญหำยหรื อเกิดกำรปนเปื อ้ น(Contamination)
นโยบายการกาหนดราคา
เป็ นรูปแบบ ประมำณกำรต้ นทุนบวกกำไร ภำยใต้ กลไกรำคำตลำด
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 ผลผลิตปำล์มน ้ำมันของมำเลเซียและอินโดนีเซีย เพิ่มขึ ้น โดย
สภำอุตสำหกรรมน ้ำมันปำล์มมำเลเซีย (MPOC) ให้ ข้อมูลว่ำผลผลิตปำล์มน ้ำมันของมำเลเซียลดลงกว่ำ
ปี ที่ผำ่ นมำประมำณ -1.8%
และตำมรำยงำนจำกสมำคมผู้ค้ำปำล์มน ้ำมันอินโดนีเซีย (GAPKI) ได้ ประมำณกำรผลผลิตปำล์มน ้ำมัน
ในปี 2561 อยูท่ ี่ 43 ล้ ำนตัน เพิ่มขึ ้นจำกปี ที่ผำ่ นมำประมำณ 1 ล้ ำนตัน
 ประเทศผู้นำเข้ ำน ้ำมันปำล์มที่สำคัญ ได้ แก่ จีนและอินเดีย ในปี 2561 จำกตัวเลขประมำณกำรแม้ ว่ำ
อินเดียจะขึ ้นภำษี นำเข้ ำนำ้ มันปำล์มในช่วงกลำงปี 2561 อย่ำงไรก็ ตำม อิน เดียยังคงเป็ นประเทศผู้
น ำเข้ ำ อัน ดับ หนึ่ง และในวัน ที่ 01 มกรำคม 2562 อิ น เดี ย ประกำศลดภำษี น ำเข้ ำ น ำ้ มัน ปำล์ ม จำก
ประเทศมำเลเซีย อินโดนีเซีย และ กลุม่ ประเทศ อำเซียน ซึ่งจะส่งเชิงบวกต่อผู้ผลิตและผู้สง่ ออกน ้ำมัน
ปำล์มไปยังอินเดีย
ในส่วนของประเทศจีนมีกำรนำเข้ ำในปี 2561 สูงกว่ำปี ที่ผำ่ นมำ 2.8% เนื่องจำกผลกระทบของสงครำม
กำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ทำให้ กำรนำเข้ ำน ้ำมันปำล์มเป็ นทำงเลือกทดแทนถั่วเหลืองที่มีกำรตัง้
กำแพงภำษี สงู ขึ ้น
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 กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเงินบำทส่งผลต่อผลประกอบกำรของบริ ษัท จำกควำมแตกต่ำงของสกุลเงินที่ใช้ ใน
กำรยื่นภำษี กบั สกุลเงินที่ใช้ ในกำรบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ค่ำเงินบำทเมื่อเทียบกับดอลลำร์
สหรัฐ ยังคงปรับตัวแข็งค่ำขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำ
 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำน ้ำมันดิบเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสำคัญที่มีผลต่อผลประกอบกำรของบริ ษัท ส่งผลให้
บริ ษัทมีต้นทุนในกำรขนส่งสินค้ ำสูงขึ ้น
ส่ วนแบ่ งการตลาด
สัดส่วนกำรให้ บริ กำรขนส่งน ้ำมันพืชทำงทะเล อยูใ่ นอันดับที่ 2 ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี
สัดส่วนโดยรวมทังหมดประมำณ
้
6.73% ของปริมำณกำรนำเข้ ำในทวีปเอเชีย (ได้ แก่ เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ 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 ้ำมันและสำรเคมีลำใหม่เพื่อทดแทนเรื 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

11

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

การจัดหาผู้ให้ บริการซ่ อมบารุ งเรือบรรทุกนา้ มันและสารเคมี
เพื่อให้ เรื อบรรทุกนำ้ มันและสำรเคมีของบริ ษัท สำมำรถเดินเรื อได้ อย่ำงปลอดภัยและสำมำรถให้ บริ กำร
ขนส่งสินค้ ำได้ ต่อเนื่อง รวมถึงให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดมำตรฐำน และแนวทำงปฏิบัติเกี่ ยวกับควำมปลอดภัย ในกำร
เดินเรื อ และกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมทำงทะเลขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) และกรมเจ้ ำท่ำของประเทศ
ไทย
บริ ษั ท จึงก ำหนดและปฏิ บัติต ำมวงรอบกำรซ่อมบ ำรุ ง เรื อ บรรทุก นำ้ มัน และสำรเคมี ที่ ใช้ งำนมำแล้ ว ใน
ระยะเวลำประมำณ 30 เดือน ต้ องขึ ้นอูแ่ ห้ ง (Dry Dock) เพื่อตรวจสอบโครงสร้ ำงเหล็กของตัวเรื อ ,ถังบรรจุสนิ ค้ ำ ,อุปกรณ์
เดินเรื อ และระบบปฏิบตั ิกำรที่จำเป็ นต่ำงๆ บนเรื อ เช่น ระบบเครื่ องยนต์ขบั เคลื่อนเรื อ ระบบไฟฟ้ำและระบบอุปกรณ์ ที่
จำเป็ นต่อกำรขนถ่ำยสินค้ ำบนเรื อ เป็ นต้ น โดยเจ้ ำหน้ ำที่ของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ แก่ สถำบันจัดชัน้ เรื อ กรมเจ้ ำท่ำ จะ
ตรวจสอบสภำพโคลงสร้ ำงตัวเรื อสินค้ ำ กำรบำรุ งรักษำอุปกรณ์ ที่จำเป็ นต่อกำรเดินเรื อ ให้ อยู่ในมำตรำฐำนและมีควำม
คงทนทะเล กำรขึ ้นอูแ่ ห้ ง (Dry Dock) แต่ละครัง้ จะใช้ ระยะเวลำในกำรซ่อมบำรุงโดยประมำณที่ 1 ถึง 1.5 เดือน
การจัดหาอะไหล่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ท่ สี าคัญในเรือบรรทุกนา้ มันและสารเคมี
บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรสำรองอะไหล่เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญอยู่ภำยในเรื อบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมี
เช่น ฝำสูบ (Cylinder Cover) กระบอกสูบ (Cylinder Liner) ชุดลูกสูบ (Piston, Piston rod) แหวนลูกสูบ (Piston Ring)
หรื อ อุปกรณ์ที่สำคัญไว้ ประจำบนเรื อ ฯลฯ โดยสำมำรถนำมำใช้ 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 อผู้ใ ห้ 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) หำกมีควำมต้ องกำร สัง่ ซื ้อแบบล่วงหน้ ำ FFP (Fixed Forward Price) ฝ่ ำยบริ หำร จะเป็ นผู้กำหนด
ปริ มำณ และกำหนดช่วงเวลำ ให้ ทำงฝ่ ำยจัดซื ้อสอบถำมผู้จำหน่ำยน ้ำมัน (Bunker Trader) เพื่อสรร
หำรำคำที่เหมำะสมต่อไป
(5) 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 ฯ ต้ องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกำร
เดินเรื อและงำนสินค้ ำที่กำหนดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO), แนวทำงกำรปฏิบตั ิของ
อุตสำหกรรมเรื อและสินค้ ำประเภทน ้ำมัน และหน่วยงำนรำชกำรที่กำกับดูแลท่ำเรื อและกำรขนส่งทำงเรื อในแต่ละประเทศ
บริ ษัทฯ จัดหำผู้ทำกำรในเรื อโดยกำรเปิ ดรับสมัครและแจ้ งข่ำวสำรกำรรับสมัครไปยังช่องทำงต่ำงๆ เช่น แจ้ ง
ผ่ำนพนักงำนของบริ ษั ท ,แจ้ งข้ อมูลผ่ำนศูนย์ ฝึกพำณิ ชย์ นำวีและโรงเรี ยนกำรเดิ นเรื อต่ำงๆ ,ลงประกำศในวำรสำรที่
เกี่ยวกับกำรเดินเรื อ เป็ นต้ น บุคคลที่จะได้ รับกำรบรรจุให้ ทำหน้ ำที่ ผ้ ทู ำกำรในเรื อจะต้ องผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกที่สำคัญ
เช่น
- ต้ องมีใบอนุญำตหรื อประกำศนียบัตรตำมตำแหน่งที่ออกโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
- ต้ องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่อนุมตั ิโดยกรมเจ้ ำท่ำ เพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎข้ อบังคับกำรเดินเรื อสำกลที่
เกี่ยวข้ อง
- ควรมีประสบกำรณ์ในตำแหน่งที่จะเข้ ำรับกำรบรรจุไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
- ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ที่จดั โดยบริ ษัทฯ และผ่ำนกำรสัมภำษณ์จำกผู้บงั คับบัญขำตำมสำยงำน
- สำมำรถสือ่ สำรภำษำอังกฤษได้ ดี (สำหรับตำแหน่งนำยเรื อและนำยประจำเรื อ)
- ไม่เคยต้ องโทษในคดีที่เกี่ยวกับกำรลักทรัพย์ ฉ้ อโกงเงินนำยจ้ ำง คดีทำร้ ำยร่ ำงกำยหรื อใช้ ควำมรุ นแรง
และคดีที่เกี่ยวกับกำรใช้ สำรเสพติด
ภำยหลังกำรบรรจุให้ เป็ นผู้ทำกำรในเรื อ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีกำรอบรมเพื่อให้ ผ้ ทู ำกำรในเรื อทุกคนรับทรำบ
และเข้ ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบตั ิงำนที่ถกู ต้ อง ซึ่งรวมถึงกำรอบรมในเรื่ องระบบปฏิบตั ิงำนตำมระบบบริ หำรงำนควำม
ปลอดภัยของเรื อ (International Safety Management System) โดยฝ่ ำยปฏิบตั ิกำรและฝ่ ำยควบคุมคุณภำพและควำม
ปลอดภัย บริ ษั ท ฯ ยัง ก ำหนดให้ ผ้ ูท ำกำรในเรื อ ใหม่ ต้ อ งปฎิ บัติ ง ำนร่ ว มกับ ผู้ท ำกำรในเรื อ ที่ ท ำหน้ ำ ที่ ม ำนำน และมี
ประสบกำรณ์ 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)
New bio diesel

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 จำกโรงงำนผลิตน ้ำมันพืชปทุม และไปส่งยังโรง
กลัน่ น ้ำมันของ TOP พร้ อมรับน ้ำมันดีเซลจำกโรงกลัน่ น ้ำมันของ TOP ไปส่งยังคลังน ้ำมันของ PTG
จำกนัน้ รถบรรทุกน ้ำมันจะกลับไปยังโรงงำนผลิตของน ้ำมันพืชปทุมเพื่อเริ่ มขนส่งสินค้ ำในเทีย่ วถัดไป
รถบรรทุกน ้ำมันของบริ ษัท จะรับไบโอดีเซล B100 จำกคลังนิวไบโอดีเซล จ.สุรำษฏร์ ธำนีและคลังพี
เอส สมุทรสำคร ไปส่งยังคลังท่ำจีน และคลังไออำร์ พีซี ระยอง จำกนันจะกลั
้
บไปยังโรงกลัน่ น ้ำมันของ
TOP เพื่อเริ่ มขนส่งสินค้ ำในเที่ยวถัดไป

AMAL ให้ บริ กำรขนส่งสินค้ ำในปี 2559 - 2561 เมื่อจำแนกตำมประเภทสินค้ ำ และลักษณะกำรให้ บริ กำรขนส่ง ดังนี ้
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ประเภทสินค้ า / ลักษณะการ
ให้ บริการ
จานวนเที่ยววิ่ง ร้ อยละ จานวนเที่ยววิ่ง ร้ อยละ จานวนเที่ยววิ่ง ร้ อยละ
เที่ยววิ่งที่ขนส่งไบโอดีเซล B100
1,783
9.75
2,286
8.62
3,205
11.79
เที่ยววิ่งที่ขนส่งน ้ำมันเชื ้อเพลิง
16,512
90.25
24,223
91.38
24,223
91.38
รวม
18,295
100.00
26,509
100.00
26,509
100.00
เส้ นทำงที่ ข นส่ ง สิ น ค้ ำเที่ ย วเดี ย ว
16,512
90.25
24,223
91.38
24,223
91.38
(One Trip)
เส้ นทำงที่ขนส่งสินค้ ำทังไปและกลั
้
บ
1,783
9.75
2,286
8.62
2,286
8.62
(Round Trip) 1/
รวม
18,295
100.00
26,509
100.00
26,509
100.00
14

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

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)

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
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3) กำรนำข้ อมูลตำแหน่งรถบรรทุกน ้ำมันมำใช้ ในกำรวำงแผนกำรเดินรถเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำรถบรรทุกน ้ำมัน
สำมำรถส่งมอบสินค้ ำได้ ภำยในเวลำที่ลกู ค้ ำกำหนด
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
6) ระบบ NAVERP แม่นยำ เที่ยงตรง และซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมำกับลูกค้ 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
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 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
 เพิ่มกำรขนส่งขำกลับ BH ให้ ได้ มำกขึ ้น เพื่อเพิ่มกำไรและลดค่ำใช้ จ่ำย
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 งรักษำที่หลำกหลำยและกำรเก็บรักษำ
อะไหล่รถบรรทุกน ้ำมันจำนวนมำกจำกกำรใช้ รถหัวลำกจำกผู้ผลิตหลำยรำย เมื่อบริ ษัท ต้ องกำรสัง่ ซื ้อรถบรรทุกน ้ำมัน
เจ้ ำหน้ ำที่ ฝ่ำยจัด ซื อ้ จะประสำนงำนไปยังตัวแทนจำหน่ำยของผู้ผลิต รถหัว ลำกเพื่ อ สั่งซือ้ รถหัวลำกจู งโดยตรง 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 ้ำมันเชือ้ เพลิง ให้ กบั รถบรรทุกน ้ำมัน โดยทำงบริ ษัทฯ ได้ จดั สร้ ำง ถังน ้ำมัน ขนำดถังละ 21,000
ลิตร จำนวน 2 ถัง ไว้ ที่หน่วยงำนศรี รำชำ โดยในปี 2561 ได้ สร้ ำงถังน ้ำมันขนำด 16,000 ลิตร เพิ่มอีก 1 ถัง รวมเป็ น 3 ถัง
เพื่อรองรับปริ มำณรถที่เพิ่มขึ ้น โดยจะตกลงรำคำที่ซื ้อขำยกับผู้ขำย เป็ นครัง้ ๆ ไปตำมสภำวะรำคำน ้ำมันที่ตลำดสิงค์โปร์
แต่ทงนี
ั ้ ้รำคำที่ซื ้อขำยกันนันเป็
้ นรำคำชำยส่ง (Wholesale) ทำให้ ต้นทุนรำคำน ้ำมันของบริ ษัท ถูกกว่ำกำรนำรถไปเติมที่ปั๊ม
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ทั่วไปอยู่ประมำณ 1.50 – 1.75 บำท/ลิตร โดยรถที่เข้ ำมำแวะพั ก หรื อจอดที่หน่วยงำนศรี รำชำ สำมำรถเติมนำ้ มัน ที่
หน่วยงำน ก่อนออกไปวิ่งรับงำนตำมที่ได้ รับมอบหมำย ส่วนรถบรรทุกน ้ำมันที่ไม่ได้ มีเส้ นทำงวิ่งกลับมำที่ หน่วยงำน ศรี
รำชำ สำมำรถเติมน ้ำมันจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมันรำยใดก็ได้ ที่อยู่บนเส้ นทำงกำรเดินรถ (ยกเว้ น กำรขนส่งน ้ำมั นเชื ้อเพลิง
ให้ กับ PTG ที่มีข้อตกลงให้ รถบรรทุกน ้ำมันที่ให้ บริ กำรต้ องเติมน ้ำมันจำกสถำนีบริ กำรน ้ำมัน PT) เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
คัดเลือกสถำนีบริ กำรน ้ำมันจำก 1) สถำนีบริ กำรน ้ำมันที่อยูบ่ นเส้ นทำงกำรขนส่งสินค้ ำ 2) ระยะห่ำงจำกจุดเริ่ มเดินรถหรื อ
จุ ด พั ก รถก่ อ นหน้ ำที่ เ หมำะสม เพื่ อให้ พ นั ก งำนขั บ รถสำม ำรถหยุ ด พั ก ได้ ต ำม เวลำที่ ก ฎหม ำยก ำหนด
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
- กำรอบรมกับกรมธุรกิจพลังงำน
ภำยหลังกำรบรรจุให้ เป็ นพนักงำนขับรถ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีกำรอบรมเพื่อให้ พนักงำนขับรถทุกคนรับทรำบและ
เข้ ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบตั ิงำนที่ถกู ต้ อง ซึง่ รวมถึงกำรอบรมกำรขับขี่ที่ปลอดภัย และกำรระงับเหตุฉกุ เฉินเบื ้องต้ นอัน
เกิดจำกผลิตภัณฑ์ที่บรรทุก บริ ษัท กำหนดให้ พนักงำนขับรถใหม่ต้องปฏิบตั ิงำนร่วมกับพนักงำนขับรถที่ทำหน้ ำที่มำนำน
เพื่อให้ สำมำรถเรี ยนรู้กำรปฏิบตั ิงำนจำกกำรทำงำนจริ ง (On the Job Training)และเป็ นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบตั ิงำน
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โครงสร้ างรายได้
โครงสร้ างรายได้
รายได้ จากการให้ บริการ
1.1 กำรขนส่งสินค้ ำทำงเรื อ
(บมจ. อำม่ำ มำรี น)
1.2 กำรขนส่งสินค้ ำทำงรถ
(บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ )
รวมรายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อ่ ืน 1/
รวมรายได้
หมายเหตุ:

ปี 2559
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2560
ล้ านบาท ร้ อยละ

ปี 2561
ล้ านบาท ร้ อยละ

702.51

72.29

1,097.77

70.83

1,287.71

72.84

261.94

26.95

402.88

25.99

486.26

27.51

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

1,773.97
(6.21)
1,767.76

100.35
(0.35)
100.00

1/ รายได้อืน่ ที ่สาคัญ ได้แก่ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี ่ยน ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี ่ยน ณ วันที ่
รับ รู้รายได้หรื อค่ าใช้จ่าย กับ วันที ่รับ เงิ น หรื อจ่ ายเงิ น ทัง้ นี ้ รายได้และค่ าใช้จ่ายที ่จะส่ งผลให้ เกิ ด กาไร (ขาดทุน ) จากอัต รา
แลกเปลี ่ยน เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายที ่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที ่บริ ษัทฯ กาหนดให้เป็ นสกุลเงิ นที ่ใช้ในการ
ดาเนินงาน (Functional Currency)
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3.

ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท มีดงั นี ้

1.

ความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยมหภาค
1.1 ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง

ต้ นทุนน ้ามันเชื ้อเพลิงสาหรับเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีและรถบรรทุกน ้ามัน ถือเป็ นต้ นทุนหลักที่สาคัญสาหรับ
ธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ สาหรับการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ บริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ า
ในลักษณะรายเที่ยว (Voyage Charter) โดยบริ ษัทจะตกลงอัตราค่าขนส่งสินค้ ากับผู้เช่าเรื อ (Charterer) ผ่านนายหน้ า
จัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) และนายหน้ าจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าพิจารณาและเจรจาอัตราค่าขนส่งสินค้ าต่อไป เมื่อลูกค้ าตกลงรับ
อัตราค่าบริ การขนส่งสินค้ าที่บริ ษัทเสนออัตราค่าบริ การขนส่งดังกล่าวก็จะใช้ อ้างอิงในการให้ บริ การขนส่งสินค้ าตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทังนี
้ ้ หากราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงและ/หรื ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐมีการปรับเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงอย่างมีนยั สาคัญ บริ ษัทกับผู้เช่าเรื อจะร่ วมกันเจรจา (ผ่านนายหน้ าจัดหาผู้เช่า
เรื อ) เพื่อปรับเพิ่มหรื อลดอัตราค่าขนส่งสินค้ าเพื่อให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
สาหรับการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ บริ ษัทได้ ทาสัญญาการให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับผู้ว่าจ้ างโดยกาหนดอัตรา
ค่าขนส่งสินค้ าอ้ างอิงตามราคาขายปลีกน ้ามันเชื ้อเพลิงหน้ าสถานีบริ การน ้ามัน ส่งผลให้ อตั ราค่าขนส่งสินค้ าปรับเพิ่มขึ ้น
หรื อลดลง ตามราคาขายปลีกน ้ามันเชื ้อเพลิงหน้ าสถานีบริ การน ้ามัน โดยอ้ างอิงตามตารางค่าขนส่งที่กาหนดไว้ ในสัญญา
ว่าจ้ างขนส่ง
ดังนัน้ การปรับอัตราค่าขนส่งสินค้ าเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงตามราคาน ้ามันเชื ้อเพลิง ทาให้ บริ ษัทและผู้วา่ จ้ างมัน่ ใจได้ ว่า
อัตราค่าขนส่งสินค้ าจะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเป็ นธรรมสาหรับบริ ษัทและผู้วา่ จ้ าง

1.2 ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ
สาหรับการเดินเรื อในทะเล พายุฝนเป็ นภัยธรรมชาติที่สาคัญที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
หรื ออาจส่งผลให้ การขนส่งสินค้ าเกิดความล่าช้ าได้ บริ ษัทจึงกาหนดให้ เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัททุกลาต้ อง
ติดตังอุ
้ ปกรณ์โทรพิมพ์สาหรับรับข้ อมูลการเตือนภัยและพยากรณ์อากาศที่เรี ยกว่า NAVTEX (Navigational Telex) และ
การติดต่อสอบถามข้ อมูลสภาพอากาศกับชายฝั่งหรื อเรื อลาอื่นที่อยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงผ่านวิทยุสื่ อสารย่านความถี่ VHF
และ MF/HF ทังนี
้ ้นายเรื อ (Master) จะนาข้ อมูลพยากรณ์อากาศที่ได้ ในแต่ละวันมาใช้ ประกอบการจัดทาแผนการเดินทาง
(Passage Planning) และทบทวนแผนการเดินทางในแต่ละวัน หากเส้ นทางเดินเรื อมีความเสี่ยงที่จะเผชิญ กับสภาพ
อากาศที่ผิดปกติ นายเรื อสามารถปรั บเส้ นทางการเดินเรื อเพื่อหลีกเลี่ยงพายุฝนและลมมรสุมที่รุนแรง ในกรณีที่นายเรื อ
เห็นว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงพายุฝนและลมมรสุมได้ อาจจอดพักเรื อใกล้ เกาะขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ ที่สดุ หรื ออาจเดินเรื อ
ย้ อ นกลับ เส้ น ทางที่ ผ่านมาได้ ทัง้ นี ้ นายเรื อ ต้ อ งแจ้ งให้ ผ้ ูจัด การฝ่ ายปฏิ บั ติ ก ารที่ ป ระจ าอยู่ที่ บ ริ ษั ท ทราบข้ อ มูลการ
เปลีย่ นแปลงเส้ นทางเดินเรื อและช่วงเวลาที่คาดว่าจะถึงท่าเรื อปลายทาง
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าประสบการณ์การเดินเรื อของบริ ษัทมากกว่า 20 ปี สามารถบริ หารจัดการการเดินเรื อ
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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

1.3 ความเสีย่ งจากมาตรการและข้ อกาหนดของหน่วยงานราชการในประเทศที่ตงท่
ั ้ าเรื อ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อของบริ ษัททังหมดเป็
้
นการให้ บ ริ การในต่างประเทศ โดยบริ ษัทรับสินค้ าจากท่าเรื อ
ต้ นทางในประเทศหนึง่ และนาไปส่งยังท่าเรื อปลายทางในอีกประเทศหนึ่ง ซึง่ แต่ละประเทศที่บริ ษัทนาเรื อเข้ าเทียบท่าจะมี
ส่วนควบคุมเรื อในเมืองท่า (Port State Control) ทาหน้ าที่ตรวจเรื อที่เข้ ามายังเมืองท่านันๆ
้ โดยจะพิจารณาทังส่
้ วนของ
โครงสร้ างตัวเรื อ อุปกรณ์ ความปลอดภัยประจาเรื อ ผู้ทาการในเรื อ และเอกสารการเดินเรื 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 อออกจากท่ าได้
บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ ตามที่ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า หากบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตาม
กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับสากลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิ จ
ของบริ ษัท โดยฝ่ ายปฏิบตั ิการทาหน้ าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้ อบังคับสากล และ กฎระเบียบและ
ข้ อบังคับเฉพาะที่กาหนดโดยแต่ละประเทศ (ถ้ ามี) เพื่อให้ บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ในการสุ่มตรวจเรื อของเจ้ าหน้ าที่ ส่วนควบคุมเรื อในเมืองท่า (Port State Officer) ในแต่ละประเทศ
บริ ษัทไม่เคยถูกตรวจพบว่าปฏิบตั ิผิดกฎระเบียบและข้ อบังคับร้ ายแรงจนเป็ นเหตุให้ ถูกห้ ามไม่ให้ เรื อบรรทุกน ้ามันและ
สารเคมีของบริ ษัทเดินเรื อเข้ า/ออกท่าเรื อ หรื อห้ ามไม่ให้ รับ/ส่งสินค้ า

1.4 ความเสีย่ งจากเหตุโจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจรสลัด – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ
ในการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อโดยทัว่ ไป เรื อบรรทุกสินค้ ามีความเสีย่ งที่จะถูกโจรสลัดเข้ าโจมตีเพื่อปล้ นสะดม
สินค้ าในเรื อหรื อสิ่งของมีค่าของลูกเรื อ หรื อจับตัวลูกเรื อและยึดเรื อบรรทุกสินค้ าเพื่อเรี ยกค่าไถ่ ที่ผ่านมามีรายงานการ
โจมตีของโจรสลัดในหลายพื ้นที่ เช่น บริ เวณอ่าวโซมาเลีย บริ เวณทะเลอาราเบียน บริ เวณมหาสมุทรอินเดีย และบริ เวณ
ช่องแคบมะละกา เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การจอดเรื อบรรทุกสินค้ าที่ท่าเรื อในเมืองต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุโจรกรรม
สินค้ าหรื อสิง่ ของมีคา่ ของลูกเรื อได้ เช่นกัน
แม้ ว่าบริ เวณช่องแคบมะละกาซึ่งเป็ นพืน้ ที่ที่เรื อบรรทุกนา้ มันและสารเคมีของบริ ษัทเดินเรื อผ่านเป็ นประจา
จะเกิดเหตุไม่บ่อยและไม่รุนแรงเท่ากับพื ้นที่อื่น ประกอบกับสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งเป็ นผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืช
ชนิดต่างๆ ซึ่งไม่เป็ นที่ต้องการของกลุม่ โจรสลัดเท่ากับน ้ามันเชื ้อเพลิง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีแผนการรักษา
ความปลอดภัยของเรื อ (Ship Security Plan: SSP) ซึ่งระบุถึงวิธีปฏิบตั ิในการรักษาความปลอดภัยในเรื่ องต่างๆ รวมถึง
การป้องกันเหตุโจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจรสลัด โดยแผนดังกล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากเจ้ าพนักงาน
ตรวจเรื อของกรมเจ้ าท่า และสอดคล้ องกับมาตรฐาน ข้ อบังคับ และแนวปฏิบตั ิที่กาหนดโดยองค์ การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ทัง้ นี ้ ตามแผนการรัก ษาความปลอดภัยของเรื อ (SSP) บริ ษั ท
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กาหนดให้ มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังและเตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของเรื อลาอื่นที่อยู่ในรัศมีโดยรอบและมีการ
กาหนดขันตอนและวิ
้
ธีปฏิบตั ิเมื่อตรวจพบความผิดปกติ เช่น
1) การแจ้ งผู้ทาการในเรื อเพื่อเตรี ยมพร้ อมรับมือกับเหตุการณ์
2) การแจ้ งเตือนเรื อที่เคลื่อนที่เข้ 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 าที่หน่วยงานราชการที่ดแู ลรักษาชายฝั่ งในน่านน ้าที่เรื อบรรทุกน ้ามันและ
สารเคมีของบริ ษัทเดินเรื ออยู่ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังศึกษาและกาหนดให้ เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริ ษัทเดินเรื อในเส้ นทางและช่วงเวลา
ที่ มี ค วามปลอดภัย เช่ น การไม่ เดิ น เรื อ เข้ า พื น้ ที่ เสี่ย งในเวลากลางคื น เนื่ อ งจากการสังเกตสิ่ง ผิ ด ปกติ จ ะท าได้ ย าก
เป็ นต้ น สาหรับการจอดเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีที่ท่าเรื อในเมืองต่างๆ บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังและ
เตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องที่เข้ าใกล้ เรื อ
บริ ษัทยังได้ ติดตามข้ อมูลเกี่ยวกับการปล้ นสะดมของโจรสลัดที่เผยแพร่ โดยศูนย์ประสานการปฏิบตั ิในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่จดั ตังขึ
้ ้นตามมติของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ เพื่อ
ทาหน้ าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆ (ซึ่งรวมถึง การป้องกันและปราบปรามการกระทา
อันเป็ นโจรสลัด) และปฏิบตั ิภารกิจอื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากรัฐบาล ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ นาข้ อมูลและสถิติการเกิดเหตุมาใช้
ประกอบการวางแผนการเดินเรื อ โดยบริ ษัทได้ ส่งตัวแทนฝ่ ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุมกับทาง ศรชล. เมื่อมีการจัดประชุม
หารื อทุกครัง้
ดังนัน้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการบริ หารจัดการการเดินเรื อในปั จจุบนั เพียงพอสาหรับการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุ
โจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจรสลัด ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยได้ รับความเสียหายในทรัพย์สินและ
สินค้ าที่ขนส่ง และไม่เคยสูญเสียเจ้ าหน้ าที่ประจาเรื อจากเหตุโจรกรรมและการปล้ นสะดมของโจรสลัด
2.

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท
2.1 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ

ในธุ ร กิ จ การให้ บริ ก ารขนส่ง สิ น ค้ า ทางเรื อ นายหน้ าจัด หาผู้เช่ า เรื อ (Broker) เป็ นบุค คลที่ มี บ ทบาทส าคัญ
ท าหน้ าที่ 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 ษัทเนื่องจากนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อจะทราบความต้ องการของทัง้ 2 ฝ่ าย โดยทราบว่าผู้เช่าเรื อต้ องการ
ขนส่งสินค้ าอะไร ปริ มาณเท่าไร ในช่วงเวลาใด และทราบว่าเจ้ าของเรื อมีเรื อที่พร้ อมบรรทุกสินค้ าในช่วงเวลาดังกล่าว
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
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เรื อจึงถื อเป็ นธรรมเนียมปฏิ บัติสาหรับการขนส่งสินค้ าทางเรื อ อย่า งไรก็ ตาม ผู้เช่าเรื อและเจ้ าของเรื อสามารถติดต่อ
กับนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อมากกว่า 1 รายได้ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงผู้เช่าเรื อหรื อเจ้ าของเรื อได้ หลากหลายขึ ้น
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท มี น ายหน้ า จัด หาผู้เช่ า เรื อ ที่ บ ริ ษั ท ติ ด ต่ อ เป็ นประจ า 1 ราย ได้ แ ก่ กลุ่ม บริ ษั ท 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 “กลุ่มบริ ษัท MEGAPORTS”) โดยกลุ่มบริ ษัท MEGAPORTS ไม่เป็ นบุคคลเกี่ยว
โยงกับ บริ ษั ท บริ ษั ท จึ งถื อ ได้ ว่า มี ค วามเสี่ย งจากการพึ่ ง พิ งนายหน้ า จัด หาผู้เช่ า เรื อ เพี ย งรายเดี ย ว เนื่ อ งจากบริ ษั ท
อาจสูญเสียลูกค้ าที่ติดต่อผ่านกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS ได้ หากกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS ไม่แนะนาให้ ลกู ค้ าใช้ บริ การ
ขนส่งสินค้ ากับบริ ษัทต่อไป
สาเหตุที่บริ ษัทติดต่อกลุ่มบริ ษัท MEGAPORTS เป็ นนายหน้ าจัดหาผู้เช่า เรื อเพียงรายเดียว เนื่องจากในอดีต
บริ ษัทเคยติดต่อกับนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อหลายราย ซึ่งแต่ละรายก็จะมีความสามารถหรื อศักยภาพในการจัดหาสินค้ า
และติดต่อลูกค้ าที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไป ที่ผ่านมา บริ ษัท
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 ราค่าขนส่งที่
ดีได้ และสามารถวางแผนการจัดหาสินค้ าและลูกค้ าให้ อย่างต่อเนื่อง
2) มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อเป็ นเวลานานจึงสามารถคัดเลือกและแนะนาลูกค้ า
ที่มีฐานะทางการเงินที่ดีให้ กับบริ ษัทได้ ทาให้ บริ ษัทลดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การ
ขนส่งสินค้ าจากลูกค้ าลงได้
3) ทาหน้ าที่ประสานงานกับตัวแทนเจ้ าของเรื อ (Ship Agent) ที่ท่าเรื อต้ นทางและปลายทางได้ ดีทาให้ การนา
เรื อเข้ าเทียบท่าและการรับ/ส่งสินค้ าเป็ นไปอย่างราบรื่ น
4) ดาเนินการชาระค่าใช้ จ่ายในการนาเรื อเข้ าเทียบท่าตามที่ตวั แทนเจ้ าของเรื อเรี ยกเก็บ แล้ วจึงเรี ยกเก็บกับ
บริ ษัทในภายหลัง ซึง่ จะช่วยอานวยความสะดวกและประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารให้ กบั บริ ษัทได้
อย่างไรก็ ต าม บริ ษั ท เชื่ อ มั่น ว่าการมี กลุ่ม บริ ษั ท MEGAPORTS เป็ น นายหน้ าจัด หาผู้เช่ าเรื อ เพี ยงรายเดี ย ว
ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในระยะยาว เนื่องจากที่ผา่ นมาบริ ษัทและกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS
มีการพัฒนาความสัมพันธ์ ทางการค้ ากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริ ษัท MEGAPORTS ได้ แนะนาลูกค้ าให้ ใช้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
แม้ ว่า นายหน้ า จัด หาผู้เช่ า เรื อ (Broker) จะเป็ นผู้เสนอชื่ อ เรื อ ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารกับ ผู้เช่ า 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
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4) การดูแลรักษาเรื อ เครื่ องจักรกลภายในเรื อ และถังสินค้ าให้ อยู่ในสภาพดีและพร้ อมให้ บริ การอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งผู้เช่าเรื อ (Charterer) สามารถประเมินได้ จากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงข้ อร้ องเรี ยนจาก
ผู้รับสินค้ า (Consignee) ที่ทา่ เรื อปลายทาง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมัน่ ใจว่าลูกค้ าของบริ ษัท (รวมถึงลูกค้ าที่ติดต่อผ่านกลุม่ บริ ษัท MEGAPORTS) เชื่อมัน่ ในคุณภาพ
การให้ บริ การของบริ ษัท
2.2 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ
ปั จจุบนั บริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อกับผู้เช่าเรื อ (Charterer) รายใหญ่ 4 ราย ได้ แก่
1) บริ ษัท Inter-Continental Oils and Fats Pte Ltd (“ICOF”) ผู้ค้าน ้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก
2) บริ ษั ท Astra–KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ระหว่ า ง บริ ษั ท Kuala Lumpur Kepong Berhad

ซึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย และ PT Astra Agro Lestari ซึง่ เป็ นบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อค้ าผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มในภูมิภาคเอเชียใต้
และเอเชียตะวันออก
3) บริ ษัท Wilmar International Limited (“WILMAR”) ผู้ผลิตและจาหน่ายน ้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก
4) บริ ษัท Denali Trading Pte. Ltd. (“DENALI”) ผู้ค้าน ้ามันปาล์มรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก
บริ ษัทจึงถือได้ วา่ มีความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ ารายใหญ่ หากลูกค้ ารายใหญ่ รายใดรายหนึ่งไม่ใช้ บริ การขนส่ง
สินค้ าทางเรื อกับบริ ษัทต่อไป บริ ษัทอาจไม่สามารถหาลูกค้ ารายใหม่ทดแทนได้ ส่งผลให้ รายได้ จากการให้ บริ การขนส่ง
สินค้ าทางเรื อลดลงอย่างมีนยั สาคัญได้
บริ ษัทเชื่อว่าการให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับผู้เช่าเรื อรายใหญ่น้อยราย ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทในระยะยาว เนื่องจากลูกค้ ารายใหญ่ดงั กล่าวเป็ นผู้จาหน่ายน ้ามันปาล์มที่สาคัญในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ จึงมีความต้ องการใช้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื ออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัท
เชื่อมัน่ ว่าที่ผา่ นมาบริษัทสามารถให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพกับลูกค้ าได้ อย่างสม่าเสมอ เช่น
1) บริ ษทั จัดส่ งสิ นค้าได้ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า เพราะการส่ งมอบที่ล่าช้ากว่าแผนอาจ

ทาให้ลูกค้าเสี ยค่าปรับหรื อสู ญเสี ยความเชื่อมัน่ จากผูซ้ ้ื อสิ นค้าของลูกค้าได้
2) บริ ษัทเก็บรักษาสินค้ าไม่ให้ เกิดการปนเปื อ้ น (Contamination) ระหว่างการขนส่ง เนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัท
ขนส่งเป็ นน ้ามันปาล์มและนา้ มันพืชที่ใช้ ในการบริ โภค (Food Grade) การปนเปื อ้ นของสิ่งแปลกปลอม
ต่างๆ อาจทาให้ น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชมีคณ
ุ สมบัติต่ากว่าที่ลกู ค้ าตกลงไว้ กบั ผู้ซื ้อของลูกค้ า จึงอาจถูก
ปฏิเสธการรับสินค้ าและสร้ างความเสียหายให้ กบั ลูกค้ าได้
3) บริ ษัทมีการควบคุมและดูแลสินค้ าไม่ให้ เกิดการสูญหายเกินกว่าปริ มาณที่กาหนด โดยที่ผ่านมาบริ ษัทไม่
เคยได้ รับการร้ องเรี ยนเรื่ องการสูญหายของสินค้ าจากลูกค้ า ทาให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจได้ ว่าสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งจะ
ส่งถึงผู้ซื ้อสินค้ าของลูกค้ าได้ ตามจานวนที่ตกลงกันไว้
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4) บริ ษัทดูแลรักษาเรื อ เครื่ องจักรกลภายในเรื อ และถังสินค้ าให้ อยู่ในสภาพดีและพร้ อมให้ บริ การ ทาให้ เกิด
ความมัน่ ใจของผู้รับสินค้ าปลายทาง
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ยังมี ค วามช านาญและมี ป ระสบการณ์ ย าวนานในการขนส่ง สิน ค้ า ในเส้ น ทางเมี ย นมา
ซึ่งเป็ นหนึ่งในตลาดหลักของลูกค้ ารายใหญ่ใ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนันบริ
้ ษัทเชื่อว่าลูกค้ าของบริ ษัทจะใช้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแนวโน้ มที่จะใช้ บริ การขนส่งสินค้ าเพิ่มขึ ้นตามความต้ องการนาเข้ าผลิตภัณฑ์
น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี
2.3 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ าน้ อยราย – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้ 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
บริ ษัทจึงถือได้ ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ าน้ อยราย หากลูกค้ ารายใดรายหนึ่งไม่ใช้ บริ การขนส่งสินค้ ากับ
AMAL และไม่สามารถหาลูก ค้ ารายใหม่ท ดแทนได้ รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารขนส่งสิน ค้ า ทางรถอาจลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ
บริ ษัทมีแผนที่จะให้ AMAL เพิ่มจานวนลูกค้ าโดยขยายการให้ บริ การขนส่งไปยังสินค้ าประเภทอื่น นอกเหนือจาก
น ้ามันเชือ้ เพลิงและไบโอดีเซล B100 เช่น ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม ได้ แก่ น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) น ้ามันปาล์มกึ่งบริ สทุ ธิ์
(RBDPO) และน ้ามันปาล์มบริ โภค (Palm Olein) เป็ นต้ น และ เอทานอล (Ethanol) รวมถึงสินค้ าเหลวประเภทอื่นๆ เพื่อให้
ขนสินค้ าที่หลากหลายมากขึ ้น และสามารถเพิ่มอัตราการใช้ รถได้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้ การขนสินค้ าเหลวเพียงอย่างเดียวทาให้
บริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องลงทุนซื ้อรถบรรทุกสินค้ าหลายประเภท ดังนัน้ บริ ษัทคาดว่าจานวนลูกค้ าของ AMAL จะทยอยเพิ่มขึ ้น
ตามการเติบโตของธุรกิจและลดการพึง่ พิงลูกค้ ารายใดรายหนึง่ ลงได้
2.4 ความเสีย่ งจากการที่ไม่มีสญ
ั ญาว่าจ้ างขนส่งสินค้ าระยะยาว – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้ าทางเรื อ
สาหรับธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อ บริ ษัทให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับผู้เช่าเรื อ (Charterer) ในลักษณะ
เป็ น รายเที่ ย ว (Voyage Charter) คื อ การให้ บ ริ ก ารขนส่ง สิน ค้ า จากท่ า เรื อ ต้ น ทางไปยัง ท่ า เรื อ ปลายทางแต่ล ะครั ง้
ตามที่ผ้ เู ช่าเรื อได้ แจ้ งความต้ องการใช้ บริ การขนส่ งสินค้ าให้ บริ ษัททราบผ่านทางนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Ship Broker)
ทังนี
้ ้ การที่บริ ษัทไม่มีการทาสัญญาว่าจ้ างขนส่งสินค้ าระยะยาว ในขณะที่บริ ษัทมีการลงทุนเพื่อเพิ่มจานวนเรื อบรรทุก
น ้ามันและสารเคมีหลายลาในช่วงที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะลงทุนเพิ่มในอนาคต ส่งผลให้ บริ ษั ทมีความเสี่ยงที่ผลการ
ดาเนินงานจะลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หรื ออาจไม่สามารถชาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ก้ ยู ืมเพื่อลงทุนซื ้อ
เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีได้ ในกรณีบริ ษัทไม่สามารถให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับผู้เช่าเรื อได้ มากเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าเรื อที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัทได้ แก่ 1) ICOF 2) ASTRA-KLK 3) WILMAR และ 4) DENALI
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) ซึ่งทาหน้ 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 ษัทรายใดใช้ 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
2.5 ความเสีย่ งจากการขนสินค้ าเฉพาะกลุม่
สินค้ าที่ AMA ให้ บริ การขนส่งทางเรื อส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ น ้ามันปาล์ม เช่น นา้ มันปาล์มดิบ (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
อย่างไรก็ ตาม ถึงแม้ ว่าในสถานการณ์ ปัจจุบัน ปริ มาณการบริ โภคนา้ มันปาล์ม ไบโอดีเซล B100 และน า้ มัน
เชื ้อเพลิง มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทก็ตระหนักถึงความเสีย่ งจากการขนส่งสินค้ าเฉพาะกลุม่ เป็ นอย่างดี บริ ษัท
กาลังศึกษาและวางแผนความเป็ นไปได้ ที่จะขยายการให้ บริ การขนส่งสินค้ าไปยังสินค้ ากลุม่ อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ขนส่ง
อยู่ในปั จจุบนั รวมถึงการให้ บริ การในรู ปแบบอื่นเพื่อมุ่งสู่การเป็ นผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์อย่างครบวงจร บริ ษัทเชื่อว่าจะ
สามารถลดผลกระทบความเสีย่ งดังกล่าวให้ อยูใ่ นระดับที่บริ หารจัดการได้
2.6 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้ านของบริ ษัท
ธุ ร กิ จ การให้ บริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ าของบริ ษั ท และ AMAL เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ต้ องอาศั ย บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ และ
ความชานาญเฉพาะทาง เนื่องจากสินค้ าที่บริ ษัทและ AMAL ขนส่งจัดเป็ นสินค้ าประเภทสารเคมีและวัตถุอนั ตราย การ
ขนส่งสิน ค้ าดังกล่าวทัง้ ทางเรื อและทางรถต้ องอาศัย ผู้ทาการในเรื อ (สาหรับ การขนส่งทางเรื อ) และพนักงานขับ รถ
(สาหรับการขนส่งทางรถ) ที่ผ่านการฝึ กอบรมและทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการทางานในเรื่ องต่างๆ เช่น ใบอนุญาต
เดินเรื อของนายประจาเรื อ หรื อใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 4 สาหรับขับรถบรรทุกวัตถุอนั ตราย เป็ นต้ น รวมถึงผู้มีความรู้
และความชานาญในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่งสินค้ า เช่น การเดินเรื อและรถอย่างปลอดภัย การรับ/จ่ายสินค้ าอย่าง
ปลอดภัย การดูแลรักษาสินค้ า และการป้องกันภัยและระงับเหตุฉกุ เฉิน เป็ นต้ น เนื่องจากความผิดพลาดในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงานอาจนามาซึง่ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ รวมถึงสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้ าน บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทางาน โดยบริ ษัทจัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานในแต่
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ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริ มให้ พนักงานภายในหน่วยงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางาน รวมถึง
กาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่แผนกทรัพยากรบุคคลวางแผนและติดตามการอบรมและเข้ ารับการทดสอบเพื่ อรับใบอนุญาตหรื อต่อ
อายุใบอนุญาตของพนักงาน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ พนักงานของบริ ษัทเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิ
ใหม่ๆ ที่ปรับเปลีย่ นในแต่ละปี ได้
นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความชานาญ บริ ษัทยังตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาบุคคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ บริ ษัทจึงได้ มีการพิจารณาและกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้ กบั พนักงาน โดยอ้ างอิงจากอัตรา
ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจให้ บคุ ลากรของบริ ษัททางานร่วมกับบริ ษัทในระยะยาว และพิจารณาเลือ่ น
ขันให้
้ กบั พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถให้ อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม ให้ สามารถใช้ ความรู้ความสามารถในการพัฒนา
บริ ษัทได้ เต็มความสามารถ ดังนันบริ
้ ษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้ านของบริ ษัท
จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต
2.7 ความเสีย่ งจากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างการขนส่งสินค้ า
เนื่องจากบริ ษัทดาเนินธุรกิจการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทังทางเรื
้
อและทางรถ โดยสินค้ าที่บริ ษัทขนส่งเป็ นสินค้ าที่มี
มูลค่าสูง จากปริ ม าณการขนส่งต่อเที่ ย วสูง และเป็ นสิน ค้ าประเภทสารเคมี แ ละวัต ถุอัน ตราย ดังนัน้ หากเกิ ด ความ
ผิดพลาดหรื ออุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ งสินค้ 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 อความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริ ษัทซึง่ อาจทาให้ ลกู ค้ ายกเลิก
การใช้ บริ การขนส่งจากบริ ษัทได้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างการขนส่งสินค้ า บริ ษัทจึงกาหนดและปรับปรุ ง
มาตรการป้องกันอุบตั ิเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปั จจัยที่อาจก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ สาหรับการขนส่งสินค้ าทางเรื อ บริ ษัท
กาหนดให้ ผ้ ทู าการในเรื อ (ได้ แก่ นายเรื อ นายประจาเรื อ และลูกเรื อ) ทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับการ
เดินทะเลที่กาหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เช่น
1) การเดินยามเพื่อตรวจดูความเรี ยบร้ อยของจุดเสีย่ งที่อาจเกิดเพลิงไหม้ ทกุ ๆ 4 ชัว่ โมง
2) การสุ่มตรวจเจ้ าหน้ าที่ประจาเรื อและลูกเรื อเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์หรื อตรวจหาสารเสพติดอย่าง
สม่าเสมอ
3) การตรวจสอบและทดสอบเครื่ องมือและอุปกรณ์การเดินเรื อเป็ นประจาทุกเดือน
4) การตรวจสอบสภาพอากาศและความพร้ อมของเรื อก่อนออกจากท่าเรื อต้ นทางและก่อนเข้ าท่าเรื อปลายทาง
เป็ นต้ น
ส าหรั บ การขนส่ ง สิ น ค้ าทางรถ บริ ษั ท ก าหนดนโยบายด้ านความปลอดภั ย ในการขนส่ ง สิ น ค้ าทางรถ
โดยกาหนดให้ พนักงานขับรถต้ องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด เช่น
1) การกาหนดให้ พนักงานขับรถต้ องเดินรถไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน และต้ องหยุดพักรถเป็ นเวลา 30 นาที เมื่อเดิน
รถต่อเนื่องครบทุกๆ 4 ชัว่ โมง และกรณีเส้ นทางที่ไกลเกิน 8 ชัว่ โมง บริ ษัทกาหนดให้ มีพนักงานขับรถ 2 คน ทา
หน้ าที่ขบั รถบรรทุกน ้ามัน โดยสลับกันเดินรถและพักผ่อน เพื่อให้ พนักงานขับรถแต่ละคนเดินรถไม่เกิน 8 ชัว่ โมง
ต่อวัน
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2) การสุม่ ตรวจความพร้ อมของพนักงานขับรถโดยพิจารณาจากสภาพร่างกาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และ
ตรวจหาสารเสพติด ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน
3) การตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกน ้ามันก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานในแต่ละวัน
4) การกาหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS เพื่อคอยตรวจสอบความเร็ วของรถ
การจอดตามจุดจอดที่กาหนด รวมถึงเฝ้าดูสภาพและพฤติกรรมของพนักงานขับรถผ่านกล้ องวงจรปิ ดที่ติดตังใน
้
รถบรรทุกน ้ามัน เป็ นต้ น
บริ ษัทยังได้ จัดตังฝ่
้ ายบริ หารงานคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ คอยจัด
อบรมพนักงานขับรถเรื่ องการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย การสุม่ ตรวจสอบพนักงานขับรถระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที่ เช่น การวัด
ปริ มาณแอลกอฮอล์ ณ จุดจอดรถ เสนอมาตรการเพื่อลดการเกิดอุบตั ิเหตุ จัดทาแผนฉุกเฉิน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ทาประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทและ AMAL สาหรับการให้ บริ การ
ขนส่งทางเรื อ บริ 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 าที่รั่วไห ล
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 ษัทเชื่อว่ามาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น จะช่วยลดความเสีย่ งและความเสียหายจากอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้น
ในระหว่ า งการขนส่ ง สิ น ค้ าให้ อยู่ ใ นระดับ ที่ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของ
บริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ

2.8

ความเสี่ยงจากการจอดรอรับ/ส่งสินค้ าจากความไม่พร้ อมของท่าเรื อหรื อลูกค้ า

การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อในบางครัง้ อาจเกิดเหตุการณ์ที่เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีไม่สามารถรับ /ส่ง
สินค้ าได้ เมื่อไปถึงท่าเรื อ จากหลายสาเหตุ เช่น
1) ลูกค้ าไม่พร้ อมรับ/ส่งสินค้ า เนื่องจากสินค้ าไม่พร้ อมส่ง หรื อเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ/ส่งสินค้ าไม่ครบถ้ วน
2) ท่าเรื อที่กาหนดให้ เรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีไปรับ /ส่งไม่พร้ อมให้ เรื อเข้ าเทียบท่า ซึง่ อาจเกิดจากข้ อจากัด
ของท่าเรื อที่ไม่สามารถรองรับการรับ/ส่งสินค้ าจากเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีจานวนมากได้
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3) ถังสาหรับบรรจุสินค้ าที่ท่าเรื อปลายทางเต็ม จึงไม่สามารถรับสิน ค้ าจากเรื อได้ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่เรื อ
บรรทุกน ้ามันและสารเคมีต้องจอดรอที่ท่าเรื อเป็ นเวลานาน บริ ษัทจะได้ รับผลกระทบจากค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มสูงขึ ้น
จากการจอดรอ นอกจากนี ้ การจอดรอที่ท่าเรื อเป็ นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อแผนการรับส่งสินค้ าในเที่ยว
ถัดไปจนอาจทาให้ บริ ษัทเสียโอกาสในการให้ บริ การขนส่งสินค้ ากับลูกค้ ารายอื่นที่เปลี่ยนไปใช้ เรื อบรรทุกน ้ามัน
และสารเคมีจากเจ้ าของเรื อรายอื่น เนื่องจากไม่สามารถรอเรื อของบริ ษัทได้
บริ ษัทตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการจอดรอรับ/ส่งสินค้ าจากความไม่พร้ อมของท่าเรื อหรื อลูกค้ า
บริ ษัทจึงเรี ยกเก็บค่าเสียเวลา (Demurrage Charge) จากการจอดรอเกินเวลาที่กาหนด โดยคิดในอัตราค่าเสียเวลาต่อวัน
หรื อต่อชัว่ โมงที่ต้องจอดรอ ที่ผ่านมาการจอดรอรับ /ส่งสินค้ าเกินกว่ากาหนดส่วนใหญ่เกิดขึ ้นที่ท่าเรื อในประเทศเมียนมา
บริ ษัทจึงได้ เจรจากับผู้เช่าเรื อผ่านนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Broker) เพื่อกาหนดอัตราค่าเสียเวลา (Demurrage Charge)
ให้ เหมาะสมกับความล่าช้ าที่เกิดขึ ้นจริ ง ดังนัน้ บริ ษัทเชื่อว่าบริ ษัทสามารถบริ หารจัดการความเสีย่ งจากการจอดรอรับ /ส่ง
สินค้ าจากความไม่พร้ อมของท่าเรื อหรื อลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมได้
3.

ความเสี่ยงด้ านการเงิน
3.1

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนส่ ง สิ น ค้ าทางเรื อ บริ ษั ท ติ ด ต่ อ ลูก ค้ าผ่ า นนายหน้ าจัด หาผู้ เช่ 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 รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปั นผล
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท มี ต้ นทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ส าคั ญ ในการด าเนิ น งาน (เช่ น ต้ นทุ น ค่ า น า้ มั น เชื อ้ เพลิ ง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการเทียบท่า และค่านายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ (Commission Fee) เป็ นต้ น เป็ นสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สหรัฐ การที่บริ ษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายบางส่วนเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ จึงเป็ นการบริ หารความเสี่ยงแบบ
ธรรมชาติ (Natural Hedge) ที่ช่วยลดความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นได้ บ้าง
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังกาหนดให้ การกู้ยืมเงิ นจากสถาบันการเงินสาหรับลงทุนซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี
ลาใหม่ ก้ ู ยื ม เป็ น สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ เพื่ อ ให้ ด อกเบี ย้ และเงิ น ต้ น ที่ ช าระเป็ น สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ เพื่ อ ช่ ว ยลด
ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นให้ น้อยลงได้
3.2

ความเสี่ยงจากการเรี ยกเก็บค่าขนส่งจากลูกค้ าผ่านทางนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อ

ในธุรกิ จการขนส่งสิน ค้ าทางเรื อ ลูกค้ าเกื อ บทัง้ หมดที่บ ริ ษั ทให้ บ ริ การขนส่งสิน ค้ 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 ษัทมีขนตอนและค่
ั้
าใช้ จ่ายในการติดตามหนี ้สินมากกว่าการ
ดาเนินธุรกิจกับบุคคลในประเทศ บริ ษัทจึงถือได้ วา่ มีความเสีย่ งจากการติดตามหนี ้จากลูกหนี ้ในต่างประเทศ
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ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ก าหนดให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท MEGAPORTS ท าหน้ า ที่ เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ขนส่ง สิ น ค้ า จากลูก ค้ า ของ
บริ ษัททังหมด
้
โดยบริ ษัทกาหนดให้ นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อรวบรวมเงินค่าขนส่งสินค้ าที่เรี ยกเก็บจากลูกค้ าในแต่ละเที่ยว
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 เกินไป จึง ช่วยจากัดความเสี่ยงจากการเรี ยกเก็บค่าขนส่งจากนายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื อได้
ในขณะที่ยงั สามารถบริ หารค่าใช้ จ่ ายในการโอนเงินได้ อย่างเหมาะสม สาหรับเงินค่าขนส่งสินค้ าที่เกิดจากการให้ บริ การ
ขนส่งโดยเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมีขนาดใหญ่ บริ ษัทกาหนดให้ นายหน้ าจัดหาผู้เช่าเรื 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 ท ยัง ได้ มี ก ารติ ด 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
4.

ความเสี่ยงด้ านการบริ หารจัดการ
4.1

ความเสี่ยงจากการมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจกาหนดนโยบายการบริ หาร

บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงได้ กาหนดโครงสร้ างการบริ หารจัดการที่ช่วยให้ การดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม โดยบริ ษัทกาหนดให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลภายนอกเป็ นกรรมการอิสระจานวน 4
คนจากกรรมการบริ ษัททังหมด
้
10 คน เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมตั ิรายการต่างๆ
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแต่งตังกรรมการอิ
้
สระทัง้ 4 คน ทาหน้ าที่กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการทา
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงสอบทานให้
บริ ษัทมีการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานทางการเงินที่ถกู ต้ องและทันเวลา บริ ษัทยังกาหนดให้ มีคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ า ตอบแทน เพื่ อ ท าหน้ าที่ ส รรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถเข้ าด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาและกาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั คณะกรรมการ
บริ ษัทโดยแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 4 คน เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจากกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนทังหมด
้
3 คน และแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 คน เป็ นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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4.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 รายละเอียดทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษัท และบริ ษัทย่อยใช้ ในการประกอบ
ธุรกิ จ มี มูลค่า สุท ธิ ห ลังหลัก ค่า เสื่อมราคาสะสมและค่าตัด จ าหน่า ยสะสม เท่า กับ 3,222.82 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

2,360.19
58.74

บริ ษัท เป็ นเจ้ าของ
บริ ษัท เป็ นเจ้ าของ

11.73

บริ ษัท เป็ นเจ้ าของ

รถบรรทุกน ้ามันมันและอุปกรณ์รถ

695.01

AMAL เป็ นเจ้ าของ

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

24.31
0.87
7.71
1.39
8.98
1.69
2.06
3.75
6.39
3,222.82

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

หมายเหตุ:

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 ้อ ใน ช่ ว ง ปี 2558 ถึ ง ปี
25611/
รถบรรทุกน ้ามันทังหมดติ
้
ด
ภาระตามสัญญาเช่าซื ้อ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ จดจานองเรื อ “เมซอนร์ ” เรือ “อุลญา” เรือ “อลิลญา” เรือ “อัณณิกา” เรือ “สลิณา”และเรือ “เอ
ลิฌา” ที่ลงทุนซื ้อในช่วงปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ไว้ เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม 2 แห่ง
2/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีรถบรรทุกนา้ มันจานวน 149 คัน (โดยรถบรรทุกน ้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้ วย รถหัวลาก
จูง (หัว ลาก) 1 คัน และรถพ่วงบรรทุกนา้ มัน ปริ ม าณบรรทุก 45,000 ลิต ร อีก 1 คัน) และมีรถหัวลากจูง 1 คัน (สารองไว้ ใช้ ใน
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ระหว่างการซ่อมแซมรถหัวลากจูงคันอื่น) โดยรถบรรทุกนา้ มันทังหมดและรถหั
้
วลากจูงอีก 1 คัน อยูภ่ ายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงินกับ
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน

ทังนี
้ ้ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สาคัญสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ งานของสินทรัพย์สาหรับการ
ดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท ได้ ดงั นี ้
4.1.1

เรือบรรทุกนา้ มันและสารเคมี

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษั ท มี เรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี จ านวน 11 ลา สาหรั บ การ
ให้ บริ การขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิด ต่างๆ 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

ข้ อมูลเรือที่สาคัญ
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ทบี่ ริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2555
- ปี ที่สร้ าง: 2535
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 6 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 4,908 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ : เรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี (IMO
II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ทบี่ ริ ษัท ลงทุนซื ้อ: 2555
- ปี ที่สร้ าง: 2536
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 7 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 3,165 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ : เรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี (IMO
II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ทบี่ ริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2555
- ปี ที่สร้ าง: 2537
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 8 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 3,110 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ : เรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี (IMO
II/III)

32

การให้ บริการ 1/
ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม
และน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเมียน
มา

ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม
และน า้ มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ นทาง
เวียดนามและ/หรื อ เส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม
และน า้ มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ นทาง
เวียดนามและ/หรื อ เส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์
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ชื่อเรือ
จ้ าวอโนมา

เมซอนร์

เมญ่า

อุลญา

อลิลญา

ข้ อมูลเรือที่สาคัญ
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ทบี่ ริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2553
- ปี ที่สร้ าง: 2538
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 9 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 4,763 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ : เรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี (IMO
II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ทบี่ ริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2558
- ปี ที่สร้ าง: 2546
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 17 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 4,823 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ : เรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี (IMO
II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ทบี่ ริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2559
- ปี ที่สร้ าง: 2550
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 21 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 9,942 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ : เรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี (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 อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี (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 อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี (IMO
II/III)
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การให้ บริการ 1/
ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม
และน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเมียน
มาและ/หรื อ เส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม
และน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเมียน
มาและ/หรื อ เส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม
และน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเอเชีย
ตะวัน ออก และ/หรื อ เอเชี ย ใต้ และ/หรื อ
เส้ นทางเวี ย ดนาม และ/หรื อ เส้ นทาง
ฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม
และน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเอเชีย
ตะวัน ออก และ/หรื อ เส้ นทางเอเชี ย ใต้
และ/หรื อเส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม
และน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเอเชีย
ตะวัน ออก และ/หรื อ เส้ นทางเอเชี ย ใต้
และ/หรื อเส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

ชื่อเรือ
อัณณิกา

สลิณา

เอลิฌา

ข้ อมูลเรือที่สาคัญ
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2560
- ปี ที่สร้ าง: 2552
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 23 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ : เรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี (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 อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี (IMO
II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปี ที่บริ ษัทลงทุนซื ้อ: 2561
- ปี ที่สร้ าง: 2551
- อายุการใช้ งานคงเหลือ: 20 ปี
- น ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริ กตัน
- ประเภทเรื อ : เรื อ บรรทุก น า้ มัน และสารเคมี (IMO
II/III)

การให้ บริการ 1/
ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม
และน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเอเชีย
ตะวันออก และ/หรื อเส้ นทางเอเชียใต้ และ/
หรื อเส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม
และน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเอเชีย
ตะวัน ออก และ/หรื อ เส้ นทางเอเชี ย ใต้
และ/หรื อเส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

ให้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ น า้ มัน ปาล์ ม
และน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้ นทางเอเชีย
ตะวัน ออก และ/หรื อ เส้ นทางเอเชี ย ใต้
และ/หรื อเส้ นทางฟิ ลปิ ปิ นส์

หมายเหตุ: 1/ เส้ นทางการให้ บริ การขนส่งสินค้ าสาหรับเรือแต่ละลาในบางช่วงอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ ในตาราง เนื่องจากบริ ษัทมีการ
บริหารจัดการเส้ นทางเดินเรือ โดยปรับเปลี่ยนเส้ นทางการเดินเรือบางลาบางช่วงเวลาเพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับการ
ให้ บริการลูกค้ า หรือการรับน ้ามันเชื ้อเพลิงสาหรับเรือ เป็ นต้ น

รถบรรทุกนา้ มัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท มีรถบรรทุกน ้ามัน จานวน 150 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
34

การให้ บริการ 1/
ให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง (ได้ แก่ น ้ามันเบนซิน
และนา้ มันดีเซล) และไบโอดีเซล B100 ในประเทศ
โดยขนส่งใน 3 ลักษณะ ได้ แก่
- การขนส่ ง น า้ มั น จากโรงกลั่น น า้ มัน ไปยัง คลัง
น ้ามันของ PTG
- การขนส่งไบโอดีเซลจากผู้ผลิตไบโอดีเซล B100
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ประเภทรถ

4.1.2

ข้ อมูลรถที่สาคัญ

การให้ บริการ 1/
(ลูกค้ า) ไปยังโรงกลัน่ น ้ามัน และรับน ้ามันจากโรง
กลัน่ น ้ามันไปยังคลังน ้ามันของลูกค้ า
- การขนส่งไบโอดีเซลจากคลังน ้ามันที่หนึง่ ไปยังอีก
ที่หนึง่ และกลับมายังโรงกลัน่ น ้ามัน

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 :

อั ต ราค่ าเช่ าแ ล ะ :
ค่าบริ การ
การต่อสัญญา
:

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
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 TNA01 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
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ในเดือนมกราคม 2562 ได้ มีการย้ ายพืน้ ที่สานักงานจากชัน้ 34 มายังชัน้ 33 บริ ษัทได้ เช่าพื ้นที่สานักงาน เป็ น
พื ้นที่ขนาด 398.96 ตารางเมตร ระยะเวลา 16 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565
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 ขายที่ 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 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
: พื ้นที่ขนาด กว้ าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร
(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
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 3 ราย มีรายละเอียดที่สาคัญ
ดังนี ้
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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
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
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-

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

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

การบอกเลิกสัญญา

: 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
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
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-

-

-

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 (คู่สญ
ั 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

ค่าขนส่งสินค้ า

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
- 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
: ผู้วา่ จ้ างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริ มาณน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซลภายในสถานี
บริ การน ้ามันในเขตพื ้นที่กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
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สรุ ปสาระสาคัญ ของ : สัญญา

-

-

-

-

-

AMAL ตกลงรับจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงทุกประเภทของผู้วา่ จ้ างจากโรงกลัน่ น ้ามันของ
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
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

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(บริ ษัท น ้ามันพืชปทุม จากัด)
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
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สัญญา
-

-

-

4.2.5

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

สัญญาว่ าจ้ างขนส่ งผลิตภัณฑ์ เหลวทางรถยนต์

คูส่ ญ
ั ญา

: 1.บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้ าง
2.บริษัท นิว ไบโอดีเซล จากัด ในฐานะผู้วา่ จ้ าง
วันที่ลงนาม
: วันที่ 11 มกราคม 2561
ระยะเวลา
: 3 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561
การบอกเลิกสัญญา : คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายมีสทิ ธิ์บอกเลิกสัญญาโดยต้ องแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยผู้วา่ จ้ างจะต้ องแจ้ งให้ AMAL ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือนและ AMAL
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ วู ่าจ้ างทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เงื่อนไขดังกล่าวจะต้ องมีการพิสจู น์
ได้ ว่าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ถกู บอกเลิกสัญญานันได้
้ กระทาผิดข้ อสัญญาอย่างร้ ายแรง และยังคงให้
เวลาแก้ ไขปรับปรุงภายในระยะเวลา 1 เดือน
ค่าขนส่งสินค้ า
: ผู้วา่ จ้ างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริ มาณไบโอดีเซลที่ AMAL ขนส่ง และอัตรา
ค่าขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของนา้ มันดีเซลภายในสถานีบริ การนา้ มันในเขตพืน้ ที่
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล และหากรถบรรทุกจอดเพื่อรอลงนา้ มันมกกว่า 6 ชั่วโมง สามารถ
เรี ยกเก็บค่าเสียเวลาได้ 2,500/วัน
สรุ ปสาระสาคัญ ของ : - AMAL ตกลงรับจ้ างขนส่งไบโอดีเซล ให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง ตามชนิด ปริ มาณ เวลา สถานที่ และ
สัญญา
จุดหมายปลายทางตามที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนดให้ ในใบส่งสินค้ า
- AMAL จะจัด การเตรี ยมรถและอุป กรณ์ ส่วนควบที่จาเป็ นต้ องใช้ ขนส่งให้ พร้ อมและมี
สภาพสมบูรณ์ปลอดภัยและเป็ นไปตามข้ อกฎหมายกาหนด
- AMAL ต้ องรับผิดชอบสินค้ าของผู้ว่าจ้ าง นับตังแต่
้ การรับสินค้ าจากกสถานที่รับสินค้ า
จนกระทัง่ ส่งมอสินค้ า ณ สถานที่สง่ สินค้ าตามที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนด
- AMAL ต้ องควบคุมดูแลพนักงานของผู้วา่ จ้ างให้ ปฎิบตั ิตามระเบียบด้ านความปลอดภัย
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-

4.2.6

รวมทังรั
้ กษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้ างและลูกค้ าของผู้ว่ าจ้ างและหากพนักงานของผู้รับจ้ าง
ก่อความเสียหายให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง ผู้รับจ้ างต้ องชดใช้ คา่ เสียหาย
หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ไม่สามารถปฎิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อหนึง่ ข้ อใดตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาฉบับนี ้ อันเป็ นผลเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ไม่ถือว่าฝ่ ายนันประพฤติ
้
ผิดสัญญา

สัญญาว่ าจ้ างขนส่ งผลิตภัณฑ์ เหลวทางรถยนต์

คูส่ ญ
ั ญา

: 1.บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้ าง
2.บริษัท นิว ไบโอดีเซล จากัด ในฐานะผู้วา่ จ้ าง
วันที่ลงนาม
: วันที่ 26 ,มีนาคม 2561
ระยะเวลา
: 3 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 มิถนุ ายน 2561
การบอกเลิกสัญญา : คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายมีสทิ ธิ์บอกเลิกสัญญาโดยต้ องแจ้ งให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยผู้วา่ จ้ างจะต้ องแจ้ งให้ AMAL ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือนและ AMAL
จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ วู ่าจ้ างทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เงื่อนไขดังกล่าวจะต้ องมีการพิสจู น์
ได้ ว่าคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่ถกู บอกเลิกสัญญานันได้
้ กระทาผิดข้ อสัญญาอย่างร้ ายแรง และยังคงให้
เวลาแก้ ไขปรับปรุงภายในระยะเวลา 1 เดือน
ค่าขนส่งสินค้ า
: ผู้วา่ จ้ างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริ มาณไบโอดีเซลที่ AMAL ขนส่ง และอัตรา
ค่าขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของนา้ มันดีเซลภายในสถานีบริ การนา้ มันในเขตพืน้ ที่
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล และหากรถบรรทุกจอดเพื่อรอลงนา้ มันมกกว่า 6 ชั่วโมง สามารถ
เรี ยกเก็บค่าเสียเวลาได้ 2,500/วัน
สรุ ปสาระสาคัญ ของ : - AMAL ตกลงรับจ้ างขนส่งไบโอดีเซล ให้ กบั ผู้วา่ จ้ าง ตามชนิด ปริ มาณ เวลา สถานที่ และ
สัญญา
จุดหมายปลายทางตามที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนดให้ ในใบส่งสินค้ า
- AMAL จะจัด การเตรี ยมรถและอุป กรณ์ ส่วนควบที่จาเป็ นต้ องใช้ ขนส่งให้ พร้ อมและมี
สภาพสมบูรณ์ปลอดภัยและเป็ นไปตามข้ อกฎหมายกาหนด
- AMAL ต้ องรับผิดชอบสินค้ าของผู้ว่าจ้ าง นับตังแต่
้ การรับสินค้ าจากกสถานที่รับสินค้ า
จนกระทัง่ ส่งมอสินค้ า ณ สถานที่สง่ สินค้ าตามที่ผ้ วู า่ จ้ างกาหนด
- AMAL ต้ องควบคุมดูแลพนักงานของผู้วา่ จ้ างให้ ปฎิบตั ิตามระเบียบด้ านความปลอดภัย
รวมทังรั
้ กษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้ างและลูกค้ าของผู้ว่าจ้ างและหากพนักงานของผู้รับจ้ าง
ก่อความเสียหายให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง ผู้รับจ้ างต้ องชดใช้ คา่ เสียหาย
- หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ไม่สามารถปฎิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อหนึง่ ข้ อใดตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาฉบับนี ้ อันเป็ นผลเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั ไม่ถือว่าฝ่ ายนันประพฤติ
้
ผิดสัญญา
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษั ท มี น โยบายลงทุน ในบริ ษั ท ย่อ ยหรื อ บริ ษั ท ร่ วมที่ มี วัต 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 2561 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
เว็บไซต์
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
258,960,000 บาท
258,958,386.50 บาท
517,916,773 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
: บริ ษัท เอเบิล แอนด์ พริ มพ์ตนั จากัด
85/132 ชั น้ 16 อาคารช านาญ เพ็ ญ ชาติ ถนน พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 0-2643-9922
: 0-2643-9922 Ext. 5
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 ข้ อมูลหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 258.96 ล้ านบาท และทุนชาระแล้ วเท่ากับ 258.95 ล้ านบาท
โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 517.92 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี ้
จานวนหุ้น
(หุ้น)

รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 1/
1. บริ ษัท รัชกิจ โฮลดิ ้ง จากัด 2/

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

130,100,000

25.12

o นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ

36,428,000

7.04

o นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ

20,816,000

4.02

o นางฉัตรแก้ ว คชเสนี

20,816,000

4.02

o นางกชกรณ์ พิบลู ธรรมศักดิ์

15,612,000

3.01

o นายพิบลู ย์ รัชกิจประการ

20,816,000

4.02

o นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ

15,612,000

3.01

2. บริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด 3/
3. กลุม่ นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และญาติสนิท 4/

124,320,000

24.00

76,533,780

14.78

o นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ

3,504,000

0.68

o นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และครอบครัว

44,042,900

8.50

- นายพิพฒ
ั น์ รัชกิ จประการ

40,537,900

7.83

- นายปกเขตร รัชกิ จประการ

1,100,000

0.21

- นางสาวปกรกานต์ รัชกิ จประการ

2,405,000

0.46

8,944,000

1.73

- นายพิทกั ษ์ รัชกิ จประการ

1,504,000

0.29

- นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล

7,440,000

1.44

10,239,020

1.97

2,903,320

0.56

o นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว

o นางฉัตรแก้ ว คชเสนี และครอบครัว
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี
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จานวนหุ้น
(หุ้น)

รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ 1/

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)

- นางสาวลภัสอร คชเสนี

2,249,240

0.43

- นายเขมภพ คชเสนี

2,394,140

0.46

- นายสหัสชัย คชเสนี

2,692,320

0.52

o นางกชกรณ์ พิบลู ธรรมศักดิ์

8,059,860

1.56

o นายพิบลู ย์ รัชกิจประการ

1,744,000

0.34

4. กลุม่ นายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท 5/

35,880,720

o นายพิศาล รัชกิจประการ

6.93

13,400,000

2.59

8,579,720

1.65

- นายสุทธิ วฒ
ุ ิ รัชกิ จประการ

4,535,000

0.87

- นายธนัท รัชกิ จประการ

4,044,720

0.78

o นายสุนทร รัชกิจประการ

6,820,000

1.32

o นางจุไรวรรณ หยวน

5,448,640

1.05

o นายธนกฤต รัชกิจประการ

1,032,360

0.20

600,000

0.12

o นายสุทธิวฒ
ุ ิ รัชกิจประการ และครอบครัว

o นางสาวธัญธร รัชกิจประการ
5. กลุม่ นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล และญาติสนิท 6/

17,740,680

o นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล และครอบครัว

3.43

15,616,680

3.02

- นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล

600,000

0.11

- นางสุขวสา ภูชชั วนิชกุล

2,412,000

0.47

- นายเตชัส ภูชชั วนิชกุล

6,301,680

1.22

- นางสาวปุญญา ภูชชั วนิชกุล

6,303,000

1.22

2,124,000

0.41

o นางสาวพรทิพย์ ภูชชั วนิชกุล
6. นางสาวเพรชรัตน์ จรรยธรรมพต

12,620,000

2.44

7. นายโชติพนั ธุ์ เตียวิวฒ
ั น์

9,730,000

1.88

8. บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

3,378,960

0.65

9. นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์

2,400,000

0.46

10. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์

2,294,060

0.44

รวมผู้ถอื หุ้นที่ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก

414,998,200

80.13

ผู้ถอื หุ้นส่ วนน้ อย

102,918,573

19.87

รวมจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด

517,916,773

100.00
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หมายเหตุ: ข้ อมูลจาก บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
1/ การจัดกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามทีแ่ สดงนี ้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่นกั ลงทุนเท่านัน้ ไม่ใช่
การจัดเพื่ อ แสดงกลุ่ม ตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์ ฯ หรื อกลุ่ม ของบุค คลที่ กระท าการร่ วมกัน
(Concert Party) ตามประกาศคณ ะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 7/2552 เรื่ อ ง ก าหนดลั ก ษณ ะ
ความสัมพันธ์หรื อพฤติกรรมที่เข้ าข่ายลักษณะเป็ นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบตั ิตามมาตรา 246
และมาตรา 247 แต่อย่างใด
2/ บริ ษั ท รั ช กิ จ โฮลดิ ง้ จ ากั ด (“รั ช กิ จ โฮลดิ ง้ ”) เป็ นบริ ษั ท โฮลดิ ง้ จ ากั ด ของผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ 6 รายในกลุ่ม
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ จัดตังขึ
้ ้นเพื่อรองรับการกากับดูแลกิจการของครอบครัวในระยะยาว
3/ บริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด (“PTGLG”) เป็ นบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (“PTG”)
ซึง่ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 PTG ถือหุ้น PTGLG ร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ ว PTGLG
จัด ตัง้ ขึน้ เพื่อด าเนิน ธุรกิ จขนส่ง ขนถ่ายนา้ มัน เชื อ้ เพลิง ก๊ าซ ผลิตภัณ ฑ์ ปิโตรเลียม และสินค้ าทุกประเภท
รวมถึงคนโดยสาร ทังทางบก
้
ทางน ้า ทางอากาศ ทังภายในประเทศและระหว่
้
างประเทศ
4/ ผู้ถื อ หุ้น 6 รายในกลุ่ม นางสาวภัค จิ ร า รั ช กิ จ ประการ และญาติ ส นิ ท ประกอบด้ ว ย (1) นางสาวภัค จิ ร า
รั ช กิ จ ประการ (2) นายพิ พั ฒ น์ รั ช กิ จ ประการ (3) นางฉัต รแก้ ว คชเสนี (4) นายพิ ทัก ษ์ รั ช กิ จ ประการ
(5) นางกชกรณ์ พิบลู ธรรมศักดิ์ และ (6) นายพิบลู ย์ รัชกิจประการ มีพฤติกรรมและเจตนาใช้ สิทธิออกเสียงไป
ในทางเดี ย วกันเพื่ อ ควบคุม บริ ษั ท ร่ วมกัน (Acting in concert) ทัง้ นี ก้ ารจัด กลุ่ม รายชื่ อผู้ถือ หุ้น อื่น ในกลุ่ม
นางสาวภัคจิรา รัชกิ จประการ และญาติสนิทนอกจากผู้ถือหุ้น 6 รายที่ระบุข้างต้ น เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ใน
การเปิ ด เผยข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ในแง่เครื อญาติ ของผู้ถื อ หุ้น 6 รายดังกล่าวและครอบครัว ให้ แ ก่
นักลงทุนเท่านัน้ โดยมีรายระเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
1) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2) นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้ วย (1) นายพิพฒ
ั น์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็ น พี่ชายของ
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ (2) นายปกเขตร รัชกิจประการ ซึ่งเป็ นบุตรชาย และ (3) นางสาวปกรกานต์
รัชกิจประการ ซึง่ เป็ นบุตรสาว
3) นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้ วย (1) นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็ น พี่ชายของ
นางสาวภั ค จิ รา รั ชกิ จป ระการ แ ล ะ เป็ น ก รรม ก า ร ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ผู้ ถื อ หุ้ น ให ญ่ ข อ ง PTG
(2) นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล ซึง่ เป็ นภรรยาของนายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ
4) นางฉั ต รแก้ ว คชเสนี และครอบครั ว ประกอบไปด้ วย (1) นางฉั ต รแก้ ว คชเสนี ซึ่ ง เป็ น พี่ สาวของ
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และเป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTG (2) นางสาวลภัสอร คชเสนี ซึ่งเป็ น
บุตรสาว (3) นายเขมภพ คชเสนี ซึง่ เป็ นบุตรชาย และ (4) นายสหัสชัย คชเสนี ซึง่ เป็ นบุตรชาย
5) นางกชกรณ์ พิบลู ธรรมศักดิ์ ซึง่ เป็ น พี่สาวของนางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
6) นายพิบลู ย์ รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น พี่ชายของนางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
5/ กลุม่ นายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบไปด้ วย
1) นายพิศาล รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท
2) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น บิดาของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
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3) นายสุทธิวฒ
ุ ิ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้ วย (1) นายสุทธิวฒ
ุ ิ รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น พี่ชาย
ของ นายพิ ศ าล รั ช กิ จ ประการ และเป็ นกรรมการของ AMAL และผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท (2) นายธนั ท
รัชกิจประการ ซึง่ เป็ นบุตรชาย
4) นายธนกฤต รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น พี่ชายของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
5) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึง่ เป็ น น้ องสาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
6) นางจุไรวรรณ หยวน ซึง่ เป็ นพี่สาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
6/ กลุม่ นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล และ ญาติสนิท ประกอบไปด้ วย
1) นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล และครอบครัว ประกอบไปด้ วย (1) นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล ซึง่ เป็ นกรรมการของ
บริ ษัท และ AMAL และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (2) นางสุขวสา ภูชัชวนิ ชกุล ซึ่งเป็ นภรรยาของนายชูศักดิ์
ภู ชั ช วนิ ช กุ ล และเป็ นพี่ ส าวของนายพิ ศ าล รั ช กิ จ ประการ และเป็ นผู้ บริ ห ารของ PTG (3) นายเตชั ส
ภูชชั วนิชกุล ซึง่ เป็ นบุตรชาย และ (4) นางสาวปุญญา ภูชชั วนิชกุล ซึง่ เป็ นบุตรสาว
2) นางสาวพรทิพย์ ภูชชั วนิชกุล ซึง่ เป็ นพี่สาวของนายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
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7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท

บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 ของกาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (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 2561 บริ ษัทมีการจ่ายปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลกับปี ที่ผ่านมา
ดังนี ้

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

ปี 2559
0.47
203.00
151.17

ปี 2560
0.49
0.20
0.10
42.64

ปี 2561
0.17
0.10
125.87

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 ษัท ของบริ ษัทย่อยมีอานาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนี ้
1. นายเกษม

เวชศิลป์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

2. นายมานิต

นิธิประทีป

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. นายฉัตรชัย

ศรี ทิพยราษฎร์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

4. นางทิพวรรณ

โพธยาภรณ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

5. นายชูศกั ดิ์

ภูชชั วนิชกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

6. นายพิศาล

รัชกิจประการ

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริ หาร

7. นางสาวภัคจิรา

รัชกิจประการ

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

8. นายธาตรี

เกิดบุญส่ง(1)

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

9. นายชัยทัศน์
10. นายศักดิ์ชยั

วันชัย(1)

กรรมการ

รัชกิจประการ(2)

กรรมการ

หมายเหตุ

(1)

กรรมการซึ่ งเป็ นผู้แทนจากบริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด ซึ่ งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ถือหุ้นในบริ ษัท ร้อยละ 24.00
ของหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท ณ วันที ่ 30 ธันวาคม 2561

(2)

ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมือ่ วันที ่ 19 เมษายน 2561

จานวนกรรมการดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทที่กาหนดให้ มีคณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่าง
น้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดนั
้
น้ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคุณ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และ
กรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
โดยสามารถ ดูรายละเอียดประวัติและขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ใน หัวข้ อ “รายละเอียด
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้ อ “การกากับดูแลกิจการ”
คณะกรรมการบริ ษัททัง้ 10 ท่าน ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขาอาชีพ (Board Diversity) โดยไม่จากัดเพศ
อายุเชื ้อชาติ และศาสนา กรรมการทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างและเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาบริ ษัท
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กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริ ษัท คือนายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล หรื อนายพิศาล รัชกิจประการ
หรื อ นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ หรื อ นายธาตรี เกิดบุญส่ง กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตรา
สาคัญของบริ ษัท
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. ไม่อยูร่ ะหว่างการถูกกล่าวโทษ หรื อถูกดาเนินคดี หรื อต้ องคาพิพากษา หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิ จเงินทุน ธุรกิ จหลักทรัพ ย์ และธุรกิ จ
เครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้ วยการธนาคารพาณิ ชย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการ
ประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้ 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 องไม่มีพ ฤติกรรม
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 ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วน หรื อกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดีย วกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษัทไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
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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 ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุม ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดารงตาแหน่ง
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 รับการเสนอให้ 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
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
5. 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
6. 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 อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้
ดารงตาแหน่ง
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. 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 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริ ษัทอื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. กรรมการบริ ษัทจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องพ้ นจากตาแหน่งในทุกครัง้ ของการประชุม
สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี โดยให้ ก รรมการบริ ษั ท ซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้พ้ นจากตาแหน่ง ในกรณี ที่
กรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ พอดีหนึง่ ในสาม ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสาม
2. กรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งได้ อีก โดยไม่ เป็ 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
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความ
รับผิดชอบเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)
2. กาหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท และกากับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision)
ให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
3. ควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีจริ ยธรรมและมีความเท่าเทียมกัน
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4. พิจ ารณาและก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี และปรั บ ปรุ ง แผนงบประมาณประจาปี ให้ เหมาะสม และ

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

สอดคล้ องกับนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคุมให้ ฝ่ายบริ หารใช้ จ่าย
งบประมาณตามแผนงบประมาณประจาปี
ติดตามการดาเนินกิจการของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อกาหนดใน
สัญญาที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท โดยกาหนดให้ ฝ่ายบริ หารรายงานผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเรื่ องที่สาคัญอื่นๆ
ของบริ ษัทให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส เพื่อให้ การดาเนิน
กิจการของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
ดาเนินการให้ บริ ษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ให้ ความสาคัญในการดาเนินการเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง โดยจัดให้ มีแนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และกาหนดให้ มีการติดตามการบริ หารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
พิจารณาและอนุมตั ิ หรื อ พิจารณาและให้ ความเห็น เกี่ยวกับการเข้ าทารายการ ก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ สาหรับการเข้ าทาธุรกรรมที่มีนัยสาคัญ ต่อบริ ษั ท และการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
หลักเกณฑ์ 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 ว นตามความเป็ นจริ งถึงสภาพการ
ดาเนินธุรกิจในปั จจุบนั และแนวโน้ มการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัท ทังในด้
้ านบวกและลบพร้ อมเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
พิจารณาและอนุมตั ิโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดตังคณะอนุ
้
กรรมการต่างๆ
และการสรรหาและแต่งตังกรรมการ
้
หรื อบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเห็นสมควรเข้ าดารงตาแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกาหนดขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
พิจารณาและแต่งตังกรรมการผู
้
้ จดั การ และกาหนดขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการ
ผู้จดั การ
พิจารณาและกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนประจาปี ของบริ ษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่เหมาะสม 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
ความเหมาะสมและแต่งตัง้ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอให้ เป็ น กรรมการ
ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
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15. 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
เมื่อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ การมอบอานาจดังกล่าวต้ องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการ
บริ ษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอานาจหน้ าที่ของผู้รับมอบอานาจ
ไว้ อย่างชัดเจน รวมทังผู
้ ้ ได้ รับมอบอานาจนัน้ ต้ องไม่มีอานาจอนุมตั ิรายการที่บคุ คลดังกล่าว หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายตามที่กาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ คณะกรรมการตลาดทุน ) อาจมี ส่ว นได้ เสีย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้
16. คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อานาจอนุมัติของกรรมการและฝ่ ายบริหาร
บริ ษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์อานาจอนุมตั ิ (Delegation of Authorities) ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ าย ไว้ อย่างชัดเจน โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2559 โดยได้ กาหนดอานาจอนุมตั ิและ
วงเงิน ตามประเภทรายการ ได้ แก่ นโยบายและแผน การเงินการบัญชี พนักงาน การจัดซื ้อ จัดหา จัดจ้ าง การตลาด
และธุรการและเรื่ องทัว่ ไป โดยบริ ษัทได้ ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั ซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1. การกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณประจาปี
2. การโอนย้ ายงบประมาณ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการลงทุน ตามวงเงิน
3. การเงินการบัญ ชี เช่น การลงนามเอกสารทางการเงินที่มีผลผูกพันบริ ษัท และการชาระเงินเพื่อวางมัดจาหรื อคา้
ประกัน การเปลีย่ นแปลงนโยบายทางบัญชีตามวงเงิน เป็ นต้ น
4. การอนุมัติก รอบอัต ราก าลัง เช่น การจ้ าง/แต่งตัง้ กรรมการ การปรั บ อัต ราเงิ น เดือ น ค่าจ้ าง และโบนัสประจาปี
(ภาพรวม) และผังองค์กร
5. การขออนุมตั ิซื ้อและการสัง่ ซื ้อตามวงเงิน
6. การขายทรัพย์สนิ ตามวงเงิน
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ตารางแสดงการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ ประจาปี 2561
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / จานวนครัง้ ที่ประชุม
รายชื่อกรรมการ
1. นายเกษม เวชศิลป์
2. นายมานิต นิธิประทีป
3. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์
4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
5. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
6. นายพิศาล รัชกิจประการ
7. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ
8. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
9. นายชัยทัศน์ วันชัย
10. นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ1

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
3/6

12/12
12/12
12/12
12/12
-

คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบ
และกาหนด
ค่ าตอบแทน
4/4
2/2
4/4
2/2
4/4
2/2
2/2
-

หมายเหตุ : 1 นายศักดิ์ ชยั รัชกิ จประการ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมือ่ วันที ่ 19 เมษายน 2561

8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ างการจัด การของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการ 5 ชุด คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท (Board of Directors)
คณ ะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณ ะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน (Nominating &
Remuneration Committee) คณะกรรมการบริ ห าร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
(Risk Management Committee) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 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.
12.
13.
14.

นายพิศาล
นายศักดิ์ชยั
จ่าเอกรักชาติ
นายบริ พนธ์
นายพิเชษฐ
นายสิทธิพงษ์
นางสาวศิรกาญจน์
นางอรอุมา
นางสาวสมฤทัย
นายขันติทตั
นางสาวธนิสร
นางดวงสมร
นายเกษมศักดิ์
นางสาวนฤชล

รัชกิจประการ
รัชกิจประการ
จันทร์ รอด1
อัคคโพธิกลุ 1
ยอดวิเชียร2
ชิ ้นฮะง้ อ2
ศรี พรหมชัย
วิศาลสวัสดิ์
เส็งศรี
นิทรัพย์
กรา้ มาตร
นุตประศาสน์
เกียรติสงู ส่ง
ไวทยานุวตั ติ

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

หมายเหตุ 1จ่าเอกรักชาติ จันทร์ รอด ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื ่อวันที ่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมี นายบริ พนธ์ อัคคโพธิ กุล เข้ามาดารง
ตาแหน่งแทน เมือ่ วันที ่ 2 มกราคม 2562
2
นายพิเชษฐ ยอดวิ เชี ยร ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื ่อวันที ่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมี นายสิ ทธิ พงษ์ ชิ้ นฮะง้อ เข้ามาดารง
ตาแหน่งแทน เมือ่ วันที ่ 2 มกราคม 2562

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตัง้ นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ เป็ นเลขานุการบริ ษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตามข้ อกาหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
พ.ศ. 2535 ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต รวมทัง้ ต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่
8 พฤษภาคม 2560 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริ ษัท ได้ ใน หัวข้ อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร 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 รั บ มอบหมายให้ ทาหน้ าที่และรั บผิ ดชอบในคณะกรรมการชุด ย่อ ย จะได้ รับ
ค่าตอบแทนเพิ่ มตามหน้ าที่และความรับ ผิดชอบที่ เพิ่ มขึน้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ น ผู้
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พิจารณาค่าตอบแทนในเบื ้องต้ น และนาข้ อมูลที่ทบทวนแล้ วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาก่อน
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์
อื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้ องได้ รับ การอนุมัติจ ากที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ก่ อน โดยค่าเบี ย้ ประชุม จะจ่ ายให้ เฉพา ะ
กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมเท่านัน้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการทุกคนจะได้ รับเบี ้ยประชุมเท่ากัน ตามที่
ได้ กาหนดไว้ ยกเว้ นคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จะไม่มีการจ่ายค่าเบี ้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในชุด
ย่อยดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท สาหรับบาเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และเปรี ยบเทียบกับองค์กรที่
อยู่ในอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน และมีธุรกิจใกล้ เคียงกันตลอดจนผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และสภาวการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวม
โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2561 ที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นวงเงินรวมไม่
เกิน 8,000,000 (แปดล้ านบาท) ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ตามรายละเอียดดังนี ้
ประเภทค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนรายเดือน
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท)
(บาทต่ อครัง้ )

ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- 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 2561 บริ ษัทได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้

รายชื่อคณะกรรมการ

เงินเดือน

กรรมการ
บริ ษัท

ค่ าตอบแทน (บาท)
ค่าเบี ้ยประชุม
กรรมการสรรหา
กรรมการ กรรมการ
และกาหนด
ตรวจสอบ บริ หาร
ค่าตอบแทน

รวม
ค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละ
ท่านได้ รับ

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

1. นายเกษม เวชศิลป์

600,000

30,000

-

-

-

5,000

635,000

2. นายมานิต นิธิประทีป

360,000

30,000

10,000

-

5,000

5,000

410,000

3. นายฉัตรชัย ศรีทพ
ิ ยราษฎร์

270,000

30,000

10,000

-

5,000

5,000

320,000

4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

270,000

30,000

10,000

-

5,000

5,000

320,000

5. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล

540,000

30,000

-

30,000

-

5,000

605,000

6. นายพิศาล รัชกิจประการ

157,500

20,000

-

17,500

5,000

5,000

205,000

7. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ

240,000

30,000

-

30,000

-

5,000

305,000

8. นายธาตรี เกิดบุญส่ ง

240,000

30,000

-

30,000

-

5,000

305,000

9. นายชัยทัศน์ วันชัย

180,000

30,000

-

-

-

5,000

215,000

10.นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ*

126,000

15,000

-

141,000

2,983,500

275,000

45,000

3,461,000

รวมทัง้ หมด
หมายเหตุ

30,000 107,500

20,000

* นายศักดิ์ ชยั รัชกิ จประการ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมือ่ วันที ่ 19 เมษายน 2561

ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง – กรรมการ
ผู้จดั การ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ในรู ปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อพิ จ ารณาอนุมัติต่อไป ค่าตอบแทนผู้บ ริ ห ารระดับ สูงเป็ น ไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกาหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้ กับ
อุตสาหกรรมในลักษณะดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ ข้ อมูลการสารวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่
ได้ รับความเชื่อถือ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ และผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทรวมกับผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้ องกับเป้าหมายและหน้ าที่ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator)
โดยจะคานึงถึงภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเชื่ อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท และผลการดาเนินงานของ
ผู้บริ หารระดับสูงแต่ละท่าน ทังนี
้ ้ เพื่อสามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพไว้ ได้ ค่าตอบแทนและโบนัสประจาปี
ของผู้บ ริ ห ารระดับ สูง จะมี ห ลัก เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาที่ แ น่น อน เชื่ อ มโยงกับ ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ผลการ
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ดาเนินงานของบริ ษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สถานะการเงิน และผลการทางานของผู้บริ หารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมี
การชี ้แจงหลักเกณฑ์ให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนที่จะประเมินผลปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจะ
พิจารณาก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
สาหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การ นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้ นแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัท
ยังจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การประจาปี โดยที่กรรมการบริ ษัทแต่ละท่านจะเป็ นผู้ประเมิน
เพื่อนาผลการประเมินมาใช้ ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การด้ วย
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
บริ ษัทกาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคานึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางอ้ างอิงตามผล
สารวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และคานึงถึงหน้ าที่ความ
รับผิดชอบที่สอดคล้ องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการของบริ ษัท และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม
เดียวกัน
ในปี 2560 - 2561 บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั ผู้บริ หารในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
บริษัท อาม่ า มารีน จากัด (มหาชน)
ปี 2560
รายละเอียด

จานวน
(คน)

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้ แก่ กองทุ น ส ารองเลี ย้ งชี พ
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ปี 2561

จานวน
(ล้ านบาท)

จานวน
(คน)

จานวน
(ล้ านบาท)

11
11

28.21
0.89

12
12

21.99
1.71

11

29.09

12

23.70

หมายเหตุ : ปี 2561 ค่าใช้จ่ายที ่เกิ ดขึ้ น รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ทัง้ ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิ เช่น เงินสมทบกองทุนเงิ น
ทดแทน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับงบการเงินบริ ษัท

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด
ปี 2560
รายละเอียด

จานวน
(คน)

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้ แ ก่ กองทุน สารองเลี ้ยงชี พ
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ปี 2561
จานวน
(ล้ านบาท)

จานวน
(คน)

จานวน
(ล้ านบาท)

1
1

1.55
0.10

6
6

6.27
0.38

1

1.65

6

6.65

หมายเหตุ : ปี 2561 ค่าใช้จ่ายที ่เกิ ดขึ้ น รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ทัง้ ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิ เช่น เงินสมทบกองทุนเงิ น
ทดแทน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับงบการเงินบริ ษัท
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ค่าตอบแทนอื่น
บริ ษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินข้ างต้ น
8.5 บุคลากร
จานวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทและ
บริ ษัท ย่ อย) จานวน 609 คน ประกอบไปด้ วยบุคลากรในบริ ษั ท จ านวน 264 คน และบุคลากรในบริ ษั ทย่ อย
จานวน 345 คน ทังนี
้ ้ บุคลากรในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี ้
จานวนพนักงาน (คน)
บริษัท (AMA)
บริษัทย่ อย (AMAL)

สายงานหลัก
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายสานักเลขานุการ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายจัดซื ้อ
ฝ่ ายเทคนิค
ฝ่ ายบริ หารงานคุณภาพและความปลอดภัย
รวมทัง้ หมด

9

7

2
1
1
9
232
1
3
3
3
264

6
315
2
14
1
345

ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2560 และในปี 2561 บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั พนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
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บริษัท อาม่ า มารีน จากัด (มหาชน)
ปี 2560
รายละเอียด
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้ แก่ กองทุ น ส ารองเลี ย้ งชี พ
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ปี 2561

จานวน
(คน)

จานวน
(ล้ านบาท)

จานวน
(คน)

จานวน
(ล้ านบาท)

240
240

103.78
52.73

264
264

110.56
68.44

240

156.51

264

179.00

หมายเหตุ : ปี 2561 ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิ ดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ทัง้ ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิ เช่น เงินสมทบกองทุนเงิ น
ทดแทน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับงบการเงินบริ ษัท

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด
ปี 2560
รายละเอียด
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ กองทุน
ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ปี 2561

จานวน
(คน)

จานวน
(ล้ านบาท)

จานวน
(คน)

จานวน
(ล้ านบาท)

338
338

115.40
7.56

353
353

132.94
10.22

338

122.96

353

143.16

หมายเหตุ : ปี 2561 ค่าใช้จ่ายที ่เกิ ดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ทัง้ ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิ เช่น เงิ นสมทบกองทุนเงิ น
ทดแทน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นตัวเลขทีส่ อดคล้องกับงบการเงินบริ ษัท

กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนธนาคารทิสโก้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้ พนักงานทางานกั บบริ ษัทในระยะยาว ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ได้ เริ่ มสมทบเงินเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงานตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2559 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะ
สูงขึ ้นตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้บริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เลือก หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพนักงานสามารถเลือกหรื อเปลีย่ นแปลงการลงทุนได้
ปี ละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้บริ ษัทยังจัดทาประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุม่ ให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงาน ตลอดจนจัดให้ มี
การฝึ กอบรมสัมมนาภายใน และภายนอกอย่างเหมาะสม
ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
-

ไม่มี -
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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
นโยบายการบริ หาร และพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า เสมือนปั จจัยหลักแห่งความสาเร็ จที่จะ
ช่วยผลักดันในการดาเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนันบริ
้ ษัทจึงมุ่งที่จะพัฒนาพนักงานทุก
ระดับให้ เป็ นคนดีและเก่ง และมีพฤติกรรมในการทางานร่วมกันอย่างมืออาชีพ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริ หารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้ นที่กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลใน
ด้ านต่างๆ ดังนี ้
 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
บริ ษั ทคัดสรร บุคลากร ที่มี ความสามารถ มีเกณฑ์ การคัด เลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เริ่ ม ตัง้ แต่การ
วิเคราะห์ความต้ องการอัตรากาลัง พล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ
 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
บริ ษัทบริ หารค่าจ้ างและผลตอบแทนพนักงานให้ เป็ นไปอย่างยุติธรรม โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น
คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับอัตราค่าจ้ างแรงงานในประเทศ และความ
เหมาะสมของธุรกิจ
 นโยบายด้ านบริหารผลการปฏิบัติงาน
บริ ษัทบริ หารระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยกาหนดให้ มีตวั ชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน
(KPl’s) จากเป้าหมายขององค์ กรลงสู่ระดับฝ่ าย และตาแหน่งงาน ที่ สอดคล้ อ งกับ แผนธุรกิ จตลอดจน
ประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ เพื่อสามารถตรวจสอบและบริ หารผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน นาไปสู่
การบรรลุพนั ธกิจของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิผล
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 นโยบายสร้ างความสัมพันธ์ และผูกพันภายในองค์ กร
บริ ษัทให้ ความสาคัญอย่างกับการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับ รวมทังการ
้
สื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยน
แนวคิดมุมมอง นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้ างสรรค์ของพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทังปี
้
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 องกั บกลยุทธ์ และแนวทางในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัททังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
 นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ
บริ ษัทดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการทางธุรกิจและเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยผสมผสานการพัฒนาด้ าน
ทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และการปลูกฝั งวัฒนธรรมและจริ ยธรรมขององค์กรควบคู่กนั เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานให้ เติบโตเคียงคูอ่ งค์กรอย่างยัง่ ยืน


นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ ง
บริ ษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีศกั ยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง เพื่อสนับสนุนให้ พนักงานใช้
ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มที่ และให้ ความสาคัญกับแผนการสืบ
ทอดตาแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทตามแนวคิด Career Path Development Plan
เพือ่ สร้ างความมัน่ ใจได้ วา่ บริ ษั มีความพร้ อมในการเตรี ยมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตาแหน่งว่างหรื อรองรับการ
ขยายธุรกิจในอนาคต

 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
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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

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 กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่ อยในปี

2561

การจัดอบรม
การอบรมภายในบริษัท
ผู้บริ หาร
พนักงาน

จานวนครัง้ (ครัง้ )

จานวนผู้เข้ ารับการอบรม (คน)

20
69

15
563

89

578

12
21
33
122

12
60
72
650

รวม
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่ างๆ
ผู้บริ หาร
พนักงาน
รวม
รวมจานวนการจัดอบรมทัง้ หมด
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

การอบรมภายใน ประจาปี 2561
หลักสูตร ความรู้เบื ้องต้ นสาหรับพนักงาน
หลักสูตร เทคนิคการขับขี่รถ Volvo ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หลักสูตร Pneumatic for Mobile Tank ระบบนิวแมติก
หลักสูตร KPI& Refresh Training Program
หลักสูตร ความปลอดภัย ในการทางาน
หลักสูตร ผู้ปฏิบตั ิงานถังขนส่งน ้ามันประเภทขนส่งน ้ามัน
หลักสูตร รายงานสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (PI & Near Miss Report)
หลักสูตร พื ้นฐาน และจิตสานึกด้ านคุณภาพ ISO 9001 : 2015
หลักสูตร เทคนิคการการลงโทษทางวินยั อย่างสร้ างสรรค์ สาหรับหัวหน้ างาน
หลักสูตร Inert Gas System
การอบรมภายนอก ประจาปี 2561
หลักสูตร Understanding the expectation of institution invertors
หลักสูตร การพัฒนาภาษาอังกฤษ
หลักสูตร เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานจัดซื ้อ
หลักสูตร เทคนิคการปิ ดบัญชี สาหรับธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI
หลักสูตร การดูแลซ่อมบารุงเบื ้องต้ นสาหรับรถบรรทุกน ้ามัน
หลักสูตร กฎหมายแรงงาน
หลักสูตร ยื่น ภงด.50 ปี 2560 อย่างไรให้ ประหยัดภาษี สงู สุด
หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้ ยานพาหนะ
หลักสูตร ครบครันปั ญหาหัก ณ ที่จ่าย ปี 2561
หลักสูตรการเตรี ยมความพร้ อมของมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับสาคัญ
หลักสูตร Ship owners' Club Seminar on P&I insurance
หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย (ค.ป.อ.)
หลักสูตร CWC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้ าวทันโลกธุรกิจ
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9.

การกากับดูแลกิจการ

บริ ษั ท ตระหนักถึงความสาคัญ ของการกากับ ดูแลกิ จการที่ดี และเชื่ อว่าการกากับ ดูแลกิ จการที่ดีจะช่วยให้
การบริ หารงานมีความโปร่ งใสและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ บริ ษัทสามารถเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน โดยมีความสัมพันธ์ ที่ดี
กับผู้มีส่วนได้ เสียในธุรกิจทุกฝ่ าย ซึ่งได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า และสังคม บริ ษัทจึงได้ จัดให้ มีการ
ด าเนิ น งานด้ านการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี ห น่ ว ยงานเลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ นหน่ ว ยงานก ากั บ การปฏิ บัติ ง าน
(Compliance Unit) ซึ่งท าหน้ าที่ ดูแลให้ บ ริ ษั ท กรรมการ และผู้บ ริ ห าร ปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บ ข้ อ ก าหนดต่างๆ โดย
สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการสื่อสารข้ อมูลแก่พนักงานทุกระดับทัว่ ทังองค์
้ กรให้ รับทราบผ่านระบบการสื่อสารข้ อมูล
ภายในทางอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้ นความรู้ ความเข้ าใจเพื่อ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึง่ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการ และติดตามผลการ
ปฏิบตั ิดงั กล่าวอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2561 บริ ษัทได้ รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี ้
 บริ ษั ท ได้ รับ การประเมิ น คุณ ภาพการจัด ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น (AGM Checklist) ประจาปี 2561 ด้ ว ย
คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยมีผลคะแนนเฉลีย่ ของบริ ษัทจดทะเบียน
ทังหมด
้
657 บริ ษัทเท่ากับ 92.42%
 บริ ษัทได้ รับการประเมินตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทย ประจาปี 2561
เป็ น 1 ใน 241 บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีคะแนนการกากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดี” (ช่วง
คะแนน 80-89 คะแนน) หรื อสัญลักษณ์ 4 ดาว จากผลสารวจการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียน
657 บริ ษัท ซึง่ มีผลคะแนนเฉลีย่ 85%
คณะกรรมการบริ ษัทนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์มาปฏิบตั ิใช้ ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
โดยได้ กาหนดนโยบายและให้ มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ในปี 2561 คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ได้ ป ระกาศหลักการกากับดูแ ลกิ จการที่ดี ฉบับใหม่
(Corporate Governance Code or “CG Code”) เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนนาหลักการไปปฏิบตั ิ ปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับ
องค์ กร เพื่อการพัฒ นาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งบริ ษัทได้ นาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ ใช้ ให้ เข้ ากับองค์ กรอย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะนาหลักปฏิบตั ิในส่วนที่ยงั มิได้ นามาใช้ มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
1. นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
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นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักดีวา่ การกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นพื ้นฐานในการดาเนินงานของบริ ษัทให้
มีมาตรฐานยิ่งขึ ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท จึงเห็นควรให้ มีการจัดทาหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษั ท (Good Corporate Governance) ขึน้ เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่า การดาเนินงานของ
บริ ษัทจะอยู่ภายใต้ กรอบของจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน รวมถึงคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายในระยะยาว
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้ มีมติอนุมัติ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนที่จดั ทา
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ จดั ทาขึ ้นอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทังได้
้ เผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์
ของบริ ษั ท (www.amamarine.co.th) เพื่ อ ให้ บุค คลภายในบริ ษั ท และบุค คลภายนอกได้ รับ ทราบถึ ง การให้
ความสาคัญของการกากับดูแลการบริ หารงานตามนโยบาย การควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ดาเนินการการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน เช่น สิทธิ ในการซื ้อขายและ
โอนหลัก ทรั พ ย์ ที่ ต นถื อ อยู่ สิท ธิ ในการจะได้ รับ ส่ว นแบ่งก าไรของบริ ษั ท สิท ธิ ในการรั บ ข่าวสารและข้ อ มูลของบริ ษั ท
อย่างเพี ยงพอ และสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุม เพื่อใช้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีการ
กาหนดแนวทางในการดาเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและ
อานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น โดยแนวนโยบายที่สาคัญมีดงั นี ้
(1) บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น สามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ ารับ การเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการของบริ ษัท เสนอความคิดเห็น และข้ อซักถามล่วงหน้ า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
(2) บริ ษัทกาหนดให้ มีการจัดส่ง หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญ และเกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ า อย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมทัง้ ข้ อมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรื อเป็ นไปตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3
วันก่อนวันประชุม โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทังนี
้ ้ ในแต่ละวาระการประชุมจะมี
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบ และจะมี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มูล ดัง กล่า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
(Website) ของบริ ษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาในการศึกษาข้ อมูลเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุม รวมถึง
บริ ษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมอื่นที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ลว่ งหน้ าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความ
เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
(3) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรื อ บุคคลใดเข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ที่บริ ษัท
ได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
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(4) บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึง นักลงทุนสถาบันเข้ าร่วมประชุม โดย
บริ ษัทได้ กาหนดสถานที่จดั ประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอต่อการเดินทางเข้ าร่วมประชุม
(5) บริ ษัทส่งเสริ มให้ กรรมการทุกท่านเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามข้ อ
สงสัยต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
(6) ในการประชุ ม บริ ษั ท เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นได้ มี สิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในการแสดงความคิ ด เห็ น
ข้ อเสนอแนะ หรื อ ตัง้ คาถาม ในวาระต่างๆ ได้ อย่างอิสระก่อ นการลงมติในวาระต่างๆ และกาหนดให้
กรรมการและผู้บ ริ ห ารที่ เกี่ ย วข้ อ งเข้ าร่ วมประชุม เพื่ อ ตอบค าถามในที่ ป ระชุม รวมทัง้ จะมี ก ารบัน ทึ ก
ประเด็นซักถาม และข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
(7) บริ ษัทจัดให้ มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
โดยมีการบันทึกจานวนคะแนนเสียงที่ได้ รับในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็น ชอบ และงดออกเสียงเป็ น
จานวนเท่าใดในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(8) ภายหลังการประชุม บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุม โดยกาหนดให้ แสดงข้ อมูลอย่างครบถ้ วน และ
ถูกต้ อง เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
โดยในปี 2561 ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ รับสิทธิตา่ งๆ ดังนี ้
-

สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการซือ้ -ขาย หรือ โอนหุ้น
บริ ษั ท มี บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็ น นายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท
เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินงานด้ านงานทะเบียนหลักทรัพย์ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

-

สิทธิในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท และส่ งคาถาม
ล่ วงหน้ า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 บริ ษัทได้ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการบริ ษัท และสิทธิในการส่งคาถามล่วงหน้ า ดังนี ้
การเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
การส่งคาถาม
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 กันยายน 2561 จนถึงก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม รวมทังแบบฟอร์
้
มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็ นกรรมการ และส่งคาถามล่วงหน้ า แสดงไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.amamarine.co.th) ในหน้ า
“นักลงทุนสัมพันธ์ ” ส่วนของ “AGM” หัวข้ อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท และการส่ งคาถามล่ วงหน้ า”
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สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยในปี 2562
บริ ษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้ ว ยขวาง กรุ งเทพฯ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตาม
คู่มือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย โดยบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ผู้ถือหุ้น
จะได้ รับสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมดังนี ้
ก่ อนวันประชุม
บริ ษัทได้ แจ้ งกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พร้ อมวาระการประชุมซึ่งมีความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมทัง้ วันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมและรับเงินปั นผล
(Record Date) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ล่วงหน้ า 43 วัน ก่อนวันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ได้ เผยแพร่ หนังสือนัดประชุมพร้ อมเอกสารประกอบไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.amamarine.co.th) ใน
หน้ า “นักลงทุนสัมพันธ์ ” ภายใต้ หวั ข้ อ “AGM” ทังภาษาไทยและภาอั
้
งกฤษล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 22 วัน
เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีเวลาในการศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ ตลอดจนบริ ษัทได้ จัด ส่ง
หนังสือนัดประชุม ดังกล่าวในรู ปแบบเอกสารให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งระบุข้อเท็จจริ งและเหตุผล ความเห็นของ
คณะกรรมการบริ ษัท คะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์ การแสดงสิทธิ เพื่อเข้ าร่ วมประชุม
รายงานประจาปี (Annual Report) ในรู ปแบบซีดี หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทัง้
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 26 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยลง
ประกาศติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน ในการจัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะให้
พร้ อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
วันประชุม
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีเจ้ าหน้ าที่ตรววจเอกสาร เจ้ าหน้ าที่ ณ จุดลงทะเบียน รวมถึงเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ในการลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง โดยบริ ษัทได้ ใช้ บริ การจากบริ ษัท
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ บริ การระบบสารสนเทศสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครบวงจร ซึง่ รวมถึง
การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง และการตรวจนับคะแนน โดยใช้ เทคโนโลยี
บาร์ โค้ ด (Barcode) เพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้น และความรวดเร็ วในการแสดงผลให้ ที่ประชุม
รับทราบโดยทัว่ กัน รวมทัง้ มีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทอานวยความสะดวกในการตรวจเอกสาร แจกรายงาน
ประจาปี และเก็บบัตรลงคะแนน อย่างเพียงพอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 มีกรรมการเข้ าร่วมประชุม 9 ท่าน ซึง่ รวมถึงประธานกรรมการ
บริ ษั ท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุก รรมการ นอกจากนี ้ ผู้ช่ว ยกรรมการ
ผู้จดั การ ผู้จดั การ ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ได้ เข้ าร่วมประชุม รวมทังประธาน
้
กรรมการเป็ นผู้ดาเนินการประชุม และมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทเป็ นพิธีกรในการแนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุม
แจ้ งจานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม จานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิออกเสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และประกาศ
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ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมทราบ โดยในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 143 ราย
บริ ษั ท ได้ เชิ ญ ที่ป รึ กษากฎหมาย และได้ ข ออาสาสมัค รตัวแทนจากผู้ถือหุ้น มาเป็ นผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีบตั รลงคะแนนเสียงสาหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ และได้ ตรวจนับคะแนนเสียง พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยผลคะแนนเสียงทุกวาระ ทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งด
ออกเสียง และบัตรเสีย โดยคณะกรรมการได้ จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม
และแสดงความเห็ น อย่างเท่า เที ย มกัน นอกจากนี ้ พิ ธี ก รได้ แ จ้ งให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ง บัต รลงคะแนนคื น ให้ กับ
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานการเข้ าร่วมประชุม
หลังการประชุม
ภายหลังการประชุม บริ ษัทได้ แจ้ งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์ฯ ภายในวันทาการถัดไป
ซึ่งได้ ระบุคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมทังจ
้ านวนผู้ถือหุ้นและจานวน
หุ้น ที่ มี สิท ธิ อ อกเสียงที่ เพิ่ ม ขึน้ ในแต่ละวาระ ตลอดจนบริ ษั ท ได้ จัดท ารายงานการประชุม ที่ ระบุรายชื่ อ
กรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าร่ วมประชุมผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนในการตรวจนับคะแนนเสียง
และคาชี ้แจงที่เป็ นสาระสาคัญโดยสรุ ปอย่างครบถ้ วน ทังภาษาไทยและภาอั
้
งกฤษ ส่งให้ กบั ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ภายใน 14 วัน นับ แต่ วัน ประชุ ม พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ไว้ ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.amamarine.co.th)
-

สิทธิในการเลือกตัง้ กรรมการ รวมทัง้ การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง
1 ใน 3 และให้ มีการเลือกตังกรรมการแทนกกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระสามารถกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ได้ ซึง่ ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียงดังนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึ งมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
นอกจากนัน้ บริ ษัทได้ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ใน
การประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี ทุกครั ง้ โดยได้ แ นบข้ อมูลของกรรมการที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อในการ
เลือกตัง้ พร้ อมแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดื อนและค่าเบีย้ ประชุม ของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ไว้ ในหนังสือนัดประชุม ซึง่ เพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
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-

สิทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ บริ ษัทกาหนดให้ มีวาระพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งบริ ษัทได้ แสดงข้ อมูลประวัติการเป็ นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริ ษัท ของผู้สอบบัญ ชี ที่ได้ รับการเสนอแต่งตัง้ และรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี
งเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

-

สิทธิในการรับทราบข้ อมูลข่ าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทอย่ าง
เสมอและทันเวลา
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ รวมทังข่
้ าวสาร
ต่างๆ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.amamarine.co.th)

-

สิทธิในการรับส่ วนแบ่ งกาไร
บริ ษัทมีการจัดสรรกาไรให้ กบั ผู้ถือหุ้นในรู ปของเงินปั นนผล (รายละเอียดปรากฏในหัวข้ อ “นโยบายการ
จ่ ายเงินปั นผล”)

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทไม่ ได้ กีดกันหรื อสร้ างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ
หุ้นสามารถติดต่ อสื่อสารระหว่ างกัน
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทคานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่
เป็ นผู้บริ หาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างประเทศ บริ ษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเอื ้อให้ เกิดความเท่า
เทียมกันของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ ดังนี ้
(1) ดาเนินการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอข้ อซักถามทังก่
้ อนการประชุมและระหว่างการ
ประชุม รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น
เข้ าร่วมประชุมแทนได้
(2) ก าหนดให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ เป็ น กรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารเปิ ด เผยข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ส่ว นได้ เสี ย ของตนและบุค คล
ที่เกี่ยวข้ อง และไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีสว่ นได้ เสียดังกล่าว
(3) ในการประชุม เพื่ อ เลือ กตัง้ กรรมการ บริ ษั ท จะเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สามารถลงคะแนนเสีย งเลือ กตั ้ง
กรรมการได้ เป็ นรายบุคคล ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิ ที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ ามาทา
หน้ าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทาให้ เกิดความหลากหลาย และเป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
(4) ก าหนดไม่ ใ ห้ กรรมการ ผู้ บริ ห าร ผู้ ปฏิ บั ติ ง านที่ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายในเปิ ดเผยข้ อมู ล ภายในต่ อ
บุคคลภายนอก หรื อบุคคลที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน หลีกเลี่ยงการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยอาศัยข้ อมูลภายในที่มิได้ เป็ นข้ อมูลสาธารณะ ซึ่ง
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กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวได้ มาโดยอาศัยตาแหน่งหน้ าที่ในบริ ษัทรวมถึงห้ ามไม่ให้ กรรมการ
และผู้บริ หารซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
(5) แจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารรับทราบภาระหน้ าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อ สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯ รวมถึงกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูงแจ้ งต่อคณะกรรมการ หรื อผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทตนเอง
อย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนวันซื ้อขาย
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่ อหนึ่งเสียง ซึ่ง
หุ้นของบริษัทเป็ นหุ้นสามัญเท่ านัน้ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริ ษัทได้
ส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระได้ พร้ อมทัง้
แนบรายละเอียดของกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านของบริ ษัท เพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทังได้
้ ระบุ
เอกสาร หลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 มีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้เข้ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน จานวน 68 ราย นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลใน
วาระการเลือกตังกรรมการ
้
ทังนี
้ ้ในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทได้ ดาเนินการประชุมเรี ยงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม
โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นจากที่ระบุไว้ ซึ่งจะเป็ นการลิดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ด้วย
ตนเอง อีกทังบริ
้ ษัทได้ กาหนดมาตรการป้องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน โดยรายละเอียดปรากฏใน
หัวข้ อ “การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน”
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทให้ ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้ า คู่ค้า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ได้ รับการดูแลอย่างดี
บริ ษัทมุง่ เน้ นให้ สถานที่ทางานปราศจากการคุกคาม หรื อการละเมิดสิทธิ์ทกุ ประเภท โดยมิให้ มีการกระทารุนแรง
การข่มขูค่ กุ คามต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้มาเยือน หรื อ บุคคลอื่นใดที่อยูใ่ นสถานที่ทางานของบริ ษัท
บริ ษัทได้ จัดให้ มีช่องทางสาหรับให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ รวมทัง้ การแจ้ 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 นหัว ข้ อ “จริยธรรมธุรกิจ”
3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทังรั้ กษาผลประโยชน์ และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเติบโตของบริ ษัท
อย่างยัง่ ยืน การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั บริ ษัทผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
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3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกคนในบริ ษัทที่มีตอ่ การดาเนินธุรกิจ บริ ษัทจึงมีน โยบายให้
ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยกาหนดให้ การแต่งตัง้ การโยกย้ าย การให้ ผลตอบแทน และสวัสดิการ
รวมทังการลงโทษพนั
้
กงาน ต้ องกระทาด้ วยความยุติธรรม โปร่ งใส และเหมาะสมกับพนักงานนันๆ
้ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานในช่วงที่ ผ่านมา บริ ษัทยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ บริ ษัทยังเปิ ดโอกาสและกระตุ้นให้ พนักงานทุกระดับส่งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ ในการ
ปรับปรุงการทางานในแต่ละหน่วยงาน
บริ ษัทไม่ยอมให้ เกิดการล่วงละเมิดไม่ว่าในรู ปแบบใด อาทิเช่น การใช้ อิทธิพลข่มขู่การกระทา หรื ออคติ
ที่มาจากเชื ้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรื อความเบี่ยงเบนทางเพศ ที่สง่ ผลกระทบถึงการปฏิบตั ิงาน รวมถีงการล่วงละเมิด
ทางวาจา เป็ นต้ น
พนักงานสามารถรายงานต่อหัวหน้ า ผู้บงั คับบัญชาที่เหนือขึ ้นไป 1 ชันหรื
้ อเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย HR ได้ ทนั ที
3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษัทเน้ นการสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า โดยให้ บริ การที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และตรงต่อ
ความต้ อ งการของลูก ค้ า การเปิ ด เผยข้ อ มูลเกี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก ารอย่างครบถ้ วน ทัน ต่อ เหตุก ารณ์ และไม่บิ ด เบื อ น
ข้ อเท็จจริ งต่อลูกค้ า รวมถึงการปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน
และให้ ความสาคัญ กับ การรัก ษาข้ อ มูลที่ เป็ น ความลับ ของลูก ค้ าอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าข้ อ มูลดังกล่าวมาใช้ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของตนเองและ/หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
3.4) การปฏิบัติต่อ คู่ค้า เจ้ าหนี ้ และลูกหนี ้
บริ ษัทคานึงถึงความเสมอภาค ความเป็ นธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิ จ โดยบริ ษัทและ
พนักงานจะไม่มีการเรี ยก หรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการดาเนินธุรกิ จกับ คู่ค้า เจ้ าหนี ้ และลูกหนี ้
ตลอดจนการรัก ษาผลประโยชน์ ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้ าหนี ้ และลูกหนี ้ โดยบริ ษั ทจะปฏิบัติตามกฎหมาย สัญ ญา และ
ข้ อตกลงที่มีร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อผูกพันในสัญญา หรื อข้ อตกลงที่มี
ร่วมกัน บริ ษัทจะแจ้ งให้ คคู่ ้ า เจ้ าหนี ้ และลูกหนี ้ ทราบโดยด่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ น้
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 ษัทมุ่งเน้ นการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน และตระหนักถึงบทบาท หน้ าที่
และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทจึงมีการกาหนดและทบทวนนโยบายและแผนงานด้ าน
ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย ความมั่น คง และสิ่ง แวดล้ อ ม อย่า งสม่ าเสมอ เพื่ อ ให้ สามารถควบคุม และวัด ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมัน่ คง และสิ่งแวดล้ อม
ได้ อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังส่งเสริ มการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตสานึกและ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันดีงาม
หรื อเป็ นการการส่งเสริ มอบายมุข
ช่ องทางการติดต่ อของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียในการมีส่วนร่ วม เสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้ อมูลและนาเสนอต่อผู้บริ หารระดับสูง และคณะกรรมการต่อไป
เลขานุการบริ ษัท โทรศัพท์ 02 001 2801 อีเมล์ cs@amamarine.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 001 2801 อีเมล์ ir@amamarine.co.th
หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริ ษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่ วมกับเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัท (www.amamarine.co.th) และช่องทางอื่นๆ เช่น
รายงานประจาปี (Annual Report) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าวและให้ สมั ภาษณ์ผา่ นสื่อ
รวมทังกิ
้ จกรรมนักลงทุน เป็ นต้ น สาหรับรายงานต่างๆ ข้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลทัว่ ไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทและการตัดสินใจของผู้ถือ
หุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ มอบหมายให้ นกั ลงทุนสัมพันธ์ ทาหน้ าที่
ติดต่อสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัท
ในปั จจุบนั การเปิ ดเผยสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ ว บริ ษัทสามารถส่งข้ อมูล
ข่าวสาร รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายโดยไม่มีข้อจากัดด้ านเวลาและพื ้นที่ อีกทังสามารถ
้
ดาวน์โหลดเก้ บไว้ ได้ ทาให้ เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้ อมูล และข้ อมูลมีความเชื่อถือได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ดังนี ้
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-

-

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัท เช่น กฎบัตรและข้ อบังคับของบริ ษัท ลักษณะธุรกิจ กรรมการ
ข้ อมูลด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่ องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี
รายงานทางการเงิน คาอธิ บายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน (MD&A)
ซึ่งได้ มี ก ารจัด ส่ งเอกสารให้ กับ ส านัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ทุ ก ไตรมาสภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยงบการเงินของบริ ษัทไม่มีรายการที่ผ้ ูสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เงื่อนไข รวมทังไม่
้ มีประวัติการถูกสัง่ ให้ แก้ ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
การชี ้แจงผลการดาเนินงาน กรณีที่บริ ษัทมีรายได้ หรื อกาไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้ อยละ 20
ข่าวแจ้ ง ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เช่ น การลงทุน ซื อ้ เรื อ (การได้ ม าซึ่ง สิน ทรั พ ย์ ) และการขายเรื อ ของบริ ษั ท
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 มีการจัดทารายงานประจาปี
และแบบ 56-1 เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาของบริ ษัทอย่างความถูกต้ อง ครบถ้ วน ละ
เพียงพอ เช่น โครงสร้ างุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายและภาพรวมของบริ ษัท การเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และโครงสร้ างการจัดการและการกากับดูแลกิจกา ร ซึ่งรวมถึง
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้ าที่ในปี ที่ผา่ นมาของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เป็ นต้ น
การจัดทารายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หาร
กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ซื ้อ ขาย โอน
หรื อรับโอนหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพ ย์ ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. และต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพ ย์ในก ารประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้
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ข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2561


กรรมการ

กรรมการ
1. นายเกษม เวชศิลป์
คู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายมานิต นิธิประทีป
คู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

5. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
คู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

6. นายพิศาล รัชกิจประการ
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

7. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

8. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

9. นายชัยทัศน์ วันชัย
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

10. นายศักดิช์ ยั รัชกิจประการ 2
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

จานวนหุ้นสามัญที่ถอื ในบริษัท (หุ้น)
ก่ อนการได้ มา / จาหน่ ายไป

80,000
500,000
2,020,000
10,900,000
15,930,000
39,000
100,000
-

ได้ มาระหว่ างปี

16,000
100,000
402,000
2,500,000
3,186,000
7,800
20,000
-

จาหน่ ายไประหว่ างปี

10,000
15,612,000 1
-

หมายเหตุ : 1 จานวนหลักทรัพย์ทีจ่ าหน่ายไปเป็ นการจาหน่ายให้กบั บริ ษัท รัชกิ จ โฮลดิ้ ง จากัด
2
นายศักดิ์ ชยั รัชกิ จประการ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมือ่ วันที ่ 19 เมษายน 2561

79

คงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

96,000
600,000
2,412,000
13,400,000
3,504,000
46,800
120,000
-

เพิ่ม / (ลด)

16,000
100,000
392,000
2,500,000
(12,426,000)
7,800
20,000
-
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ผู้บริหาร
จานวนหุ้นสามัญที่ถอื ในบริษัท (หุ้น)

ผู้บริหาร

ก่ อนการได้ มา / จาหน่ ายไป ได้ มาระหว่ างปี

1. จ่าเอกรักชาติ จันทร์ รอด 1
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายบริ พนธ์ อัคคโพธิกลุ 1
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร 2
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นายสิทธิพงษ์ ชิ ้นฮะง้ อ 2
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

5. นางสาวศิรกาญจน์ ศรี พรหมชัย
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

6. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

7. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

8. นายขันติทตั นิทรัพย์
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

9. นางสาวธนิสร กรา้ มาตร
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

10. นายเกษมศักดิ์ เกียรติสงู ส่ง
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ

58,500
25,000
20,000
50,000
20,000
15,500
133,000
100
-

4,200
12,400
10,000
6,000
5,600
27,200
45,000
-

จาหน่ ายไประหว่ างปี

37,500
2,000
3,000
45,100
-

คงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

25,200
37,400
20,000
60,000
24,000
21,100
157,200
0
-

เพิ่ม / (ลด)

(33,300)
12,400
10,000
4,000
5,600
24,200
0
-

หมายเหตุ : 1จ่าเอกรักชาติ จันทร์ รอด ได้ลาออกจากตาแหน่งเมือ่ วันที ่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีนายบริ พนธ์ อัคคโพธิ กลุ เข้ามาดารงตาแหน่ง
แทน เมือ่ วันที ่ 2 มกราคม 2562
2
นายพิเชษฐ ยอดวิ เชียร ได้ลาออกจากตาแหน่งเมือ่ วันที ่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีนายสิ ทธิ พงษ์ ชิ้ นฮะง้อ เข้ามาดารงตาแหน่ง
แทน เมือ่ วันที ่ 2 มกราคม 2562

การเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ ยวโยง เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อ “รายการระหว่ างกัน”)
นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องยื่นรายงานการมีสว่ นได้ เสียครัง้ แรกภายใน 30 วันหลังจากได้ รับการ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หาร และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในแบบรายงานดังกล่าว กรรมการและ
ผู้บริ หารจะต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบตามแบบรายงานที่กาหนด โดยจะต้ องจัดเก็บไว้ ที่เลขานุการบริ ษัท
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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 ้
บริ ษัท อาม่า 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
: Chayanin.a@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 2561 บริ ษัทมีการเสนอผลงานต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และประชาชนทัว่ ไปอย่าง
สม่าเสมอ ดังนี ้
กิจกรรม
กิจกรรมพบปะนักลงทุน (Company Visit)
การแถลงข่าวผลการดาเนินงานของบริ ษัท (Opportunity Day)
กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show)
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การเปิ ดเผยข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทมีแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
และเพียงพอสาหรับการจูงใจให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารที่มีความรู้ ความสามารถและสร้ างประโยชน์ให้ กั บ
บริ ษัทสามารถอยูร่ ่ วมงานกับบริ ษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร โดยคานึงถึงความเหมาะสมในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่ บทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงาน และผลประกอบการของบริ ษัทในช่วงที่ผา่ นมา รวมถึงอัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการบริ ษั ท และผู้ บริ ห ารส าหรั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู่ใ นธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมที่ ใ กล้ เคี ย งกัน นอกจากนี ้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
โดยจะได้ รั บ การพิ จ ารรากลั่น กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ก่ อ นเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยการให้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ใน
ส่วน “โครงสร้ างการจัดการ” หัวข้ อ “ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ” และ “ค่ าตอบแทนผู้บริหาร”
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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
จานวนใดจะสูงกว่าจะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
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คณะกรรมการบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย และตามกฎบัต รคณะกรรมการบริ ษั ท ว่าเป็ น ผู้มี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์การทางานที่หลากหลายสาขา โดยไม่กีดกันทางเพศแต่อย่างใด ซึง่ กรรมการทัง้ 10 ท่าน
ของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามที่กาหนด ทังยั
้ งเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ
บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องพ้ นจากตาแหน่งใน
ทุกครัง้ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยให้ กรรมการบริ ษัทซึ่งอยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตาแหน่ง ใน
กรณีที่กรรมการบริ ษัทที่พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้ พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ ใช้ จานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับ 1 ใน 3
กรรมการบริ ษัทที่นบั จากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
ได้ ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้ น
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) นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มี การพิจารณา
ทบทวน และอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริ ษัทในปี ที่ผ่านมา เพื่อทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาอุปสรรคที่
เกิ ด ขึน้ ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผลการก ากับ ดูแ ลกิ จ การของคณะกรรมการบริ ษั ท ต่ อ ไป ซึ่ งในปี 2561
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา และทบทวน วิสยั ทัศน์ ภารกิ จ และกลยุทธ์ ของบริ ษัทแล้ ว มีมติเห็นสมควรให้ คงไว้
เช่นเดิม
บริ ษั ทยังกาหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท มี บทบาทในการจัดท าหลักเกณฑ์ การกากับ ดูแลกิ จการที่ ดี
(Corporate Governance) และคู่มือจริ ยธรรมทางธุรกิ จและข้ อพึงปฏิบัติในการทางาน เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรสาหรับ
กรรมการบริ ษัทผู้บริ หาร และพนักงานยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นแนวทางที่นาไปสูก่ ารเป็ นองค์กรที่มี
การกากับดูแลกิจการที่ดีและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่
ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทต้ องเข้ าใจและทราบถึง บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน และต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และคานึงถึงประโยชน์ของ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทที่สาคัญในการพิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่
สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทเช่น วิสยั ทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง และแผนงาน
และงบประมาณ รวมทัง้ ก ากับ ควบคุม และดูแลให้ ฝ่ายจัด การด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนที่ ก าหนดไว้ อ ย่า งมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการพิจารณาการเข้ าทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ บริ ษัทพิจารณาภายใต้ หลักการ
การรักษาผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดให้ มีการป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นจากการทารายการระหว่างกัน โดยกาหนดให้ บคุ คลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับรายการหรื อมีสว่ นได้ เสีย
จากการทารายการระหว่างกันต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และ
ต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในการทารายการดังกล่าว การพิจารณา
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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 และ
เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับ
ดูแลการดาเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผ้ บู ริ หารทาหน้ าที่บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไป
ตามนโยบายที่กาหนด และติดตามดูแลผลการดาเนินงานอย่างสม่า เสมอจากรายงานในการประชุมประจาเดือน ซึ่ง
คณะกรรมการไม่ได้ เข้ าแทรกแซงการปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ เว้ นแต่การมีสว่ นร่วมในการพิจารณาแก้ ไขปั ญหาอย่าง
เหมาะสมในกรณีที่การปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการไม่เป็ นไปตามแผนธุรกิจที่กาหนด
-

บทบาท หน้ าที่ ประธานกรรมการบริษัท
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่ วมกับกรรมการ
ผู้จดั การ
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ มีประสิทธิ ภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับบริ ษัท
สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบัติหน้ าที่ อย่างเต็มความสามารถ ตาม
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5. เป็ นผู้ลงคะแนนชีข้ าดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียงทังสองฝ่
้
ายเท่ากัน

-

การแยกตาแหน่ งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทกาหนดให้ ประธานกรรมการต้ องไม่ดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริ หารงานประจาออกจากกัน
อย่างชัดเจน และช่วยให้ มีการถ่วงดุลอานาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้ บคุ คลหนึ่งบุคคลใดมีอานาจเบ็ดเสร็ จ
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1) จัดทาและเสนอ นโยบายและเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ หารพิจารณา
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
้
10 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 8 ท่าน ซึ่งในจานวนดังกล่าวมี
กรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านดังกล่าวมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ งจากฝ่ ายบริ หาร และไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ หรื อความสัมพันธ์ อื่นใดกับฝ่ ายบริ หาร บริ ษัทได้ แยกตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท
และกรรมการผู้จดั การ มิให้ เป็ นบุคลเดียวกัน เพื่อให้ เกิดความสมดุลของอานาจการดาเนินงาน โดยมีกรรมการ
อิสระดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทในปั จจุบนั มีจานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ
4 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของกรรมการทังคณะ)
้
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
2 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
4 ท่าน (รวมกรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
และกรรมการผู้ จั ด การ ไว้ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร เพื่ อ ก าหนดขอบเขตการด าเนิ น งาน และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน
5.4) การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ทังนี
้ ้เพื่อให้ กรรมการสามารถอุทิศ
เวลาในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทได้ อย่างเต็มที่ จึงได้ จดั ให้ มีนโยบายในการดารงตาแหน่งของกรรมการ ดังนี ้
1.
นโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
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การดารงตาแหน่ งของกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยนอื่น คณะกรรมการบริ ษัทมีการ
พิจารณากาหนดจานวนบริ ษัทจดทะเบี ยนที่ กรรมการแต่ละคนในการดารงตาแหน่ง
ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
2.
นโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วมของผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทย่อย
หรื อบริ ษัทร่ วมของผู้บริ หารระดับสูง / กรรมการผู้จดั การ โดยต้ องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อเป็ นบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนของบริ ษัท
เข้ าไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรื อ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดคุณสมบัติกรรมการบริ ษัทจะต้ องไม่เป็ นกรรมการใน
นิ ติบุ คคลอื่น หรื อประกอบกิ จการอัน มีสภาพอย่างเดีย วกัน และแข่ งขัน กับ กิ จการของบริ ษั ท
รวมทัง้ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ ว่าจะต้ องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการ หรื อถือหุ้น
เกินกว่าร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ในปั จจุบัน กรรมการบริ ษัททัง้ 10 ท่านมิได้ ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบี ยน และ
บริ ษัทอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5.5) ความโปร่ งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท
อย่ า งโปร่ ง ใส โดยมี ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ นผู้ก าหนดคุ ณ สมบั ติ และ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และผู้บริ หารระดับสูงเข้ ามาดารงตาแหน่งผู้นา
ขององค์กร นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท มีขนตอนและหลั
ั้
กเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการสรรหากรรมการ
โดยต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย มีคณ
ุ สมบัติที่หลากหลายของกรรมการทัง้
คณะเพื่ อประกอบการพิ จารณา รวมถึ งความรู้ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การด าเนิ น ธุรกิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร (รายละเอียดในหัวข้ อ “3. การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง”)
5.6) ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในปี ที่ผ่านมา
5.6.1)

การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจไว้ อย่างชัดเจน โดยเปิ ดเผยไว้ ในหัวข้ อ
“นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”
การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมธุรกิจ
บริ ษั ท ได้ มี ก ารสื่อ สารแนวทางการปฏิ บัติ ต ามจริ ย ธรรมทางธุ รกิ จ และข้ อ พึ ง ปฏิ บัติ ท าง
จริ ยธรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท และได้ กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบ
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ของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้ องรับทราบและปฏิบตั ิตาม โดยผู้บงั คับบัญชาจะ
เป็ นผู้ติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจ รวมทังสอดส่
้
องดูแล และให้ คาแนะนา การปรึกษา
ซึ่งอยู่บนพื ้นฐานของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนไม่สง่ ผลเสียต่อภาพลักษณ์
และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท
กรณีทพี่ บว่ามีการปฏิบตั ิที่ขดั ต่อจริ ยธรรมทางธุรกิจ ผู้บงั คับบัญชาสามารถดาเนินการตาม
สมควรแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ผู้กระทาผิดจะถูกพิจารณาทางวินยั และอาจได้ รับโทษทางกฎหมายหากเป็ น
การกระทาที่ขดั ต่อกฎหมาย
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีช่องทางในการรับแจ้ งเบาะแสการทุจริ ต (Whistle blowing) ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท และรับข้ อร้ องเรี ยนหรื อความเห็นเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรื อจริ ยธรรม หรื อ
การกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยแจ้ งต่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
โทรศัพท์
02 001 2801
อีเมล์
cs@amamarine.co.th
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้สง่ ข้ อร้ องเรี ยน และแจ้ งเบาะแสการทุจริ ต โดยจะเก็บ
ข้ อมูลเป็ นความลับ
ขันตอนและวิ
้
ธีการ “การแจ้ งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้ งเบาะแส”
บริ ษั ทยึดถื อการปฏิบัติตามหลักการกากับ ดูแลกิ จการที่ดี โดยสนับสนุนให้ พ นักงานของ
บริ ษั ท ช่ ว ยกั น สอดส่ อ ง ดู แ ล หากพบการกระท าใดๆ ที่ ผิ ด หลัก ธรรมาภิ บ าล ผิ ด จรรยาบรรณ
ผิด กฎระเบียบ ผิดข้ อบังคับ หรื อผิดกฎหมายที่ก่อให้ เกิดความเสียหายกับบริ ษัท รวมถึงกรณีถกู ละเมิด
สิทธิ พนักงานสามารถแจ้ งเบาะแสโดยส่งเรื่ องพร้ อมเอกสาร หลักฐานให้ กบั เลขานุการคณะกรรมการ
เพื่ อ น าส่งต่ อ ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถน าส่งด้ วยตนเอง ทางไปรษณี ย์ หรื อ อี เมล์
โดยขอให้ ระบุชื่อ นามสกุล ช่องทางการติดต่อกลับ กรณี ที่ขอข้ อมูลเพิ่มเติม หากไม่ระบุชื่อ นามสกุล
จะไม่รับ พิ จ ารณา โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะพิ จ ารณา ตรวจสอบ วิ เคราะห์ หากพบว่า มี
ความผิดจริ งจะส่งให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายละเอียดต่อไป ทัง้ นีบ้ ริ ษัทจะปกป้อง
พนักงานผู้แจ้ งเบาะแสโดยจะไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแสแก่ผ้ ใู ดทังสิ
้ ้น โดยจะรู้ เพียงเลขานุการ
คณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ พนักงานบริ ษัทสามารถ
ทราบวิธีการแจ้ งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้ งเบาะแสดังกล่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
อาทิ เว๊ บ ไซด์ บ ริ ษั ท (www.amamarine.co.th) รายละเอี ย ดในหัว ข้ อ “นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่น”
5.6.2)

ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัทมีสว่ นในการกาหนดและให้ ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทรวมทังก
้ ากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม
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แผน นโยบาย และงบประมาณที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้ 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 และรายงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
5.6.3)

การแต่ งตัง้ คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ทได้ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ เพื่ อช่ วยในการกากับ ดูแลกิ จการ และ
ตรวจสอบ พิจารณาเรื่ องสาคัญต่างๆ ของบริ ษัทโดยมีคณะอนุกรรมการทังหมด
้
4 คณะ คือ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริ หาร
4. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
รายละเอียด และขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ แสดงไว้ ในหัวข้ อ
“2. คณะอนุ กรรมการ” นอกจากนัน้ คณะกรรมการได้ กาหนดให้ มีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการ ซึง่ ได้
เผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.amamarine.co.th) ในส่วน “นั กลงทุ นสัมพันธ์ ” ภายใต้ หวั ข้ อ
“กฎบัตรและข้ อบังคับ”
5.6.4)

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีการจัดประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
โดยอาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องมีการ
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 อสังเกตต่างๆ ได้ อย่างอิสระ
โดยบางวาระอาจมี คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ (เช่ น คณะกรรมการบริ ห าร และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ) หรื อฝ่ ายบริ หาร หรื อบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ให้ เข้ าร่ วมประชุมในวาระ
การประชุมนันๆ
้ เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้ อซักถามของคณะกรรมการบริ ษัททังนี
้ ้ ในการ
ลงมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติเสียงข้ างมากเป็ นหลัก โดยกาหนดให้ กรรมการบริ ษัท 1 คน
มีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง และกรรมการบริ ษัทที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับจานวนองค์ ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าจะต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทังหมด
้
เลขานุก ารคณะกรรมการบริ ษั ทจะส่งตารางการประชุม ล่วงหน้ าตลอดทัง้ ปี เพื่ อให้
คณะกรรมการได้ รับ ทราบ และสามารถวางแผนในการเข้ าร่ ว มประชุม ซึ่งในปี 2561 มี ก ารประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทจานวน 6 ครัง้ ดังนี ้
การประชุมครัง้ ที่
BOD 1
BOD 2
BOD 3
BOD 4
BOD 5
BOD 6

วันที่ประชุม
4 มกราคม 2561
20 กุมภาพันธ์ 2561
6 มีนาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561
8 สิงหาคม 2561
8 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ ตารางการประชุมอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทจะเข้ าร่วมประชุมด้ วย โดยเป็ น
ผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือชื่ อรับรองความ
ถูก ต้ อ งและเสนอให้ ที่ ป ระชุม รับ รองในการประชุม ครั ง้ ถัด ไป รวมทัง้ เป็ นผู้จัดเก็ บ ข้ อมูลหรื อ เอกสาร
เกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิง และคณะกรรมการและผู้เกี่ ยวข้ องสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6 ครัง้ สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ

การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )
1. นายเกษม เวชศิลป์
6/6
2. นายมานิต นิธิประทีป
6/6
3. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์ 6/6
6/6
4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
6/6
5. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
6/6
6. นายพิศาล รัชกิจประการ
7. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ 6/6
6/6
8. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
6/6
9. นายชัยทัศน์ วันชัย
3/6
10. นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ1

สาระสาคัญที่พิจารณา

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หาร
- รับทราบการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคาถามเกี่ ยวกับบริ ษั ท
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
- พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2560
และไตรมาส 1 ถึง 3 ปี 2561
- รับทราบการปรับแผนงบประมาณปี 2561 และพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจาปี 2562
- พิจารณาอนุมตั ิรายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
- พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
- พิ จารณาอนุมัติ แต่งตัง้ กรรมการบริ ษั ท เข้ าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึ ง
กาหนดพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2561
- พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 27 เรื่ อง การประชุมผู้
ถือหุ้น
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รายชื่อกรรมการ

การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )

สาระสาคัญที่พิจารณา

หมายเหตุ :

1

พิจารณาอนุมตั ิรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี
พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการระหว่างกันของบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิรายงานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจาปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทน
พิจารณาอนุมตั ิการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยรวมปี 2560
พิ จ ารณาเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ก าหนดการ และวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไข ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายในการว่าจ้ างที่ปรึกษาทางการเงิน
พิจารณาอนุมตั ิการทาประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (D&O Insurance)
รับทราบผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผลการประเมิน
การกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2561

นายศักดิ์ ชยั รัชกิ จประการ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื อ่ วันที ่ 19 เมษายน 2561

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ (ในการประชุมครัง้ ที่
1/2561 ได้ มีการหารื อร่ วมกับผู้สอบบัญชีเป็ นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และการ
ประชุมครัง้ ที่ 4/2561 ได้ มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง) โดยสรุ ป
ได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ

1. นายมานิต นิธิประทีป
2. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์
3. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

การเข้ า
สาระสาคัญที่พิจารณา
ประชุม
(ครัง้ )
4/4 - รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2561
4/4 - รับทราบผลการประเมินหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจาปี 2561
4/4 - รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- พิจารณารายงานของผู้สอบบัญ ชี และงบการเงิน สาหรับปี 2560 และสาหรั บ
แต่ละงวด ในปี 2561
- พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรวมและรายงานทางการเงินของบริ ษัท
- พิจารณาเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท สาหรับปี 2560 และสาหรับแต่ละงวด ในปี 2561
- พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท สาหรับปี 2560 และไตรมาส
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-

-

ที่ 1 ถึง 3 ปี 2561
พิจารณาสอบทานรายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ปี 2560 และใน
ไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ปี 2561
พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ครัง้ ที่ 1 ถึง 4 ปี 2561
พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน บุคลากร และงบประมาณ ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ประจาปี 2561
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2561
พิจารณาทบทวนกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน ประจาปี 2561
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน สาหรับไตรมาสที่ 1/2561
ถึง 3/2561
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2560
พิ จารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และเสนอค่าสอบบัญ ชี ประจาปี
2561

3. คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ หาร มีการประชุมทังสิ
้ ้น 12 ครัง้ สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ

การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )
1. นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
12/12
2. นายพิศาล รัชกิจประการ
12/12
3. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ 12/12
4. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
12/12

สาระสาคัญที่พิจารณา

- รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและงบการเงินของบริษัทประจาแต่ละเดือน
- รับทราบการจองสัญญาซื ้อหรื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า

- พิจารณาอนุมตั ิการให้ สตั ยาบันการชาระค่าเบี ้ยประกันภัยรถบรรทุก
- พิจารณาอนุมตั ิคา่ ใช้ จา่ ยในการปรับปรุงพื ้นที่สานักงานใหญ่ ชัน้ 33

4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้ สิ ้น 2 ครัง้
สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ

1. นายมานิต นิธิประทีป
2. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฏร์
3. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
4. นายพิศาล รัชกิจประการ

การเข้ า
สาระสาคัญที่พิจารณา
ประชุม
(ครัง้ )
2/2 - พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2561
2/2 - พิจารณาอนุมัติรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
2/2
กาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2560
2/2 - พิ จ ารณาสรรหา คัด เลือ ก และเสนอบุค คลเข้ าด ารงต าแหน่ งกรรมการ แทน
กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง มีการประชุมทังสิ
้ ้น 4 ครัง้ สรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
นางสาวธนิสร กรา้ มาตร
นายรักชาติ จันทร์ รอด
นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร
นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
นางสาวศิรกาญจน์ ศรี พรหมชัย
นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
นางดวงสมร นุตประศาสน์
นายสมโชค บุญเตี่ยว
นายมนตรี จิระวงศ์สนั ติสขุ
นายศุภธนิศร์ ประดับ

การเข้ า
ประชุม
(ครัง้ )
4/4
4/4
4/4
3/4
3/4
4/4
2/4
4/4
3/4
4/4
4/4

สาระสาคัญที่พิจารณา

-

พิจารณาและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
พิจารณาประเมินความเสีย่ งในการซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี
พิจารณาความเสีย่ งระดับองค์กรของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
พิจารณาความเสีย่ งการซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันลาใหม่ (เรื อมือสอง)
พิจารณาความเสีย่ งระดับองค์กร ระดับฝ่ ายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย

คณะอนุกรรมการต่างๆ มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ และได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
การประชุมระหว่ างกันเองของกรรมการที่ไม่ ใช่ ผ้ บู ริหาร
ในปี 2561 บริ ษัทได้ มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทโดยปราศจากการมีสว่ น
ร่วมของฝ่ ายบริ หาร จานวน 1 ครัง้ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เพื่ออภิปรายปั ญหาทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดการ และการกากับ
ดูแลกิจการของบริ ษัท รวมถึงการปรึ กษาหารื อประเด็นต่างๆ และแจ้ งผลให้ แก่กรรมการผู้จดั การรับทราบและดาเนินการ
ในเรื่ องดังกล่าว และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในครัง้ ถัดไป ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความอิสระในการพิจารณาประเด็น
สาคัญต่างๆ การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริ 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”
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5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
5.9.1)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะและ
้
รายบุ ค คล ประจ าปี 2561 โดยแบบประเมิ น ดัง กล่า วได้ ผ่ า นการทบทวนเนื อ้ หา และสาระส าคัญ
จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ก่อนนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อนุมตั ิใช้ ซึง่ เนื ้อหาในแบบประเมิน สอดคล้ องและเป็ นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ที่ส่งเสริ มให้
คณะกรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย นท าการประเมิ น ผลต นเอง (Self Assessment) เพื่ อ สะท้ อนถึ ง
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และพัฒนาการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการต่อไป โดยมีการประเมินของ
คณะกรรมการมีหวั ข้ อการประเมิน และผลการประเมินดังนี ้
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท (ทัง้ คณะ) มี หลั กเกณฑ์ การ

ประเมินดังนี ้
-

โครงสร้ างคณะกรรมการ
การกาหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริ ษัท
การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ ายจัดการ
ความรับผิดชอบตามหน้ าที่ของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
ในปี 2561 ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริ ษั ท ทัง้ 10 ท่าน มี คะแนนเฉลี่ย คิด เป็ น ร้ อยละ 93.79 ซึ่ งอยู่ในระดั บ ดี
เยี่ยม
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) มีหลักเกณฑ์ การ

ประเมินดังนี ้
-

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
การประชุม
การพัฒนาตนเอง

ผลการประเมินการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทรายบุคคล ในปี 2561 ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริ ษั ท ทัง้ 10 ท่าน มี คะแนนเฉลี่ย คิด เป็ น ร้ อยละ 94.00 ซึ่ งอยู่ในระดั บ ดี
เยี่ยม
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5.9.2)

การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองในรอบปี ที่ผ่าน
มา ว่าได้ มี ก ารปฏิ บัติต ามแนวทางการปฏิบัติ ที่ ดี หรื อ ไม่และมี ป ระสิท ธิ ผลมากน้ อ ย
เพี ย งใด ตามแนวปฏิ บัติ ที่ ดี ข องคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท จึ งได้ จัด ให้ มี ก าร
ประเมินผลดังกล่าว ซึง่ ในแบบประเมินได้ ครอบคลุมหัวข้ อหลักๆ ที่สาคัญดังนี ้
- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
- การฝึ กอบรมและทรัพยากร
- การประชุม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กบั หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริ หาร
- บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต
ผลการประเมินการปฏิบตั ิของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยคิด
เป็ นร้ อยละ 98.95 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
 การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจาปี
2561 เพื่ อ รั บ ทราบผลการประเมิ น จากการปฏิ บัติ งานในรอบปี ที่ ผ่า นมา 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
ในปี 2561 คณะอนุกรรมการทัง้ 3 คณะ มีผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน ดังนี ้
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 97.73 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
การประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร
มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 92.78 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีคะแนนเฉลีย่ คิดเป็ นร้ อยละ 90.52 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
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5.9.3)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
บริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของกรรมการผู้จัด การ ประจ าปี 2561
โดยคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร เป็ นผู้ประเมินเพื่อใช้ ในการ
พิจารณาผลตอบแทน และเพื่อการพัฒนาในขันต่
้ อไป โดยใช้ เกณฑ์ประเมินที่สอดคล้ องกับ
ตัวชี ว้ ัด ผลความสาเร็ จ ขององค์ ก รที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท แบบ
ประเมินแบ่งเป็ น 3 ส่วนหลักได้ แก่
1.

ดัช นี ชี ว้ ัด ความส าเร็ จ ขององค์ ก รเที ย บกั บ เป้ า หมายที่ ก าหนดประจ าปี

(Key

Performance Indicator)
2.
3.

-

ความสามารถ (Core Competency)
ความสามารถในการบริ หารจัดการงาน (Management Skill)
ซึ่งการประเมิ น จะผ่ า นการกลั่น กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ าตอบแทน และผ่ า นการเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท นอกเหนื อ จาก
หลักเกณฑ์ การประเมินข้ างต้ น แบบประเมิน ยังได้ 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 2561 มี คะแนนเฉลี่ยคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 94.27 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 2561 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ น
ร้ อยละ 95.31 ซึง่ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
5.10)

การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร

บริ ษัทส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ กรรมการบริ ษัทและ ผู้ที่เกี่ยวข้ องในการกากับดูแล
กิ จการ เช่น เลขานุก ารบริ ษั ท กรรมการตรวจสอบ และผู้บ ริ ห าร เป็ นต้ น ให้ มี การฝึ ก อบรมหลัก สูต รที่
เกี่ยวข้ องกับงานที่ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai
Institute of Directors Association หรื อ “IOD”) โดยเฉพาะหลัก สูตร Director Certification Program
(DCP) และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) เพื่อให้ มีความตระหนักและเข้ าใจในหน้ าที่
และความรับผิดชอบต่างๆ ซึง่ กรรมการของบริ ษัททัง้ 10 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 2
ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP ในแต่ละปี บริ ษัทจะส่งหลักสูตรการอบรมที่จดั โดยสถาบันต่างๆ ให้ กบั
กรรมการเพื่อพิจารณาเข้ าร่วมอบรม โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้ าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมดังนี ้
กรรมการ
นายพิศาล รัชกิจประการ
นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
1.2

หลักสูตรการอบรม
- DCP รุ่นที่ 250/2018 จัดโดย IOD
- DAP รุ่นที่ 155/2018 จัดโดย IOD

จริยธรรมธุรกิจ

เพื่ อ ให้ ก ารดาเนิ น ธุรกิ จและบริ ห ารงานเป็ น ไปตามหลัก ก ากับ ดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษั ทจึ งจัด ท าคู่มื อ
จริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) สาหรับ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท เพื่อเป็ นแนวทางยึดถือในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัดด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและโปร่ งใสโดยไม่ฝ่าฝื นต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อประโยชน์และความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและสังคมโดยรวม ทังนี
้ ้สามารถดูรายละเอียดได้ ใน คู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ ซึง่ บริ ษัทได้ เผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริ ยธรรมดังกล่าวจะเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้ บริ ษัท
ประสบความสาเร็ จ มีความเจริญก้ าวหน้ า และเป็ นที่ยอมรับจากทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้ อง
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ซึง่ ผู้บริ หารและพนักงาน จะยึดถือเป็ น แนวทางปฏิบตั ิในการทางาน
ในฐานะตัวแทนของบริ ษัทดังนี ้
1. ยึดหลักนิติธรรม
บริ ษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดาเนินธุรกิจ อีกทังเป็
้ นหน้ าที่ของผู้บริ หารและพนักงานที่จะต้ องรู้
ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ กฎหมายที่จะประกาศใช้ ในอนาคตซึ่งมี
ผลกระทบต่อการบริ หารงานและการทางานของตน
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แนวทางปฏิบตั ิ
- ผู้บริ หารและพนักงานต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจ ในกฎระเบียบที่ใช้ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน
ของทางราชการทังที
้ ่มีผลใช้ บงั คับแล้ วและที่จะมีผลใช้ บงั คับในอนาคตอันใกล้
- ผู้บริ หารและพนักงานต้ องไม่แสวงหาความลับทางการค้ าของคูแ่ ข่ง หรื อข้ อมูลจาเพาะของคูแ่ ข่ง
โดยวิธีการอันมิชอบด้ วยกฎหมาย เช่ น การขโมย การจารกรรม หรื อการละเมิดข้ อตกลงที่จะไม่
เปิ ดเผยข้ อมูล ของคูแ่ ข่ง ไม่วา่ จะได้ จากลูกค้ าหรื อบุคคลอื่น
2. มีความโปร่ งใส
การตัดสินใจและวิธีการดาเนิน งานของบริ ษั ทเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสที่สามารถเปิ ด เผยข้ อมูล
ข่าวสารให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทังหลายรั
้
บทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้ กฎหมายและกรอบข้ อบังคับ
ระเบียบ วิธีปฏิบตั ิของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันมิให้ ความลับทางการค้ ารั่วไหลไปยัง คูแ่ ข่งทาง
การค้ า
แนวทางปฏิบตั ิ เช่น
- ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซือ้ /จัดจ้ าง ให้ เป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษัทอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสชัดเจน เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
- ในกรณี ที่บริ ษัทคู่ค้ ามีผ้ บู ริ หาร พนักงานฝ่ ายขาย หรื อผู้ถือหุ้ นเป็ นญาติหรื อบุคคลผู้อยู่อาศัย
ภายใต้ ชายคาเดียวกับผู้บริ หารหรื อพนักงานของบริ ษัท ผู้บริ หารหรื อพนักงานผู้นนของบริ
ั้
ษัท
ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบเป็ นหนังสือทันที และให้ หลีกเลี่ยงไม่ข้ องเกี่ยวกับธุรกรรมการ
จัดซื ้อจัดจ้ างนัน้
- ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบตั ติ ามคูม่ ือแจกแจงอานาจดาเนินการของบริษัท อย่างเคร่งครัด
3. ตัง้ มั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
บริ ษัทตังมั
้ ่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี
อย่า งต่อ เนื่ อ งในการด าเนิ น ธุร กิ จ อี ก ทัง้ ไม่เลือ กปฏิ บัติ ต่อ ผู้ห นึ่ งผู้ใดอย่า งไม่เป็ น ธรรม โดยใช้
วิจารณญาณหรื อความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้ โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื ้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา หรื อ เพศ
4. ให้ ความสาคัญต่ อลูกค้ า
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทให้ ความสาคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้ า โดยการควบคุมดูแลสินค้ า
และการบริ การให้ มีคณ
ุ ภาพ อันส่งผลให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ
5. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษั ท ตระหนัก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที่ พึ ง มี ต่ อ สัง คมและชุ ม ชน จนถื อ เสมื อ นเป็ นภารกิ จ หลัก
ที่จะสร้ างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน
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6. ไม่ เกี่ยวข้ องกับการเมือง
บริ ษัทเคารพและสนับสนุนให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียใช้ สทิ ธิเสรี ภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทังนี
้ ้บริ ษัทจะ
วางตัวเป็ นกลาง
ข้ อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
บริ ษัทกาหนดให้ มีข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับผู้บริ หารและพนักงานเพื่อเป็ นแนวทางในการทางาน ดังนี ้
1. มีภาวะผู้นา
ผู้บริ หารพึงมีจริ ยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นาที่เหมาะสม และประพฤติตนให้ เป็ น
ที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็ นประโยชน์สาหรับการบริ หารจัดการบริ ษัท
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรัก ษาผลประโยชน์
ของบริ ษัท
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทและ
ระเบียบข้ อบังคับในการทางานของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด อีกทัง้ หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
4. รักษาทรัพย์ สิน
ผู้บริ หารและพนักงานพึงมีหน้ าที่ดแู ลรักษาและใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อ
กิจการของบริ ษัทเท่านัน้ และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรื อในทางมิชอบ
5. ปฏิบัติตนต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้ บังคับบัญชา
ผู้บริ หารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ ปราศจากการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล
มี ค วามเคารพซึ่ ง กัน และกัน ตลอดจนให้ ความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลือ เสนอแนะความคิ ด เห็ น และ
แก้ ปัญหาร่วมกันในการทางาน
6. เป็ นพลเมืองดี
ผู้บริ หารและพนักงานพึงทาหน้ าที่เป็ นพลเมืองดีที่อยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างเต็มภาคภูมิ

7. ไม่ รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย
ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ใกล้ ชิดพึงไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรื อสิ่งของจากผู้เกี่ ยวข้ องทางธุรกิ จ
กับบริ ษัทหากการรับนันอาจท
้
าให้ เ ข้ าใจได้ ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรื อมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจเป็ น
พิเศษกับผู้ให้ ซึง่ อาจทาให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทได้
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แนวทางปฏิบตั ิ เช่น
- กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริ หารและพนักงานอาจรับผลประโยชน์หรื อของขวัญ เพื่อการโฆษณา
ทางธุรกิจหรื อตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์หรื อของขวัญนันมี
้ มลู ค่ าไม่
เกินกว่า 500 บาท ในกรณีของนันมี
้ มลู ค่าเกินกว่า 500 บาท ผู้บริ หารและพนักงานต้ องแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาทราบเป็ น หนังสือและนาผลประโยชน์หรื อของขวัญนันส่
้ งให้ บริ ษัท
8. ไม่ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ผู้บริ หารและพนักงานไม่พงึ ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัท
แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้บริ หาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ ชายคาเดียวกันต้ องไม่
ดาเนินธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจทาให้ บุคคลทัว่ ไปเห็นว่ าเป็ นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัท ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
9. ไม่ ใช้ ข้อมูลจาเพาะเพื่อประโยชน์ ในทางมิชอบ
ผู้บริ หารและพนักงานไม่นาข้ อมูลจาเพาะของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบตั ิ เช่น ผู้บริ หารและพนักงานไม่นาข้ อมูลจาเพาะไปใช้ เพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อ
ส่งข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ อู ื่นเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์
1.3

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจบนความโปร่งใส มีจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแล
กิจการ และการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อรับ
สินบนกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อภาคเอกชน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัท ดังนี ้
1 ห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ดาเนินการหรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ในทุกรู ปแบบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบ
ทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ
2 กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงานของบริ ษั ท มี หน้ าที่ต้ องรายงานให้ บริ ษั ททราบถึ งการกระท า
ที่ เข้ า ข่ า ยการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท โดยแจ้ งต่ อ ผู้บัง คับ บัญ ชา หรื อ บุ ค คลที่
รับผิดชอบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
3 บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่แจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมทังบุ
้ คคล
ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4 คณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ ายจัด การต้ องปฏิ บัติ ต นเป็ นแบบอย่ า งในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ และมีหน้ าที่ในการให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อ
สื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและ
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5
6

7
8

9

มาตรการต่างๆ เพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ การเปลี่ย นแปลงของสภาพธุรกิ จ ระเบี ยบ ข้ อบังคับ และ
ข้ อกาหนดของกฎหมาย
ผู้ที่กระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนด
ไว้ และอาจได้ รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
บริ ษัทจัดให้ มีการฝึ กอบรมและการเผยแพร่ ความรู้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
ให้ มี ค วามเข้ าใจในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น และส่ ง เสริ ม
ด้ านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้ าที่ของตน
บริ ษัทสนับสนุนให้ ค่สู ญ
ั ญา คู่ค้า หรื อบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทรายงาน
การละเมิดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท
บริ ษั ท มี น โยบายในการสรรหาหรื อ คั ด เลื อ กบุ ค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ กอบรม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท
อย่างเป็ น ธรรมและเพี ยงพอ เพื่อ ป้องกัน การทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น ภายในองค์ กร และเป็ น การสร้ าง
หลักประกันให้ แก่พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท
เพื่ อ ความชัด เจนในการด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสูง กับ การเกิ ด การทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น
ให้ กรรมการ ผู้บริ ห าร และพนักงานของบริ ษั ทต้ องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบ
ให้ แน่ชดั สาหรับเรื่ องดังต่อไปนี ้
9.1 การให้ มอบ หรื อ รั บ ของก านัล และการเลี ย้ งรั บ รองจะต้ อ งเป็ น ไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ อ ง
ตามกฎหมาย เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
9.2 การให้ หรื อรับบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย
โดยต้ องมัน่ ใจว่าการให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนดังกล่า วไม่ได้ เป็ นการอาพราง
การติดสินบน
9.3 ในการด าเนิ น กิ จ การ การติ ด ต่ อ การเจรจา การประมู ล และการด าเนิ น การอื่ น ๆ
กับ หน่ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชนจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส และถูก ต้ อ งตามกฎหมาย
นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ทจะต้ อ งไม่ให้ ห รื อ รับ สิน บน
ในทุกขันตอนของการด
้
าเนินกิจการ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เผยแพร่ “นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น ” ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ในส่วน “นัก
ลงทุ นสัมพั นธ์ ” หัวข้ อ “กฎบัตรและข้ อบังคับ ” นอกจากนี ้ ยังมีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรื อ
ข้ อเสนอแนะ และการแจ้ งเบาะแสการทุจริ ต โดยผ่านทางอีเมล์ Info@amamarine.co.th และเว็บไซต์
ของบริ ษัท ในส่วน “ติดต่ อเรา” เรื่ อง “แจ้ งเบาะแสทุจริต”
ในปี 2561 บริ ษัทได้ สง่ พนักงานเข้ าร่วมอบรมในโครงการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในหัวข้ อเรื่ อง “Collective
Action Against Corruption Conference” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 จัดขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (Thai Institute of Directors) เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าร่วมกับแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริต (Collective Action Coalition) ต่อไป
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรม และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริตอคอร์ รัปชัน่ ของ
บริ ษัทให้ แก่พนักงานทุกระดับเป็ นประจาทุกปี โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ จดั อบรมเรื่ อง “การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในที่
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ทางาน” โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับหน่วยงานด้ านคุณภาพและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2561
เพื่อสร้ างจิตสานึกทีด่ ีให้ กบั พนักงานทุกระดับชันในการท
้
างาน
2. คณะกรรมอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพและ
เกิ ด ความโปร่ ง ใสในการบริ ห ารจัด การ โดยบริ ษั ท ได้ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้ คณะอนุกรรมการบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จานวน 3 คน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่
สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบไปด้ วย
รายชื่อ
1. นายมานิต นิธิประทีป
2. นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์
3. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ 1
หมายเหตุ:

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

1

นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถในการทาหน้ าที่สอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบ
การเงิน
* นางดวงสมร นุตประศาสน์ ทาหน้ าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้ องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคุณ สมบัติครบถ้ วนตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตัดสินใจในการดาเนินกิ จการของบริ ษั ท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้ รับ
มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้ องสามารถอุ ทิ ศ เวลาอย่ า งเพี ย งพอในการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6. มี ก รรมการอย่างน้ อ ย 1 คนที่ มี ค วามรู้ และประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จ ะท าหน้ าที่ ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระเว้ นแต่จะ
ได้ รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่าการดารงตาแหน่งเกินวาระที่กาหนด
มิได้ ทาให้ ความเป็ นอิสระขาดหายไป รวมทังต้
้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทด้ วย
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ
(1) รายงานทางการเงิน
(1.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการจัดทา และการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทให้
มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส
้
และประจาปี
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(2.1) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
(2.2) พิจารณาการเปิ ด เผยข้ อมูลของบริ ษั ทในกรณี ที่ เกิ ด รายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
(3) การควบคุมภายใน
(3.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
(3.2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญ ชี และฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อ
บริ ษัทผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะ รวมทังติ
้ ดตามผลการดาเนินการตามข้ อเสนอแนะนัน้
(4) การตรวจสอบภายใน
(4.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิผล
(4.2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้ างของฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัทผู้ตรวจสอบ และอนุมตั ิกฎ
บัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
(4.3) ร่ วมพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้ าย ถอดถอน หรื อ
เลิกจ้ าง รวมทังในการก
้
าหนด และปรับค่าตอบแทนผู้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัท
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่าหน่วยงานนี ้ทาหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
(4.4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่ วมกับผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในหรื อบริ ษัทผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทาง
การเงิน
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(4.5) พิจารณาให้ ความเห็น และให้ ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากาลังของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
หรื อบริ ษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้อนุมตั ิ
(4.6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทรวมถึง ที่ปรึ กษาด้ านการตรวจสอบภายใน (ถ้ ามี) ให้ มีความสัมพันธ์ ที่เกือ้ กูลกัน ไม่
ซ ้าซ้ อน
(5) การสอบบัญชี
(5.1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ได้ ผ้ สู อบบัญชีที่มีความ
เป็ นอิสระ โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณงานตรวจสอบของ
สานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ตรวจสอบบัญชี
ของบริ ษัทรวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทังนี
้ ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
(5.2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญ ชี รวมทัง้ พิจารณาเหตุผลในการ
เปลีย่ นแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลีย่ นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
(5.3) เสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทาน หรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็ น และเป็ นเรื่ องสาคัญ
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้
(5.4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จดั ทา เสนอให้ ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งแก้ ไข และติดตามผลการ
ดาเนินการตามข้ อเสนอแนะนัน้
(5.5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และ
ผู้ตรวจสอบภายใน
(5.6) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชกั ช้ าในข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่า กรรมการ
ผู้จัดการ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทได้ กระทาความผิดตาม พ.ร.บ.
หลัก ทรั พ ย์ ฯ อาทิ มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรื อ
มาตรา 313 เมื่ อผู้สอบบัญ ชี ได้ พ บ และด าเนิ น การตรวจสอบต่อ ไปโดยไม่ชัก ช้ า รวมทัง้ ต้ อ ง
รายงานผลการตรวจสอบในเบื ้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 อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(7.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
ทราบและพิจารณา อย่างน้ อยไตรมาสละครัง้
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(7.2) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และให้ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทังเปิ
้ ดเผยไว้ ใน
รายงานประจาปี ของบริ ษัท
(7.3) ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรื อการ
กระทา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 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. หลัก ทรั พ ย์ ฯ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(7.4) หากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้บ ริ ห ารไม่ดาเนิน การให้ มี การปรับ ปรุ งแก้ ไขรายการ หรื อการ
กระทาที่เข้ าลักษณะตามข้ อ (7.3.1) (7.3.2) และ (7.3.3) ข้ างต้ น ภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึง่ อาจรายงานว่า มีรายการ หรื อการกระทา
ตามที่กล่าวข้ างต้ นต่อ สานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(8) การกากับดูแลกิจการที่ดี
(8.1) สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทังให้
้ แนวทาง
และข้ อเสนอแนะที่จาเป็ นเพื่อการพัฒนา
(8.2) ให้ ความสาคัญโดยส่งเสริ มให้ บริ ษัทกาหนดเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี ไว้ เป็ นวาระประจาของ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัท
(8.3) ติดตามให้ ประธานกรรมการตรวจสอบต้ องได้ รับสาเนารายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา
89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จากเลขานุการบริ ษัทภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับ
รายงานนัน้
(9) การบริ หารความเสีย่ ง
(9.1) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี กระบวนการบริ ห ารความเสี่ย งอย่างเป็ น ระบบมาตรฐานที่ เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(9.2) ร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะทางานบริ หารความเสี่ย ง และฝ่ ายบริ หารในการ
พิจารณาและให้ ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้ าการบริ หารความเสี่ยงของ
บริ ษัท
(10) ความรับผิดชอบอื่นๆ
(10.1) ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทในขณะที่ความรับผิดชอบใน
กิจกรรมทุกประการของบริ ษัท ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
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(10.2) ทบทวน และปรับปรุ งกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี ้ให้ ทนั สมัย และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อมของบริ ษัทเป็ นปกติปีละครัง้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
(10.3) หน้ าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนดเพิ่มเติม
1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นคณะอนุกรรมการที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริ ษัทใน
การสรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถเหมาะสมส าหรั บ การด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท กรรมการใน
คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ และพิ จ ารณารู ป แบบและหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แก่ ค ณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ การสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกกลุม่ รวมถึงสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบไปด้ วย

1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายมานิต นิธิประทีป
นายฉัตรชัย ศรี ทิพยราษฎร์
นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
นายพิศาล รัชกิจประการ

หมายเหตุ:

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ ทาหน้ าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการ
บริ ษัทมีมติแต่งตัง้ ยกเว้ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทซึ่งจะครบ
กาหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พร้ อมกับ การครบวาระการด ารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(1) การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(1.1) พิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ให้ มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้ อม
(1.2) กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้ รับการเสนอชื่อเพื่อ
รับการคัดเลือกเป็ น กรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
(1.3) พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทกรรมการใน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(1.4) พิจารณา ทบทวน แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการทังคณะ
้
และรายบุคคล ตลอดจนแบบ
ประเมินกรรมการผู้จดั การ และเลขานุการบริ ษัท
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(1.5) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นเกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
(2) การกาหนดค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(2.1) กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่ได้ เป็ นตัวเงิน
สาหรับกรรมการบริ ษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้ มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
(2.2) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
2.3

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริ หารจัดตังขึ
้ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการกากับดูแลการดาเนินงาน
ของฝ่ 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 2561 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 ทาหน้ าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตัง้ ยกเว้ น
กรรมการบริ หารที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทซึ่งจะครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารพร้ อมกับ
การครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการบริ หาร
(1) พิจารณากลัน่ กรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(2) กาหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริ ษั ทและกาหนดทิศ ทางนโยบายการลงทุนให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายของบริ ษัทและอนุมตั ิหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้ อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริ ษัท
(3) พิจารณาและดาเนินการในประเด็นที่สาคัญซึง่ เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท
(4) พิจารณากลัน่ กรองและให้ ข้อเสนอแนะต่องานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(5) ดูแ ลและติ ด ตามผลการจัดการบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตามนโยบาย แผนการด าเนิ น งาน และงบประมาณ
ประจาปี ที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดและอนุมตั ิ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
(6) พิจารณากลัน่ กรองเรื่ อ งที่กรรมการผู้จัด การน าเสนอต่อคณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อพิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบหรื ออนุมตั ิ
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(7) อนุมตั ิเรื่ องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สนิ ของบริ ษัทตามขอบเขตอานาจอนุมตั ิ
(8) มอบหมายหรื อ แนะน าให้ กรรมการผู้ จั ด การพิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใดที่ ค ณ ะ
กรรมการบริ หารเห็นสมควร
(9) แต่งตังคณะท
้
างานเพื่อพิจารณาเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
(10) พิจารณาและนาเสนอเรื่ องที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ หรื อ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ หรื อพิจารณาอนุมตั ิ

ทัง้ นี ้ อ านาจคณะกรรมการบริ ห าร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่ บุ ค คลอื่น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
เห็ น สมควรจะไม่ร วมถึ งอ านาจ หรื อการมอบอานาจในการอนุ มัติ รายการใดที่ ตนเอง หรื อ บุ คคลที่
เกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้ งกับผลประโยชน์
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อรายการที่ ไม่อยู่ภายใต้ การดาเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย ซึง่ การอนุมตั ิรายการดังกล่าวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทเพื่อพิจารณา และอนุมตั ิตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.4

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริ ษัทในการบริ หารความ
เสี่ย งจากปั จ จัย ภายในและภายนอกที่ อ าจส่ง ผลกระทบต่อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท รวมถึ ง
ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วยทีมผู้บริ หารของ
บริ ษัทซึง่ เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความชานาญในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อ
นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
นางสาวธนิสร กรา้ มาตร
นายรักชาติ จันทร์ รอด
นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร
นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
นางสาวศิรกาญจน์ ศรี พรหมชัย
นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
นางดวงสมร นุตประศาสน์
นายสมโชค บุญเตี่ยว
นายมนตรี จิระวงศ์สนั ติสขุ
นายศุภธนิศร์ ประดับ

หมายเหตุ:

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

นางสาวชญานิน อัศวช่วง ทาหน้ าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติ
แต่งตัง้ ยกเว้ น กรรมการบริ หารความเสี่ย งที่ ดารงต าแหน่งกรรมการบริ ษั ท ซึ่งจะครบกาหนดวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยงพร้ อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษั ทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(1) จัดให้ มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สาคัญในด้ านต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการ
ดาเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีปอ้ งกัน หรื อลดระดับความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณานโยบายและแนวทางการบริ หารความเสีย่ งที่นาเสนอ ก่อนมอบหมายให้
ฝ่ ายบริ หารนาไปปฏิบตั ิ
(3) ทบทวนและปรับปรุ งระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
อย่างต่อเนื่อง และกาหนดให้ มีการประเมินผลและติดตามการบริ หารความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
และแนวทางที่กาหนดไว้ อย่างสม่าเสมอ
(4) รายงานความเสี่ยงและข้ อเสนอแนะตามที่ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป ระเมิ นและทบทวน
รวมถึงผลการประเมินผลและติดตามการบริ หารความเสีย่ ง ต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ และ
ในกรณีที่มีเรื่ องสาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ ว
(5) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นที่เกี่ยวกับการบริ หารความเสีย่ งตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
3. การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บริ ษั ทกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษั ทประกอบไปด้ วยกรรมการบริ ษั ทอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการบริ ษั ท
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 นที่ยังขาดอยู่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาข้ อกาหนด รวมถึงปั จจัยต่างๆ ก่อน
นาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ก่อนนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติ 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
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(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 และตลาดหลัก ทรั พ ย์ กฎหมายว่าด้ ว ยการประกอบธุรกิ จ เงิ น ทุน ธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้ ว ยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกัน
ชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่า
จะเป็ น กฎหมายไทยหรื อ กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มี อ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี ้ ใน
ความผิ ด เกี่ ย วกับ การกระท าอัน ไม่ เป็ น ธรรมเกี่ ย วกับ การซือ้ ขายหลัก ทรัพ 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 ไม่ ว่าจะเป็ 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
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) ในกรณี ที่เคย หรื ออยู่ระหว่างการเป็ นกรรมการบริ ษั ทหรื 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
ุ สมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทตามที่ระบุไว้
ข้ างต้ น กรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัททังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของ
กรรมการอิสระนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดารงตาแหน่ง
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
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(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อมีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี นัย หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุม ของผู้ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้ รับอนุมตั ิให้ ดารงตาแหน่ง
ทังนี
้ ้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้ 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 ของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่เป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ว นของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ 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 ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ านาจควบคุมของบริ ษั ท และไม่เป็ น ผู้ถือ หุ้น ที่มี นัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พนันด้
้ 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 นหุ้น ส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน
ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อถือ หุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

ภายหลังได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะตามที่กล่าวข้ างต้ นแล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตัดสิน ใจในการด าเนิ น กิ จการของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
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บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ลงคะแนนเสีย งเลือ กตัง้ กรรมการเป็ น รายบุคคล 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) บุค คลซึ่งได้ รับ คะแนนเสีย งสูงสุด ตามลาดับ ลงมาเป็ น ผู้ได้ รับ การเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
 การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้ วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน และกาหนดให้
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้ าที่คดั เลือกกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและเสนอให้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ าณาความเหมาะสมของบุค คลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ และแต่ งตัง้ ให้ ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ 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 สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ 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 รั บ การอบรมและเสริ ม สร้ างความรู้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ า เสมอในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ การ
ดาเนินงานของกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงที่อาจเกิดขึ ้น และควรได้ เพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ 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
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 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 มีความซื่ อสัตย์สจุ 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 สมบัติตามคุณ สม บัติของ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นกรรมการอิสระ
ต้ องเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กาหนดไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทและตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 การสรรหาและแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารประกอบไปด้ วยกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 3 คน และกาหนดให้ กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ 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 และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ อง
(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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประกอบไปด้ วยกรรมการบริ หารความเสี่ยงอย่างน้ อย 3 คน
และกาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้ าที่คดั 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 ้
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(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
 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ก าหนดให้ คณะกรรการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนพิ จ ารณา คัด เลื อ กบุค คลก่ อ นน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นผู้พิจารณาแต่งตังกรรมการผู
้
้ จดั การ
โดยคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ ที่กาหนด โดยพิ จารณาถึงคุณ วุฒิ ป ระสบการณ์ ความรู้
ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท รวมทังการพิ
้
จารณาจากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ บริ หารและพนักงานในตาแหน่งที่ต่า
กว่าระดับกรรมการผู้จดั การลงมา ทังนี
้ ้ บุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ และ/หรื อ ผู้บริ หาร จะต้ องเป็ นบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทและหน้ าที่ที่จะได้ รับมอบหมาย


การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริ ษัทกาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดทาคู่มือกรรมการ
ประกอบด้ วย คู่มือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน คู่มือปฏิบตั ิตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต. คู่มือ
การก ากับ ดูแ ลกิ จ การ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิ บัติ ข องบริ ษั ท ตลอดจนกฎและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เตรี ยมข้ อมูลความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการก่อนการประชุมครัง้ แรก ตลอดจนมีการ
พบปะหารื อกับประธานกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ เพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท โดยมีเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ประสานงาน
ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ มีมติเพิ่มจานวนกรรมการอีก 1 ท่านคือ นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ รวมจานวน
กรรมการทังหมด
้
10 ท่าน บริ ษัทได้ จดั ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ พร้ อมทังส่
้ งมอบคู่มือกรรมการแก่กรรมการใหม่แล้ ว
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

แผนการสืบทอดตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความจาเป็ น และความสาคัญของการสืบทอดตาแหน่งของกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หาร
ระดับสูง ในกรณีที่มีตาแหน่งผู้บริ หารว่างลง บริ ษัทจะทาการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งดังกล่าว
นันๆ
้ อีกทัง้ พัฒนาเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ สามารถรองรั บตาแหน่ งได้ ในอนาคต ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการเชื่อมัน่ ให้ กับ
นั ก ลงทุ น ผู้ ถื อ หุ้ น ตลอดจนพนั ก งาน ว่ า การด าเนิ น งานของบริ ษั ท จะได้ รั บ การสานต่ อ อย่ า งทั น ท่ ว งที
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ มอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดาเนินการตามแผนบริ หาร
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ทรั พยากรบุคคลอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนพัฒ นาแผนการพัฒ นาศักยภาพบุคคลากรเพื่ อเติบโตไปพร้ อมองค์ กร
ตามลาดับ
กรรมการใหม่ที่ยงั ไม่ได้ รับการอบรมในหลักสูตรกรรมการ บริ ษัทจะจัดให้ มีการอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หรื อสถาบันอื่นๆ ที่เหมาะสม ส่วนกรรมการใหม่ที่เคยผ่านการอบรม
หลักสูตรกรรมการ DAP หรื อ DCP แล้ วนัน้ บริ ษัทจะจัดหาหลักสูตรการอบรมอื่นที่เกี่ยวข้ องเพื่อการพัฒนาและ
สนับสนุนการทางานของกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ กรรมการได้ นาประสบการณ์ จากการอบรมมาถ่ายทอดต่อ
ในที่ประชุม
4. การกากับดูแลงานการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัทและก่อให้ เกิดประโยชน์และสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเพื่อสร้ างผลการดาเนินงานที่ดีให้ กบั บริ ษัทและเสริ มสร้ างความมัน่ คงของธุรกิจในระยะยาว
สาหรับการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมนัน้ บริ ษัทกาหนดให้ มีการส่งตัวแทนของ
บริ ษัทซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริ ษัทเข้ าลงทุน ไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย
และ/หรื อ บริ ษัทร่ วมดังกล่าว โดยการส่งตัวแทนของบริ ษัทไปดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในกรณีที่เป็ นบริ ษัทย่อย และให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นหรื อตามข้ อตกลงร่ วมกันในกรณี ที่เป็ นบริ ษัทร่ วม และ
บุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริ ษัทจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทยังกาหนดให้ ตัว แทนของบริ ษั ทมีหน้ าที่ควบคุมหรื อมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญ ต่อการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทย่อย และ/หรื อ บริ ษัทร่ วม ที่เข้ าลงทุนได้ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการด าเนินธุรกิ จของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษั ทร่ วมนัน้ ๆ และมีการบริ หารจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีมาตรการที่ทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทย่อยที่เข้ าลงทุนจะมีการอนุมตั ิและ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการทารายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ ยวโยง การทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และการทารายการอื่นที่สาคัญ เช่น การเพิ่มทุนหรื อลดทุน และการลงทุนที่สาคัญในธุรกิจ เป็ นต้ น
5. การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญ กับการกากับดูแล และห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทใช้ ข้อมูล
ภายในที่มีสาระสาคัญ ของบริ ษัทซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่ง
รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัททัง้ นี ้ บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางในการป้องกันการนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทไว้ ดงั นี ้
(1) ห้ ามไม่ให้ กรรมการบริ ษัทผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทในระดับต่างๆ นาความลับ และ/หรื อข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทไปเปิ ดเผยกับหน่วยงานหรื อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
(2) ห้ ามไม่ให้ กรรมการบริ ษัทผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทในระดับต่างๆ นาความลับ และ/หรื อข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
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(3) ห้ ามไม่ให้ กรรมการบริ ษัทผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทในระดับต่างๆ ที่ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับผลการ
ด าเนิ น งานของบริ ษั ท หรื อ ข้ อ มูลภายในของบริ ษั ท ที่ อาจมี ผลกระทบต่อ การเปลี่ย นแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ทาการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าข้ อมูลนันจะ
้
ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ข้ อห้ ามนี ้ให้ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุค คลดังกล่าว
ผู้ใดฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่ากระทาผิดอย่างร้ ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย
(4) กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารต้ องเข้ าใจและรับทราบภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บริ ษั ทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ ยังไม่บ รรลุนิ ติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแป ลงการถื อครอง
หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกาหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ
ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
(5) บริ ษัทกาหนดโทษทางวินยั สาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ หรื อ
นาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การ
ตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้ นสภาพการเป็ น
พนักงานด้ วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกแล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ แจ้ งให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทรับทราบถึงแนวทางในการป้ องกันการนาข้ อมูลไปใช้
ประโยชน์ ตามที่กล่าวข้ างต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดส่ งหนั งสือแจ้ งช่ วงเวลาห้ ามซือ้ หรื อ ขาย หลักทรั พย์ ของบริ ษัท ให้ กับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบล่ วงหน้ าทุกไตรมาส และรวมทุกช่ วงในปี 2561 ผ่ านทางอีเมล์ ของบริ ษัท เพื่อ
ปฏิบติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึ่งกาหนดว่า “ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัท นา
ข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตน หรือผู้อ่ นื ในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยง หรืองดการซือ้ ขายหลักทรั พย์
ของบริ ษั ท ในช่ วง 1 เดือ น ก่ อ นการเผยแพร่ งบการเงิน หรื อข้ อ มูล ที่ส าคั ญ ที่ มีผ ลต่ อ ราคาหลักทรั พ ย์ ของ
บริษัท”
อย่ างไรก็ตาม ในปี 2561 ไม่ มีกรรมการ หรือผู้บริหารของบริ ษัท ซือ้ หรื อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทโดย
ใช้ ข้อมูลภายใน
ในกรณี ที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้ เสียในการพิจารณาวาระการประชุม
ต่างๆ กรรมการผู้มีส่วนได้ เสียจะต้ องไม่ ร่วมพิ จารณา และออกเสียงลงมติ ทัง้ ในการประชุ มคณะกรรมการ
บริษัท คณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถอื หุ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการที่บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ทากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) ในหัวข้ อ “รายการระหว่ างกัน”
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9.4 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สาหรับรอบปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ให้ กบั ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท (บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด) ดังนี ้
- ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท จานวน 1,140,000 บาท
-

ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย (บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด) จานวน 440,000 บาท

ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนดังกล่าว รวมค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน ซึง่ ประกอบด้ วย ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าเดินทาง ค่า
ล่วงเวลา ฯลฯ ซึง่ จะเรี ยกเก็บตามจริ ง
2) ค่ าบริการอื่น (Non-audit Fee)
บริ ษัทจ่ายค่าบริ การให้ ข้อมูลในแต่ละไตรมาส สาหรับปี 2561 ให้ กบั บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด เพื่อการตรวจสอบงบการเงินกลุม่ บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จากัด (มหาชน) ปี 2561 รวมเป็ นจานวน 110,000 บาท
ทังนี
้ ้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 จานวน 1,140,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 50,000 บาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.59
ขณะที่คา่ สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยมีจานวน 440,000 บาทเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 40,000 บาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 10
ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกบั ปี ที่ผา่ นมา
ค่ าสอบบัญชี (บาท)
บริษัท
ปี 2560
ปี 2561
บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน)
1,090,000
1,140,000
บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด
400,000
440,000
รวม
1,490,000
1,580,000

ค่ าบริการอื่น (บาท)
ปี 2560
ปี 2561
110,000
110,000
110,000
110,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื ่นที ่เกี ่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ งานประกอบด้วย ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าเดิ นทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ และค่าที ่ พัก
(ในกรณี ทีต่ อ้ งเดิ นทางไปพักค้างคื นหรื อไปต่างจังหวัด) จะเรี ยกเก็บตามจริ ง
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10. รายงานความรับผิดชอบต่ อสังคม (รายงานแห่ งความยั่งยืน)
รายงานความรับผิดชอบต่ อสังคมความรับผิดชอบต่ อสังคม (รายงานแห่ งความยั่งยืน)
นโยบายและภาพรวม
บริ ษั ท ตระหนัก ถึ งความสาคัญ ของการด าเนิ นธุ รกิ จ ให้ เติ บ โตอย่างยังยื น ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ดชอบต่อ สังคม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย เศรษฐกิจ
สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อมอย่ า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่ ง บริ ษั ท หวัง ว่ า การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวมพร้ อมกับการเจริ ญ เติบโตของบริ ษัทควบคู่กันไปด้ วย ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯได้ กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ 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 เช่ น การแสวงหาข้ อมูลที่ความเป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้ า การเรี ย ก รั บ และไม่ ให้ ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ ไม่ สุจ ริ ต ทางการค้ า ในการจัด ซื อ้ สิ น 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
ในทุกรูปแบบทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการสอบ
ทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสม่าเสมอ
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2) กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทมีหน้ าที่ต้องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการกระทาที่เข้ า
ข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทโดยแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบ
และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ
3) บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่แจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมทังบุ
้ คคล
ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4) คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และฝ่ ายจัดการต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการ
ต่อต้ านการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น และมีห น้ าที่ในการให้ การส่งเสริ มและสนับ สนุน นโยบายต่อ ต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัป ชั่น เพื่อ สื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
5) ผู้ที่ ก ระท าการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น จะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาโทษทางวินัย 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 ผู้บ ริ ห ารและพนัก งาน
ของบริ ษัทให้ มีความเข้ าใจในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และส่งเสริ ม
ด้ านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้ าที่ของตน
7) บริ ษัทสนับสนุนให้ ค่สู ญ
ั ญา คู่ค้า หรื อบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับบริ 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
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท
อย่างเป็ นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นภายในองค์ กร และเป็ นการสร้ าง
หลักประกันให้ แก่พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท
9) เพื่ อ ความชัด เจนในการด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ย งสูงกับ การเกิ ด การทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่น
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง
และตรวจสอบให้ แน่ชดั
9.1) การให้ มอบ หรื อรับของกานัล และการเลี ้ยงรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ อง
ตามกฎหมาย เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
9.2) การให้ หรื อ รั บ เงิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น สนับ สนุ น ต้ องเป็ นไปอย่ า งโปร่ ง ใส และถู ก ต้ อง
ตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าการให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้
เป็ นการอาพรางการติดสินบน
9.3) ในการด าเนิ น กิ จ การ การติ ด ต่ อ การเจรจา การประมู ล และการด าเนิ น การอื่ น ๆ
กับหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย
นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องไม่ให้ หรื อรับ
สินบนในทุกขันตอนของการด
้
าเนินกิจการ
ในปี 2561 บริ ษัทได้ สง่ พนักงานเข้ าร่ วมอบรมในหลักสูตร การต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ ขององค์กรแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อ
เป็ นการเตรี ยมความพร้ อม และทาความเข้ าใจในเรื่ องดังกล่าว อีกทังมี
้ การทบทวนนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
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และแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ รวมถึงเผยแพร่ และสือ่ สารให้ พนักงานและ
บุคคลภายนอกรับทราบทางเว๊ บไซต์ของบริ ษัท การอบรมพนักงานโดยเน้ นย ้าให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนตระหนัก และ
เห็นความสาคัญเรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทเน้ นย ้าเรื่ องการสร้ างความตระหนัก และปลูกจิตสานึกให้ กบั
พนักงานปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
หมวดที่ 3:

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่วา่
จะเป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คานึงถึง ความเสมอภาคและ
เสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ 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 นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิ มนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีส่วนร่ วมในการแสดง
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 นาทรัพยากรมนุษ ย์ และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
อันเป็ นปั จจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
บริ ษัทในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2) จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงื่อนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน
และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทางานที่เป็ นธรรม
3) ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่วม
สัมมนา และฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพ
ของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
บริ ษัทมีการวางแผนเตรี ยมความพร้ อมด้ านบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนที่จะพัฒนาระบบ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิ ภาพ มีความเหมาะสม สร้ างความพึงพอใจให้ กับ
พนักงาน นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ยังใส่ใจในเรื่ องการฝึ ก อบรมให้ กับ พนัก งานใหม่ โดยกาหนดให้ มี
หลักสูตรพื ้นฐาน สร้ างความเข้ าใจเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท วัฒนธรรมองค์กร
และระบบการทางานร่ วมกัน ซึ่งช่วยให้ พ นัก งานใหม่ได้ เรี ยนรู้ และสามารถปรั บ ตัวให้ เข้ ากับ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรู้ความสามารถ และเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
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ในปี 2561 บริ ษัทจัดให้ มีการอบรมแก่พนักงาน โดยแบ่งเป็ นการอบรมหลักสูตรภายในจานวน 10
หลักสูตร และหลักสูตรการอบรมภายนอกจานวน 13 หลักสูตร
นอกจากการพัฒ นาความรู้ และศักยภาพให้ กับ พนักงานแล้ ว บริ ษั ทยังส่งเสริ ม ให้ พ นัก งานมี
ความรัก ความสามัคคี พนักงานมีความสุขในการทางาน เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการ
ทากิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม บริ ษั ทสนับสนุนให้ จัดกิ จกรรมสร้ าง
ความสัมพันธ์ ประจาปี หลากหลายรู ปแบบ เพื่อส่งเสริ มพนักงานและองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace)
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมวันเกิดประจาเดือน งาน
เลี ้ยงสังสรรค์ปีใหม่ งานสงกรานต์ งานทาบุญบริ ษัท
กิจกรรมวันเกิดพนักงาน

งานเลี ้ยงสังสรรค์ปีใหม่

120

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

งานสงกรานต์

4) จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่าง ๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้ น
และนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และ ประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
รวมถึงการให้ เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้ น
5) จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจาปี แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ ของบริ ษัทโดยพิจารณาจากปั จจัย
ความเสีย่ งตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทางานของแต่ละบุคคล
ในปี 2561 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี ให้ กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็ นการคัดกรอง
ค้ น หาโรคเชิ งป้อ งกัน และค้ น หาภาวะผิด ปกติต ามปั จ จัย เสี่ยงต่อ สุข ภาพ เพื่ อหลีกเลี่ย งและ
ป้องกันโรคที่เกิดจากการทางานได้ เหมาะสมและถูกวิธี

6) ดาเนินการให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทางานที่ดี โดยจัด
ให้ มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสานึกด้ านความปลอดภัย
รวมถึงจัดการฝึ กอบรม และส่งเสริ มให้ พนักงานมีสขุ อนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทางานให้ ถูก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในการทางานของพนักงาน จึง
ได้ กาหนดให้ มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็ นมาตรฐานสากล โดยอาศัย
ต้ นแบบระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems ILO-OSHMS
2001) ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อมในการ
ทางาน เป็ น ผู้ดาเนิน การ ควบคุม ติ ดตามสถานการณ์ ด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผนงาน รวมถึงการจัดหา
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อุป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายต่า งๆ พร้ อมทัง้ ส่ง เสริ ม ให้ พ นัก งานตระหนัก ถึ งค วามปลอดภัย ซึ่ ง
โครงสร้ างของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ประกอบด้ วย ตัวแทนระดับบริ หาร 1 คนทาหน้ าที่เป็ นประธาน กรรมการผู้แทนนายจ้ าง 2 คน และ
กรรมการตัวแทนลูกจ้ าง 3 คน และเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 คนทาหน้ าที่เป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เผยแพร่นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานบน
หน้ าเว็บไซด์ของบริ ษัท www.amamarine.co.th
จากการที่บริ ษัทปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ในปี 2561
บริ ษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุรุนแรงจากการทางาน และการเกิดโรคร้ ายแรงจากการทางาน
7) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
หรื อการกระทาที่ไม่ถกู ต้ องในบริ ษัทรวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว
ในปี 2561 บริ ษัทจัดให้ มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ที่ได้ รับเลือกตังจากพนั
้
กงาน มีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี เพื่ อเป็ น ตัว แทนในการดูแ ลเรื่ องสวัสดิ ก ารต่า งๆ และข้ อ เสนอแนะที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อการจัด
สวัสดิการ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางการสื่อสารในการเสนอ และร้ องทุกข์ที่เกี่ยวกับการทางาน คว ามไม่
สะดวก ความสะอาดที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ สุข อนามัย และความเป็ น อยู่ที่ ดี ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ พ นัก งานมี ค วามสุข ในการท างาน
ข้ อเสนอแนะต่างๆ ที่สง่ มาจากพนักงานจะได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสวัสดิการ และหารื อกับนายจ้ างเพื่อจัด
สวัสดิ ก ารอื่น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากกฎหมายก าหนดได้ อย่า งเหมาะสม โดยค านึงถึง ความเหมาะสม สอดคล้ องกับ ข้ อ
กฎหมาย เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และเป็ นการสร้ างสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมาไม่มีรายงาน
หรื อการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการฝ่ าฝื นในเรื่ องสิทธิมนุษยชนการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างไม่เป็ นธรรม
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
2) บริ ษัทยึดมัน่ ในการตลาดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดาเนินการให้ ลกู ค้ าได้ รับข้ 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
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3) จัดให้ มีกระบวนการที่ลูกค้ าสามารถแจ้ งถึงปั ญหาของการให้ บริ การของบริ ษัทหรื 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)
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บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดทากิจกรรมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมบนเรื อดังนี ้
1. กิจกรรมการคัดแยกและกาจัดขยะบนเรื อ
2. โครงการดูแลเครื่ องจักรบนเรื อให้ มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศ
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นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ดาเนินการตามมาตรฐานคู่มือความปลอดภัยระหว่างประเทศสาหรับเรื อบรรทุก
น ้ามันและเทอร์ มินลั (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals: ISGOTT) ว่าด้ วยการป้องกันมลพิษ
จากการขนส่งน ้ามัน และ/หรื อ ของเหลวทางเรื อ โดยมีนายตรวจ (Loading Master) ประจาท่าเรื อต่างๆ เป็ นผู้ตรวจสอบ

ขณะที่เรื อของบริ ษัทเทียบท่าเพื่อรับ-ส่งสินค้ าตามเมืองต่างๆ ที่เป็ นเขตพื ้นที่ควบคุมมลพิษ (Emission
Control Area) เรื อของบริ ษัทต้ องมีปริ มาณกามะถันในน ้ามันเชื ้อเพลิง (low Sulphur) น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 เปอร์ เซ็นต์
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการลดมลพิษทางอากาศ อีกทังยั
้ งช่วยลดภาวะโลกร้ อนอีกด้ วย

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
กับสิ่งแวดล้ อม (ยูโร 3) โดยเลือกใช้ รถหัวลากจูง (รถหัวลาก) ที่ใช้ เครื่ องยนต์ ที่มีประสิทธิ ภาพสูง เพื่อลดการใช้ นา้ มัน
เชือ้ เพลิงและลดปริ มาณการปล่อยไอเสีย ซึ่งเป็ นมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะฝุ่ นละออง ควันดา ก๊ าซซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์ โดยกาหนดการลดปริ มาณกามะถันในน ้ามันดีเซลทาให้ รถปล่อยไอเสียที่มีก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ลดลงยังผลให้
เกิดฝุ่ นซัลเฟตน้ อยลง นอกจากนี ้ ยังกาหนดให้ มีการบารุงรักษารถยนต์และเครื่ องยนต์อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ สามารถใช้
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งานได้ เต็มประสิทธิภาพในระยะยาว บริ ษัทได้ เลือกใช้ น ้ามันไบโอดีเซล B20 ซึ่งช่วยลดการสึกหรอของปั๊ มพ์เชื ้อเพลิงใน
เครื่ องยนต์ ไม่มีสารอะโรมาติกส์ซงึ่ เป็ นสารก่อมะเร็ ง อีกทังยั
้ งช่วยลดปั ญหาฝุ่ นละออง PM 2.5

ในส่วนของสานักงาน บริ ษัทได้ จดั โครงการ “งดใช้ ถงุ พลาสติกเพื่อลดโลกร้ อน” เพื่อสร้ างจิตสานึกที่ดี และ
เป็ นการรณรงค์งดใช้ ถงุ พลาสติก และเปลีย่ นมาใช้ ถงุ ผ้ าแทน

นอกจากนี ้ บริ ษัทยังรณรงค์ให้ พนักงานปิ ดหน้ าจอคอมพิวเตอร์ และปิ ดไฟในช่วงพักกลางวัน ตลอดจนปิ ด
ไฟดวงที่ไม่ได้ ใช้ ตลอดจนใช้ กระดาษที่ใช้ แล้ ว (re-used paper) ในการถ่ายเอกสารเพื่อเป็ นการประหยัดพลังงาน และลด
ค่าใช้ จ่าย อาทิ ค่าไฟ ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ และอื่นๆ ให้ กบั บริ ษัท

126

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

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
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(1) กิ จ กรรมส่ งทุ น สนั บ สนุ น ให้ แก่ คณะพาณิ ช ยนาวี น านาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนในสายงานด้ านการเดินเรื อ เพื่อเป็ นกาลังสาคัญ
ในการพัฒ นาธุ ร กิ จ ในด้ า นการเดิ น เรื อ ในอนาคต บริ ษั ท จึ งสนับ สนุน อุป กรณ์ เพื่ อ เป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนให้ แ ก่
คณะพาณิ ชยนาวี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา เพื่อใช้ สาหรั บห้ องปฏิบัติการให้ นิสิตสามารถเรี ยนรู้
จากอุปกรณ์ ที่ใช้ งานจริ งบนเรื อพาณิ ชย์ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ แก่ตวั นิสิต นักศึกษาในอนาคตเมื่อสาเร็ จการศึกษาและ
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ประกอบอาชีพในสายงานการเดินเรื อ นอกจากการมอบอุปกรณ์ เพื่อเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนจากจะช่วยพัฒนาความรู้
ให้ กบั นิสิต นักศึกษาแล้ ว บริ ษัทยังสามารถประชาสัมพันธ์ บริ ษัท ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถสรรหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ และสนใจที่จะเข้ าร่วมงานกับบริ ษัทได้ มากขึ ้น

เมื ่อวันที ่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทได้มีการสนับสนุนโครงการต่อเรื อฝึ กหัดสาหรับการฝึ กอบรมถื อท้ายเรื อ ให้แก่คณะ
พาณิ ชยนาวี มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตศรี ราชา โดยมี พลเรื อโท ศาสตราจารย์เกี ยรติ คณ
ุ นิ รุทธ์ หงส์ประสิ ทธิ์
คณะบดี คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ เป็ นตัวแทนรับมอบ
(2) กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน
เนื่องด้ วยบริ ษัทได้ เห็นถึงความสาคัญในการสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็ นสถาบันหลักของสังคม
เพื่อให้ มีความมัน่ คงและเป็ นกาลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างโอกาสและอนาคตให้ กับ
เยาวชนให้ เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ บริ ษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนทุน การศึกษาสาหรับบุตรของพนักงานที่มีผลการ
เรี ย นอยู่ในเกณฑ์ ที่ ดี และมี ความประพฤติ เรี ยบร้ อย โดยมอบทุนการศึกษาจานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อ ปี
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษาและสร้ างขวัญกาลังใจให้ กบั ครอบครัวพนักงาน โดยบริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา เพื่อให้ การสนับสนุนเป็ นไปตามเป้าประสงค์ที่กาหนด
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(3) กิจกรรมการติดตัง้ สัญญาณไฟกระพริบพร้ อมป้ ายเครื่องหมายจราจร
บริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานและชุม ชนโดยรอบ บริ ษั ท เอ เอ็ม เอ
โลจิสติกส์ จากัด (AMAL) ได้ ติดตังสั
้ ญญาณไฟกระพริ บพร้ อมป้ายเครื่ องหมายจราจร ภายใต้ โครงการ “ความปลอดภัย
ห่ ว งใยผู้ ขั บ ขี่ ” เพื่ อช่ ว ยลดการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ และให้ ผู้ ที่ สั ญ จรไปมาบริ เวณ ดั ง กล่ า วระมั ด ระวั ง ม ากขึ น้
โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากสานักงานเทศบาลนครเจ้ าพระยาสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เป็ นผู้รับมอบ ในวันที่ 4 ตุลาคม
2561

(4) กิจกรรมมอบป้ ายจราจร
เมื่ อ วัน ที่ 8 ตุล าคม 2561 บริ ษั ท เอ เอ็ ม เอ โลจิ ส ติ ก ส์ จ ากัด มอบป้ า ยจราจรแก่ สถานี ต ารวจภูธ ร
ไชโย จังหวัดอ่างทอง ใช้ ในกิ จการจราจร เพื่อประโยชน์ การใช้ รถใช้ ถนนร่ วมกันของประชาชน เป็ นการช่วยเหลือและ
ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร บนท้ องถนน ให้ แก่ผ้ ขู บั ขี่ยานพาหนะ
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(5) กิจกรรมติดตามโครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย”
ในปี 2560 บริ ษัทได้ ร่วมกับสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในการสมทบทุน
บริ จาคเงินเข้ าโครงการ “สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ ง 13,000 ราย” จานวน 50,000 บาท
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ทางสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดงานแถลงข่าว
มอบเงินทุน 1,500,00 บาท และสรุปผลการดาเนินงานโครงการ "สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ ง 13,000 ราย" และ เพื่อ
สร้ างแรงบันดาลใจ สร้ างความเข้ าใจและการวางแผนการรั กษาโรคมะเร็ งอย่างถูกต้ อ ง โดยได้ ร่วมกันออกแบบและ
จัดพิมพ์สมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) มอบให้ แก่ผ้ ปู ่ วยจานวน 13,000 รายในโรงพยาบาลรัฐทัว่ ประเทศที่เข้ า
ร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยบันทึกข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ งในประเทศไทย นับเป็ นการส่งต่อกาลังใจให้
ผู้ป่วยมะเร็ งได้ มีความหวังและกาลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไป แถมยังเป็ นการสร้ างอิมแพ็คให้ สงั คมตื่นตัว ได้ รับความรู้ ที่
ถูกต้ องเกี่ยวกับโรคมะเร็ งอีกด้ วย นอกจากนี ้ การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็ นสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั บริ ษัทในการทา
ประโยชน์ให้ กบั สังคมในระยะยาวต่อไป

การสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าที่มีต่อการให้ บริการของบริษัท (Customer Satisfaction)
ความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสิง่ ที่บริ ษัทให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง บริ ษัทมีการพัฒนาและปรับปรุ งการ
ให้ บริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มนั่ ใจว่าลูกค้ าได้ รับการบริ การที่ดี สินค้ าครบถ้ วนตังแต่
้ การรับสินค้ าต้ นทางจนถึงปลายทาง
และตรงต่อเวลาในการขนส่ง
ในปี 2561 ฝ่ ายบริ หารงานคุณ ภาพและความปลอดภัยได้ จัดส่งแบบสอบถามให้ กับลูกค้ าของบริ ษั ท
ทุกรายในแต่ละเดือนเพื่อประเมินผลการทางานของเรื อทัง้ หมด 11 ลา บริ ษัทได้ รับคะแนนจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจของลูกค้ าอยูท่ ี่ร้อยละ 95
ส่วนบริ ษัทย่อย ฝ่ ายบริ หารคุณภาพและความปลอดภัยได้ จดั ทาแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้ าต่อ
การให้ บริ การของบริ ษัทในทุกไตรมาสเพื่อประเมินผลการทางานของรถบรรทุกน ้ามันจานวน 150 คัน บริ ษัทได้ รับคะแนน
ความพึงพอใจของลูกค้ าที่ร้อยละ 98 จากผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นสิ่งสาคัญ
ที่จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทปรับปรุงการให้ บริ การลูกค้ าที่ดีขึ ้น
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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)
(1)

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

o

o

คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มคุณค่าความซื่อตรงและจริ ยธรรมในการเป็ นแบบอย่างที่ดีทงั ้
การประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ผ่านการบริ หารจัดการตามลาดับสายการรายงาน
และการมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบตั ิตน
ได้ ตามที่บริ ษัทคาดหวัง มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงานมีการปฏิบตั ิตนอย่างซื่อตรงและ
ยึดมัน่ ต่อคุณค่าของจริ ยธรรม จึงได้ จัดทาคู่มือจริ ยธรรมทางธุรกิ จ คู่มือหลักการกากับ
ดูแ ลกิ จการที่ ดีและนโยบายต่อต้ านการทุจ ริ ตคอร์ รัป ชั่น เพื่ อใช้ เป็ น แนวปฏิ บัติให้ แ ก่
กรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535 หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งตลอดจนข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
รวมทั ง้ ข้ อบั ง คั บ บริ ษั ท เป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและมี ป ระสบการณ์
จากหลากหลายวิชาชีพ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษัท โดยเลือกจาก
คุณสมบัติของกรรมการที่กาหนดไว้ ใน “โครงสร้ างการจัดการ” และปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎ
บัตรคณะกรรมการอย่างเคร่ งครัด
คณะกรรมการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมถึง
พิจารณา อนุมตั ิแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปี เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารนาไปใช้ ในการ
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o

(2)

การประเมินความเสี่ยง
o

o

o

o

(3)

บริ หารให้ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการกาหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อย
ทุก 3 เดือน จึงสามารถติดตามกากับดูแลการปฏิ บัติงานของผู้บริ หารและพนักงานได้
อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร ได้ พิจารณาปริ มาณงานกับจานวนพนักงาน เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน มีการจัดทาแผนอัตรากาลังพลประจาปี ใบกาหนด
หน้ าที่งาน (Job Description) และตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงาน Key Performance Indicator (KPI) ที่
เป็ นไปได้ สาหรับพนักงานแต่ละตาแหน่งเพื่อไม่ให้ เกิดแรงกดดันมากเกินไป โดยแจ้ งให้
พนักงานได้ รับทราบล่วงหน้ าถึงวิธีการวัดผลการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากบริ ษัทจะนาผลการ
ประเมินมาใช้ พิจารณาโบนัส ปรั บเงินเดือน และปรั บ ตาแหน่ง ที่ สอดคล้ องกับผลการ
ปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งก าหนดนโยบาย แนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย ง
รวมถึงกากับดูแลการประเมินความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจทังในระดั
้
บองค์กรและระดับ
หน่วยงาน ทบทวนและติดตามความคืบหน้ าในการบริ หารจัดการความเสี่ยง โดยมีการ
ประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละหนึง่ ครัง้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมในการระบุ
ความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน ประเมินและกาหนดแนวทางบริ หาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคานึงถึงโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ ย งจากการเกิ ด ทุ จ ริ ต นอกจากนี ้ ผู้ สอบบั ญ ชี และผู้ ตรวจสอบภายในได้
ดาเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน ซึง่ ครอบคลุมถึงการทุจริ ตในลักษณะต่าง ๆ ด้ วย
บริ ษัทจัดท ารายงานทางการเงิ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ รับ รองทั่วไป และผ่ านการ
ตรวจสอบหรื อ สอบทานโดยผู้ สอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การควบคุมการปฏิบัติงาน
o

o

บริ ษัทกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานอย่างเป็ นลายลั กษณ์ อกั ษร โดยคานึงถึง
อานาจการอนุมตั ิ การสอบทาน การกระทบยอด และการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสม และมีการทบทวนแก้ ไขระเบียบหรื อคู่มือการปฏิบัติงานให้ เป็ นปั จจุบัน
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริ ษัทกาหนดมาตรการการทารายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีการนาเข้ าที่ประชุม
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o

(4)

คณะกรรมการบริ หาร ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท นอกจากนี น้ โยบายการเข้ าท ารายการระหว่างกัน ก าหนดให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและเหตุผลของการทา
รายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้ านราคาและเงื่อนไขของรายการ โดยต้ องคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทเป็ น สาคัญ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
สาหรั บการปฏิบัติงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษัทได้ มีการควบคุม ด้ านความ
ปลอดภัยของข้ อมูลสารสนเทศ การดูแลซ่อมบารุ งระบบและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีการ
จัดท าคู่มื อระเบี ย บการปฏิ บัติ งานด้ านความปลอดภัย ของข้ อมูล สารสนเทศที่ รัดกุ ม
เหมาะสม เพื่ อให้ มั่น ใจว่าระบบเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศของบริ ษัท พร้ อมใช้ งานได้
ตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้ าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้ อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
o

o

o

o

บริ ษัทมีการพิจารณาทังต้
้ นทุนและประโยชน์ที่จะได้ รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้ อง
ของข้ อมูล บริ ษัทจึงมีการลงทุนโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้ ข้อมูลที่
ได้ นามาใช้ ในการบริ หารและจัดเก็บ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และสามารถรองรับ
การขยายตัวด้ านธุรกิจในอนาคต
บริ ษั ท ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ คณะกรรมการมี ข้ อมู ล ที่ ส าคั ญ อย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ ใช้
ประกอบการตัดสินใจ และจัดให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือเชิญ ประชุมหรื อเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิ จารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายในระยะเวลาที่กาหนด
บริ ษัทมีกระบวนการสื่อสารข้ อมูลภายในองค์กรไปยังผู้บริ หารและพนักงานทุกระดับผ่าน
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์บริ ษัท อีเมล์ โซเชียลมีเดีย กล่อง
แสดงความคิดเห็นและข้ อมูลจากระบบคอมพิ วเตอร์ รวมทัง้ มีช่องทางพิ เศษให้ บุคคล
ภายในและภายนอกแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งข้ อมูล เกี่ ย วกับ เบาะแสการฉ้ อฉลหรื อ
ทุจริ ต ผ่านช่องทางอีเมล์ หรื อ เว็บไซต์ บริ ษัท หรื อส่งจดหมายลงทะเบี ยนถึงกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรงได้ อย่างปลอดภัย
สาหรับการสื่อสารข้ อมูลกับผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกองค์กรทาได้ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์
บริ ษัท อีเมล์ รวมทัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้ านงานนัก
ลงทุ น สัม พั น ธ์ และเป็ นศู น ย์ ร วมการจั ด การสาระส าคัญ ของข้ อ มู ล ของบริ ษั ท และ
ประสานงานให้ ข้อมูลกับนักลงทุนภายนอกองค์กร
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(5)

ระบบการติดตาม
o

o
o

มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนธุรกิจ ว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ หรื อไม่
โดยน าเสนอผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ประจ าเดื อ น และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ หารเป็ นประจาทุกเดือน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้ าที่ ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้ าที่ ต รวจสอบระบบการควบคุม ภายใน หากพบ
ข้ อบกพร่ อ งจะแจ้ งให้ ผู้ บริ ห ารทราบ เพื่ อ ร่ ว มกั น หารื อ แนวทางแก้ ไขและก าหนด
ร ะ ย ะ เว ล า แ ล้ ว เส ร็ จ จ า ก นั ้ น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลังจากนัน้ หน่ วยงานตรวจสอบภายในจะท าการ
ติดตามผลการแก้ ไข และรายงานผลการแก้ ไขให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป

ทัง้ นี ้ ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 18 กุมภาพัน ธ์ 2562 โดยมีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษัทตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด ผลการประเมินสรุ ป
ได้ ว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิผล เหมาะสม เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทจัดให้ มีบคุ ลากร
อย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ระบบควบคุมภายในเรื่ องการติดตามควบคุมดูแล
การดาเนินงานของบริ ษั ทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพ ย์สินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจากการที่กรรมกา รหรื อผู้บริ หาร
นาไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เพียงพอแล้ ว สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ ออื่น คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าบริ ษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแล้ วเช่นกัน ทังนี
้ ้ ไม่พบข้ อบกพร่องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
นอกจากนีผ้ ้ ูสอบบัญ ชีของบริ ษัท คือนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตทะเบียนเลขที่ 2982
แห่งบริ ษั ท สอบบัญ ชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ซึ่งได้ ตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 มิได้ แสดงความเห็นว่าบริ ษัทมีข้อบกพร่ องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 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 องกับมาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
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
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หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริ หารความเสี่ยง ด้ วยการสอบ
ทานวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้เหตุการณ์ หรื อปั จจัยภายในและภายนอกที่สง่ ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า มี
การระบุและประเมินความเสี่ยงได้ อย่ างเหมาะสม 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
เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทังพั
้ ฒนางานตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริ หารความเสีย่ งเป็ นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กรได้ อย่างเหมาะสม บริ ษัทมีการดาเนินงานตามแนวทางการบริ หารความเสีย่ งแบบทัว่ 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 ตามมาตรฐาน สากลของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way 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 2561 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ มี
การประชุมรวม 4 ครัง้ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้
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12.

รายการระหว่ างกัน

สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริ ษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ ีเกิดขึน้ ในปี 2560
และ ปี 2561
บริ ษั ท และ AMAL มี ก ารท ารายการระหว่ า งกัน กับ บุค คลและนิ ติ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ซึ่ ง สามารถสรุ ป
ความสัมพันธ์ ได้ ดงั นี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”)
ประกอบธุรกิ จขนส่งสิ นค้าเหลวทางรถ

ความสัมพันธ์
- AMAL เป็ น บริ ษั ท ย่อ ย ที่ บ ริ ษั ท ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- บริ ษัทและ AMAL มีกรรมการบริ ษัทร่วมกัน 4 ท่าน ได้ แก่
1) นายพิศาล รัชกิจประการ
2) นายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล
3) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
4) นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ

2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (“PTG”)
- PTG เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด (“PTGLG”) โดยถือ
ประกอบธุรกิ จค้าส่งน้ามันเชื ้อเพลิ งให้กบั ตัวแทนจาหน่าย หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ 99.99 ของทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว ณ วั น ที่
น้ ามันของบริ ษัท ผู้ค้าน้ ามันรายอื ่น และ ผู้ประกอบการ 31 ธันวาคม 2561 ในขณะที่ PTGLG เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยถือ
อุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการใช้น้ามันเชื ้อเพลิ งในการดาเนิ นธุรกิ จ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ 24.00 ของทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว ณ วั น ที่
รวมถึ งธุรกิ จค้าปลี กน้ ามันเชื ้อเพลิ ง ธุรกิ จร้ านสะดวกซื ้ อ 31 ธันวาคม 2561
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 น บริ ษั ท ย่อ ยที่ PTG ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ 99.99 ของทุน จด
ประกอบธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก น้ า มัน เชื ้ อ เพลิ ง ผ่ า นสถานี บ ริ การ ทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
น้ า มัน PT โดย PTC เป็ นเจ้ า ของและผู้บ ริ หารงานสถานี
บริ การน้ามัน
4) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จากัด (“EPO”)
- EPO เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ PTG ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ 99.98 ของทุ น
ประกอบธุ ร กิ จจ าหน่ า ยน้ า มัน เชื ้ อ เพลิ ง ให้ กับ ตัว แทน จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ า หน่ า ย น้ า มั น ข อ ง PTG ผู้ ค้ า น้ า มั น ร า ย อื ่ น แ ละ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที ่ต้องใช้น้ ามันเชื ้อเพลิ งในการ
ดาเนิ นธุรกิ จ
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ความสัมพันธ์
5) บริษัท พีระมิด ออยล์ จากัด (“PMO”)
- PMO เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ PTG ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว นร้ อยละ 99.98 ของทุ น
ประกอบธุ ร กิ จจ าหน่ า ยน้ า มัน เชื ้ อ เพลิ ง ให้ กับ ตัว แทน จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จ า หน่ า ย น้ า มั น ข อ ง PTG ผู้ ค้ า น้ า มั น ร า ย อื ่ น แ ละ - บริ ษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็ นผู้ถือหุ้นของ PMO ได้ แก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที ่ต้องใช้น้ ามันเชื ้อเพลิ งในการ นายธาตรี เกิดบุญส่ง โดยถือหุ้น PMO ในสัดส่วนร้ อยละ 0.0001 ของทุน
ดาเนิ นธุรกิ จ
จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

6) บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด (“PTGLG”)
- PTGLG เป็ น บริ ษั ท ย่อ ยที่ PTG ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ 99.99 ของทุน
ประกอบธุ ร กิ จ ด้านโลจิ สติ ก ส์ โดยให้บ ริ การขนส่ งน้ ามัน จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เชื ้อเพลิ งกับ PTG และบริ ษัทย่อยของ PTG ที ่ดาเนิ นธุรกิ จ - PTGLG เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 24.00
ค้าปลีกและค้าน้ามันเชื ้อเพลิ ง
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- บริ ษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็ นผู้ถือหุ้นของ PTGLG ได้ แก่
นายธาตรี เกิดบุญส่ง โดยถือหุ้น PTGLG ในสัดส่วนร้ อยละ 0.00 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
7) บริษัท วันลิง้ ค์ เน็ตเวิร์ค จากัด (“OLNET”)
- OLNET เป็ นบริ ษัทร่ วมที่ OLTEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 20.00 ของทุน
ประกอบธุรกิ จเทคโนโลยี การให้บริ การติ ดตามและบริ หาร จดทะเบี ย นช าระแล้ ว ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ บริ ษั ท เอเลิศ
ยานพาหนะผ่านดาวเทียม
ดิ สทริ บิ ว ชั่น จ ากัด (“ALERT”) ถื อ หุ้น ในสัด ส่ว นร้ อยละ 40.00 ของทุน
จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- บริ ษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็ นกรรมการของ OLNET ได้ แก่
นายศักดิ์ชยั รัชกิจประการ
- บริ ษัทมีกรรมการ 2 ท่าน ที่เป็ นกรรมการของ ALERT ได้ แก่
1) นายพิศาล รัชกิจประการ 1 โดยภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้ อยละ
15.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
2) นายศัก ดิ์ ชัย รั ช กิ จ ประการ 2 โดยถื อ หุ้น ALERT ในสัด ส่ว นร้ อยละ
29.98 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ
ภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้ อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชาระ
แล้ ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ :
1
นายพิ ศาล รัชกิ จประการ ได้ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการของ ALERT
ตัง้ แต่วนั ที ่ 24 พฤศจิ กายน 2560 และภรรยาไม่ได้เป็ นผู้ถือหุ้นของ ALERT
ตัง้ แต่วนั ที ่ 23 พฤศจิ กายน 2560
2
นายศักดิ์ ช ัย รั ชกิ จประการ ได้ลาออกจากต าแหน่ ง กรรมการของ 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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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ความสัมพันธ์
8) บริษัท วันลิง้ ค์ เทคโนโลยี่ จากัด (“OLTEC”)
- AMAL มีกรรมการบริ ษัท 1 ท่าน ที่เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ OLTEC ได้ แก่
ประกอบธุรกิ จเทคโนโลยี การให้บริ การติ ดตามและบริ หาร นายสุทธิ วุฒิ รัชกิจประการ โดยถือหุ้น OLTEC ในสัดส่วนร้ อยละ 11.51
ยานพาหนะผ่านดาวเทียม
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทัง้ นี ้ นายสุทธิ วุฒิ รัชกิ จประการ ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการของ
AMAL ตัง้ แต่วนั ที ่ 16 สิ งหาคม 2560
9) บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จากัด (“PUN”)
ประกอบธุรกิ จจาหน่ายเครื ่องดืม่ ชา กาแฟ

- PUN เป็ นบริ ษั ทย่ อ ยที่ PTG ถื อหุ้ นในสั ด ส่ ว นร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
1. บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
1.95
1.31
- บริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่า AMAL ยัง ไม่มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ พื น้ ที่ สานัก งานใหญ่ ม าก
จากัด (“AMAL”)
- บริ ษัท และ AMAL ร่ วมกันใช้ พืน้ ที่ภายในอาคารเดอะ
เนื่องจากฝ่ ายปฏิบตั ิการซึ่งเป็ นหน่วยงานหลักที่ทาหน้ าที่บริ หารจัดการกองรถบรรทุก
ไนน์ทาวเวอร์ โดยใช้ เป็ นสานักงานใหญ่ ซึง่ พื ้นที่ดงั กล่าว
น ้ามันและประสานกับลูกค้ า ตังอยู
้ ่ที่สานักงานย่อยที่ อาเภอลาดหลุมแก้ ว และอาเภอ
บริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าโดยตรงจากเจ้ าของอาคาร และ
ศรี ราชา บริ ษัทจึงแบ่งพื ้นที่สานักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้ งาน และเรี ยกเก็บค่าเช่า
ให้ 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
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดั งกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ 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 สัญ ญาใช้ เงิ น ให้ กั บ AMA เพื่ อ ใช้ เป็ น
หลักประกันในการขอกู้เงินจาก AMA ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ เพื่อ
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

33.65

84.39

- AMAL มีความจาเป็ นต้ องกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ ซึ่ง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมัติให้ 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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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
ลูกหนี ้อื่น
1.30
2.67
- รายได้ ค้างรับเกิดขึ ้นจากค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายอื่นที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจาก AMAL เนื่องจาก
- บริ ษัท มีรายได้ ค้างรับที่เกิดจากค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายอื่น
การใช้ พื ้นที่สานักงานร่ วมกัน สาหรับค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายที่ยงั ไม่ ได้ รับชาระ โดยบริ ษัท
ที่บริ ษัทเรี ยกเก็บจาก AMAL ในแต่ละเดือน
บันทึกเป็ นรายได้ ค้างรับ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป และการใช้ พื ้นที่สานักงานใหญ่ร่วมกันก็ช่วยลด
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ นจึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

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

ดอกเบี ้ยค้ างรับ
- บริ ษัท มีดอกเบี ้ยค้ างรับ ที่เกิดจากการให้ AMAL กู้ยืม
เงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

0.69

ดอกเบี ้ยรับ
- บริ ษัท มีรายได้ จากดอกเบีย้ ที่เกิ ดจากการให้ AMAL
กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

0.71

รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
- AMAL ให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงให้ กับ PTG ตาม
สัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง

5.48

3.51

- ดอกเบี ้ยค้ างรับ เกิดขึ ้นจากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 6 ต่อปี

3.06

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

45.20
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- การให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTG เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของ
AMAL ทัง้ นี ้ AMAL ให้ บ ริ ก ารขนส่งน า้ มัน เชื อ้ เพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริ การและ
เงื่ อ นไขการค้ า โดยพิ จ ารณาจากต้ น ทุ น การให้ บริ ก ารและสภาพการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็ 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 ญาว่า จ้ า งทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ย นแปลงตัว ผู้ว่า จ้ า ง จาก PTG มาเป็ น
PTGLG ส่งผลให้ AMAL ไม่มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ าให้ กับ PTG ตัง้ แต่
วันที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2560
ปี 2561

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ทาบันทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิง
ให้ กบั PTG นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว

ต้ นทุนจากการให้ บริ การ – ซื ้อน ้ามัน
- AMAL ซื อ้ น า้ มัน เชื อ้ เพลิง จาก PTG เพื่ อ ใช้ ใ นธุ ร กิ จ
ขนส่งสินค้ า

81.09

108.17
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- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ 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
สิ่งปลูกสร้ างรวมถึงสร้ างถังน ้ามันสารองในอาเภอ ศรี ราชา เพื่อใช้ เป็ นสานักงานย่อย
สาหรั บการขนส่งสิน ค้ าทางรถ AMAL ได้ ตกลงซือ้ นา้ มันเชื อ้ เพลิง สาหรั บ รถบรรทุก
น ้ามันจาก PTG ในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กบั รถบรรทุกน ้ามันที่
จอดที่ ห น่ว ยงานศรี ร าชาก่ อ นออกให้ บ ริ ก ารในแต่ละครั ง้ ท าให้ ก ารขนส่ง สิน ค้ าใน
เส้ นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน ้ามันของบริ ษัท มีน ้ามันเชือ้ เพลิงเพียงพอ
สาหรั บการเดินรถเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จาเป็ นต้ องเติมนา้ มันที่สถานีบริ การ
น ้ามัน การที่ AMAL สามารถซื ้อน ้ามันในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ เติม
ให้ กบั รถบรรทุกน ้ามัน และลดสัดส่วนการเติมน ้ามันจากสถานีบริ การน ้ามันลงได้ ทาให้
AMAL มีต้นทุนการให้ บริ การขนส่งลดลง เนื่องจากราคาจาหน่ายนา้ มันเชื อ้ เพลิงใน
ลักษณะค้ าส่ง (Wholesale) จะมีราคาต่ากว่าราคาจาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงหน้ าสถานี
บริ การน ้ามัน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2560
ปี 2561

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

ค่าฝึ กอบรม
- AMAL ใช้ บริ การฝึ กอบรมพนักงานขับรถ จาก PTG

-

0.68

ค่าความเสียหายจากการขนส่ง
- PTG เรี ยกเก็ บค่าความเสียหายจาก AMAL เนื่องจาก
เกิดเหตุน ้ามันหกล้ น ขณะไปรับน ้ามันที่คลังไทยออยล์

-

0.01
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- AMAL ส่ง พนัก งานขับ รถไปอบรมกับ PTG หลัก สูต รเกี่ ย วกับ ผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นการ
ควบคุมน ้ามันเชื ้อเพลิง เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของกฎหมายกระทรวงพลังงาน โดย
ค่าใช้ จ่ายฝึ กอบรมเป็ นอัตราเดียวกับที่ PTG เรี ยกเก็บจากลูกค้ ารายอื่น
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดัง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล
เนื่องจากเป็ นรายการค้ าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่ อนไขการค้ าเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
- PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) เรี ยกเก็บค่าน ้ามันที่หกล้ น ขณะไปรับน ้ามันที่คลังไทยออยล์
ตามข้ อกาหนดในสัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ นรายการค้ าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่ อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่ อนไข
การค้ าทัว่ ไป

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
ลูกหนี ้การค้ า
2.86
6.05
- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการว่าจ้ างขนส่งตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTG ซึง่ เป็ นไป
- PTG มี ภ าระหนี ก้ ารค้ า ที่ เ กิ ด จากการใช้ บริ ก ารขนส่ง
ตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
น ้ามันเชื ้อเพลิงของ AMAL
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ทาบันทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิง
ให้ กบั PTG นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 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

4.77

- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTG ซึง่ เป็ นไปตาม
เงื่ อนไขทางการค้ าทัว่ ไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื่อและกาหนดวงเงินขายเชื่อ
ให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อน ้ามันอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

143

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
3. บริ ษัท ปิ โตรเลียมไทย
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
64.99
381.66 - การให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PTC เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของ
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
- AMAL ให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงให้ กับ PTC ตาม
AMAL ทัง้ นี ้ AMAL ให้ บ ริ ก ารขนส่งน า้ มัน เชื อ้ เพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริ การและ
(“PTC”)
สัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
เงื่ อ นไขการค้ า โดยพิ จ ารณาจากต้ น ทุ น การให้ บริ ก ารและสภาพการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริ การและเงื่อนไข
การค้ าลักษณะเดียวกับที่ใช้ กบั ลูกค้ าอื่นที่ AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ า
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ทาบันทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิง
ให้ กบั PTC นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท เนื่องจากเป็ นรายการค้ าปกติและมีการกาหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป และช่วยสร้ างรายได้ และกาไรให้ กบั บริ ษัท
ต้ นทุนจากการให้ บริ การ – ซื ้อน ้ามัน
- AMAL ซื อ้ น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง จาก PTC เพื่ อ ใช้ ในธุ ร กิ จ
ขนส่งสินค้ า

7.72

18.77
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- ที่ผา่ นมา AMAL กาหนดให้ รถบรรทุกน ้ามันเติมน ้ามันเชื ้อเพลิงที่สถานีบริ การน ้ามัน PT
(ซึ่ง PTC เป็ นผู้ดาเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ ลงทุนซื ้อที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ าง รวมถึงสร้ างถังน ้ามันสารองในอาเภอ ศรี ราชา เพื่อใช้ เป็ นสานักงานย่อย
สาหรับการขนส่งสินค้ าทางรถ AMAL กาหนดให้ ก่อนออกให้ บริ การขนส่งสินค้ าในแต่
ละครัง้ รถบรรทุกน ้ามันที่จอดที่หน่วยงานย่อยศรี ราชาจะเติมน ้ามันจากถังสารองน ้ามัน
ภายในหน่วยงานย่อยศรี ราชา ทาให้ การขนส่งสินค้ าในเส้ นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก
รถบรรทุกน ้ามันของบริ ษัทมีน ้ามันเชื ้อเพลิงเพียงพอสาหรับการเดินรถเที่ยวไปและเทีย่ ว
กลับ จึงไม่จาเป็ นต้ องเติมน ้ามันที่สถานีบริ การน ้ามัน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2560
ปี 2561

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 ้ามันของผู้ประกอบการรายอื่นในขณะที่สถานีบริ การน ้ามัน PT ที่กาหนดให้
เติ ม น า้ มัน ก็ เ ป็ น สถานบริ ก ารที่ ออกแบบมาให้ เ หมาะสมสาหรั บ การใช้ บ ริ การของ
รถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ และมีพืน้ ที่เพียงพอสาหรั บเป็ นจุดพัก รถ (ทัง้ นี ้ AMAL
สามารถใช้ พื ้นที่พกั รถโดยไม่มีค่าใช้ จ่ายเช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไปของ PT) รวมถึงอยูบ่ น
เส้ นทางหลักที่บริ ษัทใช้ ขนส่งสินค้ าให้ กบั ลูกค้ า
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ นรายการค้ าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่ อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่ อ นไข
การค้ าทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

ลูกหนี ้การค้ า
- PTC มี ภ าระหนี ก้ ารค้ า ที่ เ กิ ด จากการใช้ บ ริ ก ารขนส่ง
น ้ามันเชื ้อเพลิงของ AMAL

31.43

54.02

- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการว่าจ้ างขนส่งตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTC ซึง่ เป็ นไป
ตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ทาบันทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิง
ให้ กบั PTC นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
เงินค ้าประกัน
0.03
0.03
- บริ ษัทกาหนดให้ มีสานักงานย่อยขึ ้นในพื ้นที่ใกล้ เคียงกับลูกค้ าหรื อจุดรับ/จ่ายสินค้ าที่
- AMAL มี เ งิ น ค า้ ประกัน เช่ า พื น้ ที่ ภ ายในสถานี บ ริ ก าร
สาคัญ ของลูก ค้ า เพื่ อ ความสะดวกในการบริ ห ารจัด การกองรถบรรทุก น า้ มัน และ
น ้ามัน PT ที่อาเภอ ลาดหลุมแก้ ว เพื่อใช้ เป็ นสานักงาน
ประสานงานกับลูกค้ า สาหรับสานักงานย่อยที่อาเภอ ลาดหลุมแก้ วที่บริ ษัทเช่าพื ้นที่
ย่อยสาหรับการให้ บริ การขนส่งไบโอดีเซลB100 ให้ กับ
ภายในสถานีบริ การน ้ามัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยูใ่ นพื ้นที่ใกล้ เคียงกับลูกค้ า
ลูกค้ าที่เป็ นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึง่
จึงสามารถเดินทางได้ อย่างสะดวก และสถานีบริ การน ้ามันดังกล่าวก็มีพื ้นที่เหมาะสม
สาหรับใช้ เป็ นสานักงานและจุดจอดรถบรรทุกน ้ามัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็ นว่ารายการดังกล่าวมี ความสมเหตุสมผลและ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กับ บริ ษัท เนื่ อ งจากพื น้ ที่ดังกล่าวมี ขนาดและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมสาหรั บการบริ 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 มัน PT (ซึ่ ง PTG เป็ น
ผู้ดาเนินงาน)

0.34

0.97

- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั PTG ซึง่ เป็ นไปตาม
เงื่ อนไขทางการค้ าทัว่ ไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื่อและกาหนดวงเงินขายเชื่อ
ให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อน ้ามันอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
ค่าเช่า
0.23
0.12
- 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 เ ป็ น สานัก งานย่อ ยสาหรั บ การ
ประสานงานกับลูกค้ า สาหรับสานักงานย่อยที่อาเภอลาดหลุมแก้ วที่บริ ษัทเช่าพืน้ ที่
ให้ บริ ก ารขนส่ ง ไบโอดี เ ซลB100 ให้ กั บ ลูก ค้ า ที่ เ ป็ 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 องราคาค่า เช่า
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า รายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผลและ
ก่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ กับ บริ ษัท เนื่ อ งจากพื น้ ที่ ดังกล่าวมีข นาดและสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เหมาะสมสาหรับการบริ หารจัดการกองรถบรรทุกนา้ มันและสอดคล้ องกับ
ทาเลที่ตงของลู
ั้
กค้ า รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคก็เหมาะสม
ค่าสาธารณูปโภค
- AMAL เช่าพื ้นที่ภายในสถานีบริ การน ้ามัน PT ที่อาเภอ
ลาดหลุม แก้ ว เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สานัก งานย่อ ยสาหรั บ การ
ให้ บริ ก ารขนส่ ง ไบโอดี เ ซลB100 ให้ กั บ ลูก ค้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีค่าน ้าและค่า
ไฟฟ้าที่ทาง PTC ต้ องเรี ยกเก็บตามจานวนที่ใช้ จริ ง

0.07

0.04

- การที่บริ ษัท ได้ เช่าพื ้นที่ภายในสถานีบริ การน ้ามัน PT ส่งผลให้ บริ ษัทมีคา่ ไฟฟ้าและค่า
น ้า ที่ทาง PTC เรี ยกเก็บจากบริ ษัทตามตัวเลขมิเตอร์ ที่ใช้ จริ ง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า รายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผลและ
ก่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ กับ บริ ษัท เนื่ อ งจากพื น้ ที่ ดังกล่าวมีข นาดและสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เหมาะสมสาหรับการบริ หารจัดการกองรถบรรทุกนา้ มันและสอดคล้ องกับ
ทาเลที่ตงของลู
ั้
กค้ า รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคก็เหมาะสม
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
ค่าความเสียหายจากการขนส่ง
0.01
- PTC (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) เรี ยกเก็บค่าน ้ามัน ขาด ขณะไปส่งน ้ามันที่คลัง PTC เกินกว่า
- PTC เรี ยกเก็ บค่าความเสียหายจาก AMAL เนื่องจาก
100 ลิตร
น ้ามันขาด ขณะไปส่งน ้ามันที่คลัง PTC
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ นรายการค้ าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่ อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่ อนไข
การค้ าทัว่ ไป
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
4. บริ ษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จากัด ต้ นทุนจากการให้ บริ การ – ซื ้อน ้ามัน
12.58
- ที่ผา่ นมา AMAL กาหนดให้ รถบรรทุกน ้ามันเติมน ้ามันเชื ้อเพลิงที่สถานีบริ การน ้ามัน PT
(“EPO”)
- AMAL ซื อ้ น า้ มัน 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
สิ่งปลูกสร้ างรวมถึงสร้ างถังน ้ามันสารองในอาเภอ ศรี ราชา เพื่อใช้ เป็ นสานักงานย่อย
สาหรั บการขนส่งสินค้ าทางรถ AMAL ได้ ตกลงซือ้ นา้ มันเชื อ้ เพลิงสาหรั บรถบรรทุก
น ้ามันจาก EPO ในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กบั รถบรรทุกน ้ามันที่
จอดที่หน่วยงาน ศรี ราชาก่อนออกให้ 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 การนา้ มันลงได้ ทาให้ AMAL มีต้นทุนการให้ บริ การขนส่ง ลดลง เนื่องจากราคา
จาหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงในลักษณะค้ าส่ง (Wholesale) จะมีราคาต่ากว่าราคาจาหน่าย
น ้ามันเชื ้อเพลิงหน้ าสถานีบริ การน ้ามัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็ นรายการค้ าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่ อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่ อ นไข
การค้ าทัว่ ไป รวมถึงก่อให้ 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 EPO

-

-

- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั EPO ซึง่ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป ที่ EPO จะพิจารณาการขายเชื่อและกาหนดวงเงิ นขายเชื่ อ
ให้ กบั ลูกค้ าที่ซื ้อน ้ามันอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
6.26
- การให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กับ EPO เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของ
- AMAL ให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงให้ กับ EPO ตาม
AMAL ทัง้ นี ้ AMAL ให้ บ ริ ก ารขนส่งน า้ มัน เชื อ้ เพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริ การและ
สัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
เงื่ อ นไขการค้ า โดยพิ จ ารณาจากต้ น ทุ น การให้ บริ ก ารและสภาพการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริ การและเงื่อนไข
การค้ าลักษณะเดียวกับที่ใช้ กบั ลูกค้ าอื่นที่ AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ า
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ทาบันทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิง
ให้ กบั EPO 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
- EPO มี ภ าระหนี ก้ ารค้ า ที่ เ กิ ด จากการใช้ บ ริ ก ารขนส่ง
น ้ามันเชื ้อเพลิงของ AMAL

-

2.17

- ภาระหนี ้การค้ าเกิดขึ ้นจากการว่าจ้ างขนส่งตามที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั EPO ซึง่ เป็ นไป
ตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ทาบันทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิง
ให้ กบั EPO นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
5. บริ ษัท พีระมิด ออยล์ จากัด รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
1.71
9.31
- การให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กบั PMO เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของ
(“PMO”)
- AMAL ให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้ กับ PMO ตาม
AMAL ทัง้ นี ้ AMAL ให้ บ ริ ก ารขนส่งน า้ มัน เชื อ้ เพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริ การและ
สัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
เงื่ อ นไขการค้ า โดยพิ จ ารณาจากต้ น ทุ น การให้ บริ ก ารและสภาพการแข่ ง ขัน ใน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริ การและเงื่อนไข
การค้ าลักษณะเดียวกับที่ใช้ กบั ลูกค้ าอื่นที่ AMAL ให้ บริ การขนส่งสินค้ า
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ทาบันทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิง
ให้ กบั PMO นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท เนื่องจากเป็ นรายการค้ าปกติและมีการกาหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป และช่วยสร้ างรายได้ และกาไรให้ กบั บริ ษัท
ลูกหนี ้การค้ า
- PMO มี ภาระหนี ก้ ารค้ า ที่ เ กิ ด จากการใช้ บ ริ ก ารขนส่ง
น ้ามันเชื ้อเพลิงของ AMAL

0.88

-

- ภาระหนี ก้ ารค้ า เกิ ด ขึน้ จากการว่าจ้ า งขนส่ง ตามที่ AMAL ได้ ต กลงไว้ กับ PMO ซึ่ง
เป็ นไปตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้ าง) ได้ ทาบันทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาว่าจ้ างทัง้ 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้วา่ จ้ างจาก PTGLG เป็ น บริ ษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้ หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิง
ให้ กบั PMO นับตังแต่
้ วนั ที่ลงนามในบันทึกข้ อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

151

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
6. บริ ษัท พีทีจี โลจิสติกส์
รายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า
304.62
- การให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชือ้ เพลิงให้ กับ PTGLG เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติ
จากัด (“PTGLG”)
- AMAL ให้ บ ริ ก ารขนส่ง น า้ มัน เชื อ้ เพลิง ให้ กับ PTGLG
ของ AMAL ทังนี
้ ้ AMAL ให้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริ การและ
ตามสัญญาการว่าจ้ างขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิง
เงื่ อ นไขการค้ า โดยพิ จ ารณาจากต้ น ทุ 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 ญาว่า จ้ า งทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ย นแปลงตัว ผู้ว่า จ้ 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 นรายการค้ าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่ อ นไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่ อ นไข
การค้ าทัว่ ไป
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะรายการ
ปี 2560
ปี 2561
ลูกหนี ้การค้ า
- 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 นรายการค้ าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่ อ นไขการค้ าเป็ นไปตามเงื่ อ น ไข
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
กาหนดให้ OLNET เป็ นตัวแทนจาหน่ายสินค้ าให้ กับ
OLTEC แต่ OLTEC เป็ นผู้เรี ยกเก็บค่าบริ การรายเดือน

2.24

0.24
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- ทังนี
้ ้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่ จ้ าง) ได้ ทาบันทึกข้ อตกลง
แนบท้ า ยสัญ ญาว่า จ้ า งทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ย นแปลงตัว ผู้ว่า จ้ 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
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
- AMAL ก าหนดให้ ร ถบรรทุก ทุก คัน ต้ อ งติ ด ตัง้ ระบบ GPS ซึ่ง เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด นอกจากนี ้ การติดตังระบบ
้
GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริ หารจัดการกอง
รถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขับรถ เส้ นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2560
ปี 2561

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ว่ารายการดัง กล่าวมีค 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 ้ที่เกิดจากการติดอุปกรณ์ ระบบ GPS
กับ OLNET ที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ

-

ค่าบริ การระบบติดตามและบริ หารยานพาหนะ
- AMAL ตกลงช าระค่า บริ ก ารสาหรั บ การใช้ ง านระบบ
GPS ให้ กบั OLNET

-

-

-
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- ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเกิดขึ ้นจากการติดตังระบบ
้
GPS ที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั OLNET ซึง่
เป็ นไปตามสัญญา
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
- AMAL ก าหนดให้ ร ถบรรทุก ทุก คันต้ อ งติ ด ตัง้ ระบบ GPS ซึ่ง เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด นอกจากนี ้ การติดตังระบบ
้
GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริ หารจัดการกอง
รถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขับรถ เส้ นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า รายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผลและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถ บริ หาร
จัดการกองรถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับที่กฎหมายกาหนด
และอัตราค่าบริ การเป็ นราคาตลาดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ให้ บริ การอื่นที่มีศกั ยภาพใน
การให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
8. บริ ษัท วันลิ ้งค์เทคโนโลยี่
จากัด (“OLTEC”)

ลักษณะรายการ
ค่าบริ การระบบติดตามและบริ หารยานพาหนะ
- AMAL ตกลงช าระค่า บริ ก ารสาหรั บ การใช้ ง านระบบ
GPS ให้ กบั OLTEC

เจ้ าหนี ้อื่น – ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
- AMAL มีภาระหนี ้ที่เกิดจากการใช้ บริ การระบบ GPS ที่
ต้ องชาระให้ กบั OLTEC
ค่าอุปกรณ์ระบบติดตามและบริ หารยานพาหนะ
- AMAL ติดตังระบบติ
้
ดตามและบริ หารยานพาหนะผ่าน
ดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ของ OLTEC เพื่อช่วยในการ
บริ หารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามัน กรณีที่อปุ กรณ์ชารุ ด
และอุปกรณ์ดงั กล่าวหมดประกันกับทาง OLNET แล้ ว
AMAL ต้ องซื ้ออุปกรณ์ตวั ใหม่ จากทาง OLTEC

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
1.13
- AMAL ก าหนดให้ ร ถบรรทุก ทุก คันต้ อ งติ ด ตัง้ ระบบ GPS ซึ่ง เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด นอกจากนี ้ การติดตังระบบ
้
GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริ หารจัดการกอง
รถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขับรถ เส้ นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า รายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผลและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัทฯ เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริ หาร
จัดการกองรถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับที่กฎหมายกาหนด
และอัตราค่าบริ การเป็ นราคาตลาดเมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ใ ห้ บริ การอื่นที่มีศกั ยภาพใน
การให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน
0.17
- ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเกิดขึ ้นจากการใช้ บริ การระบบ GPS ที่ AMAL ได้ ตกลงไว้ กบั OLNET
ซึง่ เป็ นไปตามสัญญา
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
0.16
- AMAL ก าหนดให้ ร ถบรรทุก ทุก คัน ต้ อ งติ ด ตัง้ ระบบ GPS ซึ่ง เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด นอกจากนี ้ การติดตังระบบ
้
GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริ หารจัดการกอง
รถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขับรถ เส้ นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

9. บริ ษัท กาแฟพันธุ์ไทย
จากัด (“PUN”)

หมายเหตุ

ลักษณะรายการ

ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
- AMA และ AMAL ซื ้อเมล็ดกาแฟ เพื่อใช้ บริ โภคภายใน
บริ ษัท

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
ปี 2560
ปี 2561

0.02

-

ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่ างกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า รายการดังกล่าวมีค วามสมเหตุสมผลและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั บริ ษัท เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริ หาร
จัดการกองรถบรรทุกน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับที่กฎหมายกาหนด
และอัตราค่าบริ การเป็ นราคาตลาดเมื่อเปรี ยบเทียบกั บผู้ให้ บริ การอื่นที่มีศกั ยภาพใน
การให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน
- การซื ้อเมล็ดกาแฟ จาก PUN เป็ นรายการค้ าที่ดาเนินงานตามปกติของธุรกิจ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

1/ วงเงิ นกู้ยืมระยะยาวสาหรับลงทุนซื ้อเรื อบรรทุกน้ามันและสารเคมี ทีเ่ ป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศ ณ สิ้ นปี 2560 และ ณ สิ้ น ปี 2561 เท่ากับ 38.47 และ 46.90 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (หรื อเท่ากับ 1,247.08 และ 1,520.36
ล้านบาท ตามลาดับ เมือ่ คานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักระหว่างธนาคารทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 32.417 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ)
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มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ 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 าร่วมใน
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 ษัท 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)
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทัง้ นี ้ ให้ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ รวมทัง้ ข้ อบังคับ
ประกาศ และคาสัง่ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
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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นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตจะต้ องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้ าทารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่า เป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรื อไม่ และเมื่อบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว คณะกรรมการ
บริ ษัทจะต้ องดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวม
ตลอดถึงการปฏิ บัติตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และ/หรื อ การได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี
แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัท คาดว่าในอนาคตการทารายการระหว่างกันระหว่าง บริ ษัท กับ บริ ษัทย่อย และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
จะเป็ นรายการที่มีลกั ษณะที่เป็ นการดาเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1) การให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน: บริ ษัทมีแผนที่จะขยายการให้ บริ การขนส่งสินค้ าเหลว
ทางรถอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ PTG มีแนวโน้ มที่จะใช้ บริ การขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการเติบโต
ของธุรกิจค้ าปลีกและค้ าส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงของ PTG รวมทัง้ PTG มีนโยบายที่จะลดภาระการบริ หารงานด้ านการ
ขนส่ง โดยการว่าจ้ างผู้ให้ บริ การขนส่งสินค้ าขนส่งน ้ามันให้ บางส่วน (Outsource) ทังนี
้ ้ อัตราค่าบริ การขนส่ง
สินค้ าทางรถที่บริ ษัทเสนอให้ กับลูกค้ าแต่ละราย บริ ษัทกาหนดขึน้ โดยคานึงถื งต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการ
ให้ บริ การขนส่งสินค้ า และอัตรากาไรที่บริ ษัทคาดว่าจะได้ รับจากการให้ บริ การ ซึ่งเท่ากันสาหรับลูกค้ าแต่ละราย
และเปรี ยบเทียบกับราคาตลาดเพื่อให้ อตั ราค่าบริ การขนส่งอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2) การซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : ในการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางรถ AMAL ซื ้อน ้ามันเชือ้ เพลิง
จาก PTG ในลักษณะการค้ าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้ เติมให้ กับรถบรรทุกน ้ามันที่จอดที่หน่วยงานศรี ราชาก่อน
ออกให้ บริ การในแต่ละครัง้ และซื ้อน ้ามันเชื ้อเพลิงจาก PTC ในลักษณะการค้ าปลีก (Retail) จากการเติมน ้ามันที่
สถานีบริ การน ้ามัน PT สาหรับรถบรรทุกน ้ามันต้ องวิ่ง เป็ นระยะทางไกล ทาให้ มีน ้ามันไม่เพียงพอที่จะเดินรถ
กลับมาที่หน่วยงานศรี ราชา ทังนี
้ ้ ราคาจาหน่ายน ้ามันและเงื่อนไขการค้ า หรื อข้ อตกลงอื่น ๆ ที่บริ ษัท ทากับ PTG
และ PTC จะเป็ นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าปกติ บริ ษัท คาดว่าการซื ้อน ้ามันจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณการขนส่งสินค้ าทางรถ โดยเฉพาะการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น
3) การซื ้ออุปกรณ์และใช้ บริ การจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้ าทางรถที่
คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต AMAL จาเป็ นต้ องมีการลงทุนซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี และจาเป็ นต้ อง
ติดตังระบบ
้
GPS เพื่อประโยชน์ในด้ านความปลอดภัยและการบริ หารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามัน รวมถึงเพื่อให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดจากกรมการขนส่งทางบก ทังนี
้ ้ บริ ษัท จะพิจารณาความเหมาะสมของราคาอุปกรณ์และ
ค่าบริ การสาหรับการใช้ งานระบบ GPS และเงื่อนไขการค้ า หรื อข้ อตกลงอื่น ๆ โดยเปรี ยบเทียบกับราคาและ
เงื่อนไขของผู้ให้ บริ การรายอื่น รวมถึงพิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการซื ้ออุปกรณ์และใช้ บริ การจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันก่อนการเข้ าทารายการ บริ ษัทคาดว่าการซื ้ออุปกรณ์และใช้ บริ การจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
จะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามการเพิ่มจานวนรถบรรทุกน ้ามันในแต่ละปี
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4) การเช่าหรื อให้ เช่าทรัพย์สินที่ใช้ ในการดาเนินงานระหว่างบริ ษัท กับบริ ษัทย่อย: บริ ษัทแบ่งพื ้นที่สานักงานส่วน
หนึง่ ให้ AMAL ใช้ งาน และเรี ยกเก็บค่าเข่าและค่าใช้ จ่ายอื่น (ได้ แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริ การ) จาก AMAL
เนื่องจาก AMAL ยังไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้ พื ้นที่สานักงานขนาดใหญ่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดอัตราค่าเช่าที่เรี ยกเก็บ
จาก AMAL โดยคานึงถึงอัตราค่าเช่าที่บริ ษัทตกลงจ่ายให้ กบั เจ้ าของอาคาร และจัดทาสัญญาเช่าระหว่างกัน
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี ้สิน

2559

2560

3,239.84
1,162.18

2561

3,755.52
1,692.86
2,062.67

3,667.30
1,612.77
2,054.53

964.45
964.45

1,500.65

1,773.97

1,500.65

1,773.97

(674.43)
290.02

(1,077.72)

(1,448.18)

422.93
49.22

325.79
(6.21)

151.87

(151.00)
92.90

(138.93)
78.18

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

255.05

304.39

408.40

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(305.37)
1,260.05

(547.65)
(573.87)

(149.20)
(484.50)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ

1,205.20

(806.84)

(230.56)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด

1,241.83

432.36

199.52

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,077.66

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

7.40

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ การ

(108.78)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)
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อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
2559
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

* บริ ษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2558 – 2561 ดังนี ้
- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2558 จ่ายจากผลการดาเนินงานปี
- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2559 จ่ายจากผลการดาเนินงานปี
- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2560 จ่ายจากผลการดาเนินงานปี
- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2561 จ่ายจากผลการดาเนินงานปี
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2560

2561

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

0.72
0.60
0.77
17.48
20.59
24.90
14.46
19.38
18.57
16.48

30.07
19.56
0.76
135.21
15.26
11.51

28.18
21.40
3.18
94.78
16.87
12.23

18.37
10.18
-0.35
226.08
5.05
4.35

8.97
19.82
0.46

9.18
17.81
0.44

4.87
9.90
0.48

0.56
8.59
0.35
151.71

0.82
6.16
0.24
42.62

0.78
6.11
0.58
96.42

2557 จานวน 77 บาท เป็ นเงินทัง้ สิ้ น 77.00 ล้านบาท
2558 จานวน 203 บาท เป็ นเงินทัง้ สิ้ น 223.30 ล้านบาท
2559 จานวน 0.25 บาท เป็ นเงินทัง้ สิ้ น 107.90 ล้านบาท
2560 จานวน 0.20 บาท เป็ นเงินทัง้ สิ้ น 86.32 ล้านบาท
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ปี 2561
สรุ ปฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน สาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2561
บทสรุ ปผู้บริหาร
ธุรกิจการขนส่ งสินค้ าทางเรือ
บริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีรายได้ เพิ่มขึ ้น 189.94 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 17.30 จากปี ก่อนหน้ า
อย่างไรก็ตาม ต้ นทุนนา้ มันซึ่งเป็ นต้ นทุนหลักในการให้ บริ การขนส่งสินค้ าได้ ปรับสูงขึ ้น ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นของบริ ษัทลดลง
113.32 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 33.30 จากปี ก่อนหน้ า ทังนี
้ ้ ในปี 2561 บริ ษัทต้ องเผชิญกับความผันผวนของราคาน ้ามันปาล์ม
รวมถึงความผันผวนของราคาน ้ามันดิบในตลาดโลก บริ ษัทจึงชะลอแผนการซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามัน โดยซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันเพิ่ม 1
ลา จากแผน 2 ลา เพื่อให้ สอดคล้ องกับปริ มาณความต้ องการขนส่งสินค้ า
ธุรกิจการขนส่ งสินค้ าทางรถ
บริ ษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“บริ ษัทย่อย”) มีรายได้ เพิ่มขึ ้น 83.39 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.70 จากปี ก่อนหน้ า
ผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นนี ้สอดคล้ องกับแผนธุรกิจและปริ มาณความต้ องการในการขนส่งน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ ้น โดยในปี 2561 มี
ปริ มาณการขนส่งน ้ามันรวม 1,275.64 ล้ านลิตร เพิ่มขึ ้น 148.90 ล้ านลิตร หรื อร้ อยละ 13.13 จากปี ก่อนหน้ า นอกจากนี ้ บริ ษัท
ย่อยยังสามารถบริ หารจัดการกองรถบรรทุกขนส่งน ้ามันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นของบริ ษัทย่อย
เพิ่มขึ ้น 17.06 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.87 จากปี ก่อนหน้ า
หน่วย: ล้ านบาท

ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน
หน่ วย: ล้ านบาท

รายได้ จากการขนส่ง
กาไรขันต้
้ น
กาไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
รายได้ จากการขนส่งสินค้ าทาง
เรือในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
(งบเฉพาะกิจการ)

ไตรมาส ไตรมาส 3 ไตรมาส
4 ปี
ปี 2561 4ปี 2561
2560
454.44
451.03 497.93
147.45
78.19 103.17
1.57
(0.03)
(0.48)
89.59
32.45%
19.71%
10.33

21.67
17.34%
4.81%
10.02

40.36
20.72%
8.11%
11.02
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เพิ่ม (ลด)
%YoY

เพิ่ม (ลด)
%QoQ

ปี 2560

9.57%
(30.03%)
(130.57%)

1,500.65 1,773.97
422.93 325.79
39.38
(9.94)

(54.95%)

10.40%
31.95%
1,500.00
%
86.25%

6.68%

9.98%

253.15
28.18%
16.87%
32.49

ปี 2561

89.52
18.37%
5.05%
39.83

เพิ่ม (ลด)
%YoY
18.21%
(22.97%)
(125.24%)
(64.64%)

22.59%
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
 ปี 2562 สถานการณ์ราคาปาล์มตลาดโลกยังคงตกต่าอย่างต่อเนื่องสาเหตุจากภาวะสต๊ อกน ้ามันปาล์มทัว่ โลกเพิ่มขึ ้น
อย่างไรก็ตาม มีการคาดการว่า การส่งออกน ้ามันปาล์มดิบ (CPO) ของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ ้น จากการยกเลิกภาษี
ส่งออกในอัต รา 50 ดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ ต่ อ เมตริ ก ตัน ในขณะที่ คาดว่าอิ น เดี ย จะลดภาษี น าเข้ า CPO และน า้ มัน
โอเลอีนจากมาเลเซีย ตามข้ อตกลงการค้ าเสรี ระหว่างอินเดียและมาเลเซีย ซึง่ มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 กระทรวงพลังงานปรับเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล (B100) ในน ้ามันดีเซลจากที่เฉลีย่ ร้ อยละ 6.6 เป็ น ร้ อยละ 6.8 โดยมีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และหลังจากดาเนินการ 2 เดือน เพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลเป็ นเฉลี่ย ร้ อยละ 6.9 ซึ่งจะ
ช่วยดูดซับสต๊ อกน ้ามันปาล์มดิบเพิ่มขึ ้นเป็ น 80,000 ตันต่อปี ทังนี
้ ้ ได้ มีการหารื อกับผู้ผลิตยานยนต์ที่จะเพิ่มส่วนผสม
B100 ในดีเซลหมุนเร็ ว B7 เพิ่มขึ ้น แต่ต้องไม่เกิน ร้ อยละ 7.0 ตามมาตรฐานยุโรป (EN 590)
 บริ ษัทใช้ สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นสกุลเงินในการดาเนินธุรกิ จเดินเรื อ และใช้ สกุลเงินบาทเป็ นสกุลเงินในการ
นาเสนองบการเงิน ดังนัน้ การเคลือ่ นไหวของค่าเงินบาทจึงส่งผลต่อผลประกอบการของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในปี 2561 อัตรา
แลกเปลีย่ นเฉลีย่ เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ อยูท่ ี่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ แข็งค่าขึ ้นจากปี 2560 ร้ อยละ
4.80 โดยมีปัจจัยสาคัญมาจากความกังวลของนักลงทุนต่อปั จจัยเสีย่ งต่างๆ อาทิ สงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และ
จีน การชะลอตัวของเศรษฐกิ จจี นและสหรัฐฯ รวมถึงความผันผวนของตลาดหุ้นในประเทศพัฒ นาแล้ ว จึงมีการ
โยกย้ ายเงินมาอยูใ่ นตลาดเกิดใหม่มากขึ ้น
 การเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามันดิบเป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อผลประกอบการของบริ ษัท เนื่องจากต้ นทุนน ้ามัน
เป็ นต้ นทุนหลักในการให้ บริ การขนส่งสินค้ า โดยในปี 2561 ราคาน ้ามันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ 71.34 ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ต่อบาร์ เรล เพิ่ มขึ ้นร้ อยละ 31.82 จากราคาเฉลี่ยในปี 2560 ราคานา้ มันที่ปรับสูงขึน้ นี ้ เป็ นผลจากความกังวลว่า
ปริ มาณการส่งออกน ้ามันของอิหร่านจะลดลงหลังจากมาตรการคว่าบาตรของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ ปริ มาณการผลิต
น ้ามันของสหรัฐฯ ที่มีจากัด และความไม่แน่นอนในการผลิตน ้ามันในลิเบียและเวเนซุเอลา
บาทต่อดอลลาร์

ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรล

40
32.65 33.27

35.25 35.84 35.67 35.28 34.84 35.40 35.12 34.30
33.39 32.95

110
32.97 32.81
31.54 31.92

30
61.65
20

52.98

50.44

45.57 45.80 49.05

43.56

53.59

61.40

66.86

74.53 75.07

68.76

49.55 52.10

90
70
50

33.84
10

30
1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59 2Q59 3Q59 4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61

ราคาน ้ามันดิบเบรนท์เฉลี่ย

แหล่งทีม่ า: BOT, U.S. Energy Information Administration
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ผลการดาเนินงานรวม
1) รายได้ จากการให้ บริการขนส่ งสินค้ า
โครงสร้ างรายได้
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

ปี 2561
ล้ านบาท
ร้ อยละ

1,058.69
39.08
1,097.77

70.55
2.60
73.15

1,218.67
69.04
1,287.71

68.70
3.89
72.59

402.88
402.88
1,500.65

26.85
26.85
100.00

486.26
486.26
1,773.97

27.41
27.41
100.00

ปี 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ า จานวน 1,773.97 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 273.32 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 18.21 จากปี ก่อนหน้ า โดยสัดส่วนรายได้ จากการให้ บริ การขนส่งสินค้ าทางเรื อของบริ ษัท และการให้ บริ การขนส่ง
สินค้ าทางรถของบริ ษัทย่อย คิดเป็ นร้ อยละ 72.59 และร้ อยละ 27.41 ตามลาดับ
การเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขนส่งสินค้ าทางเรื อ จานวน 189.94 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 17.30 จากปี ก่อนหน้ า เป็ นผลจากการ
ขยายกองเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี ทังนี
้ ้ ในปี 2561 บริ ษัทมีอตั ราการใช้ งานกองเรื อเฉลีย่ (fleet utilization) ร้ อยละ 98.35
ใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ าที่ ร้ อยละ 99.02
สาหรับการขนส่งสินค้ าทางรถ บริ ษัทย่อยมีรายได้ เพิ่มขึ ้น 83.39 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20.70 จากการบริ หารจัดการกอง
รถบรรทุกได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีปริ มาณการใช้ งานกองรถเฉลีย่ ในปี 2561 ที่ 150 คัน เทียบกับปี 2560 ที่ 127 คัน
2) กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรขันต้
้ น จานวน 325.79 ล้ านบาท ลดลง 97.14 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 22.97 คิดเป็ นอัตรากาไร
ขันต้
้ นร้ อยละ 18.37 เทียบกับอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 28.18 ในปี ก่อนหน้ า
อัตรากาไรขันต้
้ นที่ลดลงของการขนส่งสินค้ าทางเรื อ มีสาเหตุหลักจากราคาน ้ามันซึ่งเป็ นต้ นทุนหลักในการให้ บริ การขนส่ง
สินค้ าปรับสูงขึ ้นตามราคาน ้ามันดิบ ในตลาดโลก ทังนี
้ ้ ต้ นทุนการให้ บริ การขนส่งสินค้ าประกอบไปด้ วยค่าใช้ จ่ายหลัก คือ (1)
ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง (2) ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ (3) ค่าเสือ่ มราคา ขณะที่อตั รากาไรขันต้
้ นของการขนส่งสินค้ าทางรถใน
ปี นี ้อยูท่ ี่ร้อยละ 20.31 ใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ า
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3) กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิรวม จานวน 89.52 ล้ านบาท ลดลง 163.62 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 64.64 คิดเป็ นอัตรากาไร
สุทธิตอ่ รายได้ ร้ อยละ 5.05 เทียบกับอัตรากาไรสุทธิตอ่ รายได้ ที่ร้อยละ 16.87 ในปี ก่อนหน้ า อัตรากาไรสุทธิที่ลดลงนี ้ มีสาเหตุ
สาคัญจาก (1) น ้ามันซึง่ เป็ นต้ นทุนหลักในการให้ บริ การ
ขนส่งสินค้ าทางเรื อมีการปรับราคาสูงขึ ้น ขณะที่บริ ษัทปรับอัตราค่าขนส่งสินค้ าได้ ช้ากว่าการปรับขึ ้นของราคาน ้ามัน (2) ในปี นี ้
บริ ษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 9.94 ล้ านบาท ขณะที่ปีก่อนหน้ า มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จานวน 39.38
ล้ านบาท และ (3) ต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้น จากการขยายธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4,000
3,000
2,000

3,756 3,667

1,000

2560
1,693 1,613

2,063 2,055

หนี ้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2561

0
สินทรัพย์

1) สินทรัพย์ รวม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์ จานวน 3,667.30 ล้ านบาท ลดลง 88.22 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.35 จากปี ก่อนหน้ า โดยมี
สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง จากการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในระหว่างปี บริ ษัทมีการซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามันและสารเคมี จานวน 1 ลา โดยมีน ้าหนักบรรทุก 13,221 เดทเวทตัน ทาให้ กองเรื อ
ของบริ ษัทมีน ้าหนักบรรทุกรวม 96,202 เดทเวทตัน
2) หนีส้ นิ รวม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สิน จานวน 1,612.77 ล้ านบาท ลดลง 80.09 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4.73 จากปี ก่อนหน้ า สาเหตุหลัก
เนื่องจากบริ ษัทชาระคืนหนี ้เงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสาหรับการซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามัน และบริ ษัทย่อยชาระคืนหนี ้
จากสัญญาเช่าซื ้อรถบรรทุกน ้ามัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้กบั สถาบันการเงินแต่ ละรายได้ ครบถ้ วน
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3) ส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้น จานวน 2,054.53 ล้ านบาท ลดลง 8.13 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.39 จากสิ ้นปี ก่อนหน้ า
ส่วนหนึง่ เนื่องจากการลดลงของผลต่างแปลงค่างบการเงิน และการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
กระแสเงินสด
หน่วย: ล้ านบาท
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561
304.39
(547.65)
(573.87)
10.29
(806.84)
1,241.83
(2.62)
432.36

408.40
(149.20)
(484.50)
(5.26)
(230.56)
432.36
(2.29)
199.52

เพิ่ม (ลด)
104.01
398.45
89.37
(15.55)
576.28
(809.47)
0.33
(232.84)

หน่วย: ล้ านบาท
เพิ่ม (ลด)
%
34.17%
(72.76%)
(15.57%)
(151.12%)
(71.42%)
(65.18%)
(12.60%)
(53.85%)

งวดสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 408.40
ล้ านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน จานวน 149.20 ล้ านบาท จากที่บริ ษัทซื ้อเรื อบรรทุกน ้ามัน (เรื อเอลิฌา)
จานวน 1 ลา ในปี นี ้ และกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น จานวน 484.50 ล้ านบาท เพื่ อใช้ ชาระคืนเงิ นกู้และ
จ่ายเงินปั นผล ดังนัน้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 199.52 ล้ านบาท ลดลง
232.84 ล้ านบาท จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
จานวนวันเฉลี่ยที่เรียกเก็บหนี ้จากลูกหนี ้การค้ า (วัน)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)

ปี 2560
1.44
1.34
23.90
15
0.82
0.77
9.18
12.23
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ปี 2561
0.72
0.60
17.48
21
0.78
0.71
4.87
4.35

เพิ่ม (ลด)
(0.72)
(0.74)
(6.42)
6
(0.04)
(0.06)
(4.31)
(7.88)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

แนวโน้ มธุรกิจ
ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยตังเป้
้ าหมายการเติบโตของรายได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 15 จากปี ก่อนหน้ า จากปริ มาณการ
ขนส่งสินค้ าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น รวมถึงเพิ่มลูกค้ ารายใหม่
บริ ษัทย่อยมีแผนที่จะเพิ่มจานวนลูกค้ าเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ าน้ อยราย และขยายการให้ บริ การขนส่งไปยัง
สินค้ าประเภทอื่น ทังนี
้ ้ ในปี 2562 บริ ษัทย่อยมีแผนที่จะซื ้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่ม จานวน 30 คัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังมีแผนที่จะเติบโตแบบ Inorganic growth ผ่านการควบรวมกิจการ กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องใน
ธุรกิจโลจิสติกส์ ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความคุ้นเคยและมีความชานาญอยูแ่ ล้ ว
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท อาม่ า มารีน จากัด (มหาชน)

รายละเอียดคณะกรรมการบริ ษัท อาม่า มารี น จากัด (มหาชน) ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายเกษม เวชศิลป์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
1 มิถนุ ายน 2560

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท สาขาหลักกฎหมาย University of
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขานิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักอบรมเนติบณ
ั ฑิตยสภา

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 141/2560

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

มิ.ย. 2560 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. อาม่า มารี น

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

อายุ (ปี )
73

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%) *
ไม่มี

ผู้พิพากษาอาวุโส
ผู้พิพากษา
ประธานแผนกเยาวชนและครอบครัว
ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะ
รองอธิบดีผ้ พู ิพากษา
รองอธิบดีผ้ พู ิพากษา
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะ
ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะ
ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะ
ผู้พิพากษาหัวหน้ าคณะ
ผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลประจากระทรวง
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษาประจากระทรวง
ผู้ชว่ ยผู้พิพากษา

2549 - 2559
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต

อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต
อดีต

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

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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นายมานิต นิธิประทีป
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรม / พัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรมจากสถาบันอื่น
หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ
สาหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
1 มิถนุ ายน 2560
การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 225/2559
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 126/2559
หลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 26/2560

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

บริษัท

มิ.ย. 2560 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาม่า มารีน
/ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

2559 – ปั จจุบนั
อายุ (ปี )
63

2557 – ปั จจุบนั
2559 – ต.ค. 2560

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)*
0.02%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร

2559
2556 – 2558

ไม่มี

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

บจก. ริ ชสปอร์ ต
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. บางปะกง เทอร์ มินอล

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์ และ
อุตสาหกรรม

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2556 – 2558
2554 – 2556

ที่ปรึกษาด้ านยุทธศาสตร์ การจัดเก็บภาษี
รองอธิบดี

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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นายฉัตรชัย ศรีทพ
ิ ยราษฎร์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
8 เมษายน 2559

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 126/2559

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2558 - 2559

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

บริษัท
บมจ. อาม่า มารี น

บจก. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2552 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บจก. เคพี คอนเด็ค
บจก. ก้ าวพีเค

อายุ (ปี )
49

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)*
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)

173

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
Member

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
8 เมษายน 2559

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 126/2559

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2558 – 2559

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

บริษัท
บมจ. อาม่า มารี น
บจก. อาม่า มารี น

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบัญชี

บจก. โอเชี่ยน ฟูด้ ซัพพลาย
บจก. เคเค โกลบอล เทรดดิ ้ง
บจก. โกลบอลปาย
บจก. ซีฮอร์ ส อินเตอร์ เทรด

อายุ (ปี )
51

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)*
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
8 เมษายน 2559

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรช่างยนต์
สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 126/2559

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ ง

ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2557– 2559

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท
บมจ. อาม่า มารีน
บจก.อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2557 – ปั จจุบนั

กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท

บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์

อายุ (ปี )
63

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)*
0.58%

ความสัมพันธ์ ระหว่ างครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริ หาร
พี่เขยนายพิศาล รัชกิจประการ

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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นายพิศาล รั ชกิจประการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
8 เมษายน 2559

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

หลักสูตร Successful Formulation &
Execution of Strategy(SFE) รุ่นที่ 124/2558
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 126/2559
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 250/2561

ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี หลักสูตรวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-

การอบรมจากสถาบันอื่น

หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน รุ่นที่ 22
หลักสูตร Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3 จาก UWG
Coach ในกิจกรรม SET Social Impact GYM 2018

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง

อายุ (ปี )

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ / กรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ

2557 - 2559
2542 – 2559
2541 – 2556

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

49

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)*
2.59%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
น้ องเขยนายชูศกั ดิ์ ภูชชั วนิชกุล /
ลูกพี่ลกู น้ องกับนางสาวภัคจิรา
รัชกิจประการ และนายศักดิ์ชยั
รัชกิจประการ

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

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ

บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. ลักโปร
บจก. เอเลิศ ดิสทริ บิวชัน่

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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นางสาวภัคจิรา รั ชกิจประการ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
8 เมษายน 2559

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาลัยอิมพีเรียล ประเทศสหราชอาณาจักร
ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม
ประเทศสหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 126/2559

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

ตาแหน่ ง
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษัท
บมจ. อาม่า มารี น
บจก. อาม่า มารี น

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

อายุ (ปี )
48

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)*
3.69 %**

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

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

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

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
ลูกพี่ลกู น้ องกับนายพิศาล
รัชกิจประการ

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562) ** รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก. รัชกิ จ โฮลดิ้ ง
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นายธาตรี เกิดบุญส่ ง
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
8 เมษายน 2559

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

คุณวุฒกิ ารศึกษา
 อนุปริ ญญา สาขาช่างยนต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที่ 129/2559
หลักสูตร Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE) รุ่นที่ 12/2555

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2559 – ปั จจุบนั

2555 – ปั จจุบนั
2551 – 2557

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ผู้อานวยการ ประจาสานักกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อานวยการ ฝ่ ายธุรกิจขนส่ง

2560 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

2556 – ปั จจุบนั

อายุ (ปี )

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัท
บมจ. อาม่า มารีน

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

บจก. พลังงานพัฒนา 5
บจก. เอ็มไพร์ เซอร์ วิส โซลูชนั่

63

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)*
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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นายชัยทัศน์ วันชัย
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
8 เมษายน 2559

 กรรมการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 129/2559
หลักสูตร Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2555

การอบรมอื่น
Turning Consumer Data Analytic Smart Marketing
ปี 2558
Modern Marketing Management ปี 2557

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2559 – ปั จจุบนั

มิ.ย. 2560 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2556
อายุ (ปี )
50

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)*
0.01%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
ไม่มี

2560 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – 2560

2556 – 2560
2557 – 2558

บริษัท

กรรมการ

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)
กรรมการ
กรรมการ
ผู้อานวยการ สายงานปฏิบตั ิการสถานี /
รักษาการ ผู้อานวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
/ รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ ายวิศวกรรม
ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารสถานี
รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริหารมินิมาร์ ท

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

บจก. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปปอเรชัน่
บจก. ปิ โตรเลียมไทยคอร์ ปปอเรชัน่

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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นายศักดิ์ชัย รั ชกิจประการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
และการเงิน

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
19 เมษายน 2561

การอบรมจากสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน

หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP)
รุ่นที่ 155/2561

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงินขันสู
้ ง
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 150/2561
หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2559

การอบรมอื่น
ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่
เกี่ยวกับรายได้ จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ า (TFRS 15)
สัญญาเช่า (TFRS 16) ที่มีตอ่ การจัดทารายงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

เม.ย. 2561 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2560 – ปั จจุบนั

กรรมการ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและ
การเงิน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด

2559 – ปั จจุบนั
2559 – พ.ค. 2560
2557 – 2559
อายุ (ปี )

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

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี -

44

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%)*
0.02%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริ หาร
ลูกพี่ลกู น้ องกับนายพิศาล
รัชกิจประการ

บริษัท

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

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
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 โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561



รายละเอียดผู้บริหารของบริษัท อาม่ า มารี น จากัด (มหาชน) ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้
1. นายพิศาล รัชกิจประการ
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559
2. นายศักดิ์ชัย รั ชกิจประการ
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559
3. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

อายุ
(ปี )

49

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559
ลาออกเมือ่ วันที ่ 28 ธันวาคม 2561
4. นายสิทธิพงษ์ ชิน้ ฮะง้ อ
- ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
2 มกราคม 2562

47

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
สาขาเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

0.01%

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

0.01%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

-

ดูข้อมูลได้ จากรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท -

-

ดูข้อมูลได้ จากรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท ไม่มี

2559 – ปั จจุบนั

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท

บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี

2554 – 2559

ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

บจก. หะรินสุตขนส่ง

2561 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
Project Engineer Superintendent
Engineer Superintendent

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

2551 – 2557
2547 - 2551

การอบรม
- หลักสูตรการดับเพลิงขันสู
้ ง
- หลักสูตร SURVIVAL
CRAFT AND RESCUE BOATS
- หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)

181

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร

- หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมสาหรับเรือเดิน
ในประเทศ

5. นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล
- ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
2 มกราคม 2562

40

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาเอก
สาขาบริหารธุรกิจ
Open System Leadership University
- ปริ ญญาโท
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันรัชต์ภาคย์
- ปริ ญญาตรี
สาขาการจัดการ
สถาบันรัชต์ภาคย์
- ปริ ญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
โรงเรียนนายเรือ

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง
ตาแหน่ งในกิจการอื่น

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท

(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี

ไม่มี

2558 – 2560

Marine & Offshore Surveyor

2557 – 2558

ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

บริษัท บูโร เวอริทสั (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามลัคกี ้มารีน จากัด

ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ

บมจ. อาม่า มารีน

ก.ย. 2561 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

มิ.ย. 2561 – ส.ค. 2561 ผู้จดั การฝ่ ายประสิทธิกองเรือ (Fleet
Efficiency)
มี.ค. 2560 – พ.ค. 2561 ผู้จดั การฝ่ ายตรวจเรือ (Vetting)
มี.ค. 2559 – ก.พ. 2560 ผู้จดั การฝ่ ายเรือ
มิ.ย. 2558 – ก.พ. 2559 หัวหน้ างานฝ่ ายปฏิบตั ิการเรือ
พ.ค. 2548 – มี.ค. 2558 Offshore Materials Administrator
& Barge Master

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)

182

บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จากัด
บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จากัด
บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จากัด
บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จากัด
บริษัท Sapurakencana Drilling
Asia จากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

6. จ่ าสิบเอก รักชาติ จันทร์ รอด
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ

54

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559
ลาออกเมือ่ วันที ่ 28 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรนักเรี ยนจ่าทหารเรื อ
พรรคนาวิน เหล่าสัญญาณเรดาร์
- ประกาศนียบัตรนายเรื อของเรื อกลทะเล
ระหว่างประเทศขนาด 3,000 ตันกรอส
หรือมากกว่า

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
0.005%

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559 – ปั จจุบนั
2558 – 2559
2553 – 2557

ตาแหน่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายเรือ
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การอบรม
- หลักสูตรก่อนต่ออายุหรื อเลื่อนชัน้
ประกาศนียบัตรสาหรับฝ่ ายเดินเรือและ
ฝ่ ายช่างกลในระดับบริหาร พ.ศ. 2543
- หลักสูตรการดับไฟชันสู
้ ง พ.ศ. 2543
- หลักสูตรการเดินเรื อด้ วยเรดาร์ ระดับ
บริหาร พ.ศ. 2545
- หลักสูตรเรื อบรรทุกน ้ามันชันสู
้ ง พ.ศ.

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
-

ไม่มี -

2553
-

หลักสูตรเรือบรรทุกสารเคมีชนสู
ั ้ ง พ.ศ.
2553

-

หลักสูตรเรือบรรทุกแก๊ สเหลวชันสู
้ ง พ.ศ.
2553

หลักสูตรการจัดการในสะพานเดินเรือ
พ.ศ. 2556
- หลักสูตรการนาเรื อด้ วยเครื่ องจาลอง
สถานการณ์ พ.ศ. 2556
-

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

7. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย 42
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี
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
2557 – 2559
2547 – 2557

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

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

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ
-

8. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

42

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริ ญญาตรี
หลักสูตบริหารธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

0.005%

ไม่มี

2559 – ปั จจุบนั

บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
2542 – 2559

(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)

184

บจก. ไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แท็งเกอร์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้
9. นางสาวธนิสร กรา้ มาตร
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
-

อายุ
(ปี )
45

ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี
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 กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ
-

10. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
10 สิ งหาคม 2559

34

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริ ญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์

0.004%

ไม่มี

2559 – ปั จจุบนั

บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2555 – 2559

ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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บจก. บีอาร์ เอฟ (ประเทศไทย)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

11. นายขันติทตั นิทรัพย์
- ผู้จดั การฝ่ ายคนประจาเรื อ

39

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
2 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ
มหาวิทยาลัยบูรพา

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
มี.ค. 2561 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
ผู้จดั การฝ่ ายคนประจาเรือ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

ม.ค. 2561 – ก.พ. 2561 ผู้จดั การฝ่ ายคนประจาเรือ
มิ.ย. 2560 – ธ.ค. 2560 ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝ่ ายคนประจาเรือ
มี.ค. 2556 – มิ.ย. 2560 วิทยากร
12. นายเกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ ง
- ผู้ จั ด การฝ่ ายคุ ณ ภาพและ
ความปลอดภัย

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
3 มกราคม 2561

47

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท
หลักสูตรรัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ ทางทะเล
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
- ปริ ญญาตรี
หลักสูตรรัฐศาสตร์
สาขารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-

ไม่มี

2561 – ปั จจุบนั

ผู้จดั การฝ่ ายบริหารงานคุณภาพ
และความปลอดภัย

บริษัท สยามลัคกี มารีน จากัด
บริษัท สยามลัคกี มารีน จากัด
โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์
กรุงเทพ
บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

2557 – 2559
2551 – 2557
2550 – 2557

บริษัท คูเวต ปิ โตรเลี่ยม เอวิเอชัน่
(ประเทศไทย) จากัด
ผู้ประเมินเจ้ าหน้ าที่ทา่ เรือในภูมิภาค บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด
สมาชิกความปลอดภัยทางทะเลของ สมาคมอุตสาหกรรมความ
ปลอดภัยด้ านสิ่งแวดล้ อมของ
IESG
อุตสาหกรรมน ้ามัน
ผู้จดั การสถานีชลบุรี

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561



รายละเอียดเลขานุการบริษัท ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ ง / วันที่แต่ งตัง้

นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ
- เลขานุการบริ ษัท
- ผู้จดั การฝ่ ายสานักกรรมการ
ผู้จดั การและเลขานุการบริษัท

วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ :
8 พฤษภาคม 2560

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท
(Mass Communications) Towson State
University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริญญาตรี
(Mass Communications) Towson
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
(Business English)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่ วน
ความสัมพันธ์ ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ าง
ในบริษัท (%) *
ผู้บริ หาร
0.0002%
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)

2551 - 2556

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

เลขานุการบริหาร – Healthcare &
Medical Equipment

ดูรายละเอียดการอบรมได้ในหัวข้อ
“หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษัท”

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที ย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2562)
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บจก. แอลเอฟ เอเซีย (ประเทศไทย)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อยของบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

หมายเหตุ :

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

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

AMAL

CM
D
D

D

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

นายศักดิ์ ชยั รัชกิ จประการ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมือ่ วันที ่ 19 เมษายน 2561
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

 รายชื่อของคณะกรรมการชุดต่ างๆ

รายชื่อกรรมการ /
กรรมการชุดย่ อย
1. นายเกษม เวชศิลป์

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

2. นายมานิต นิธิประทีป

/

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 1

/

/

x

11. จ่าเอกรักชาติ จันทร์ รอด

/

12. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร

/

13. นางสาวศิรกาญจน์ ศรี พรหมชัย

/

14. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์

/

15. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี

/

16. นางสาวธนิสร กรา้ มาตร

/

17. นางดวงสมร นุตประศาสน์

/

18. นายสมโชค บุญเตี่ยว

/

19. นายมนตรี จิระวงศ์สนั ติสขุ

/

20. นายศุภธนิศร์ ประดับ

/

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ
1

นายศักดิ์ ชยั รัชกิ จประการ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมือ่ วันที ่ 19 เมษายน 2561
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561
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
- หลักสูตรการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- Ready for Business Continuity and Resilience
- Super IA New Gen Winning Digital Fraud
- Anti-Corruption Together We'll Win
- IA DAY 2/2018 Connecting the World In-House Training
- หลักสูตรพื ้นฐานและจิตสานึกคุณภาพ ISO 9001:2015
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT50) ปี 2560
- การบริ หารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี 2559
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

บมจ. อาม่า มารี น

2555 – 2556

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

2550 – 2555

ตาแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
บจก. ทีซีซี แคปปิ ตอลแลนด์

2559 – 2560
2556 – 2559
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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

ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์ สิน/
วัตถุประสงค์ การประเมิน
ราคาประเมิน
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ราคาทรัพย์ สิน
(บาท)
หรือผู้ประเมินหลัก
(Fair Market Value)
บริ ษัท เบรนท์โจ โคเซนส์
เพือ่ ทรำบมูลค่ำตลำด ณ
คอนซัลติ ้ง จำกัด
ปั จจุบนั ของทรัพย์สนิ
29,556,000.00
32,436,000.00
5,652,000.00
3,600,000.00
71,244,000.00
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รายการ
ชื่อ

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

ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์ สิน/
วัตถุประสงค์ การประเมิน
ราคาประเมิน
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ราคาทรัพย์ สิน
(บาท)
หรือผู้ประเมินหลัก
(Fair Market Value)
20,905,000.00

3. ถนน และลำนจอดรถลำดยำง

6,259,000.00

4. ลำนค.ส.ล.

1,273,000.00

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

2,000,000.00

รวมทรัพย์สนิ ทังหมด
้

101,681,000.00
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน

ท่ านผู้ถอื หุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษั ท อำม่ำ มำรี น จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้ วยกรรมกำรอิ สระ 3 ท่ำ นซึ่งเป็ น
ผู้ท รงคุณ วุฒิ และมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตำมที่ ก ำหนดไว้ ในกฎบัต รคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจัด ท ำตำมแนวทำงและ
ข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) โดยมีรำยชื่อ ดังนี ้
1. นำยมำนิต นิธิประทีป
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำงทิพวรรณ โพธยำภรณ์
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยฉัตรชัย ศรี ทิพยรำษฎร์ กรรมกำรตรวจสอบ
ทังนี
้ ้มีกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรทำหน้ ำที่สอบทำนควำมถูกต้ อง น่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท
ในปี 2561 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 ของ
บริ ษัท ซึ่งผ่ำนกำรสอบทำนและตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยได้ เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครัง้ ที่มีกำรพิจำรณำงบ
กำรเงิน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำกำรจัดทำงบกำรเงินมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ ตลอดจนพิจำรณำกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีที่สำคัญของบริ ษัท ก่อนให้ ควำมเห็นชอบและนำเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
อนุมตั ิ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ ในปี 2561 บริ ษัทได้ จดั ทำงบกำรเงิน เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินอย่ำงถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ
2. สอบทำนรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีค วำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กับบริ ษัท และบริ ษัท ย่อย
รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของรำยกำรดังกล่ำว ตำมข้ อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำบริ ษัทมีกระบวนกำร
พิจำรณำที่โปร่งใส เป็ นธรรม และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงเพียงพอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริ ษัท เงื่อนไขกำรค้ ำ
เป็ นไปตำมเงื่อ นไขทั่วไปของธุรกิ จปกติ และรำยกำรสนับ สนุน ธุรกิ จปกติ ฝ่ ำยบริ หำรได้ ตัดสินใจท ำรำยกำรดังกล่ำวเพื่ อ
ประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงถูกต้ อง และครบถ้ วนแล้ ว
3. สอบทำนประสิทธิผลและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิ จำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ภำยในและรำยงำนของผู้สอบบัญชี ผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยใน รวมทังพิ
้ จำรณำและติดตำมผลกำรปฏิบตั ิตำมข้ อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในและ
ผู้สอบบัญชีอย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในโดยรวมที่เพียงพอและเหมำะสม ไม่พบ
ข้ อบกพร่องที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
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4. สอบทำนกำรตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อ ให้ กำรดำเนิน
กิจกรรมตรวจสอบภำยในและกำรเป็ นที่ปรึกษำของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มี
ควำมเป็ นอิสระ และได้ พิจำรณำและอนุมตั ิแผนกำรตรวจสอบประจำปี รำยงำนผลกำรตรวจสอบ รำยงำนกำรติดตำมผลกำร
ตรวจสอบ รวมถึงพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบแต่งตังหั
้ วหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
หัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนพิจำรณำควำมเพียงพอของผู้ตรวจสอบภำยใน งบประมำณและแผนกำรพัฒนำผู้
ตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรตรวจสอบภำยในของบริ ษั ท เหมำะสม มี ค วำมเป็ น อิ ส ระ และมี
ประสิทธิผล มีแผนงำนตรวจสอบประจำปี สอดคล้ องกับควำมเสีย่ งของบริ ษัท บุคลำกรและงบประมำณที่ใช้ ในกำรปฏิบตั ิงำนมี
เพียงพอและได้ รับกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม
5. สอบทำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตำมรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นประจำทุกไตรมำส
และได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อให้ กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทเป็ นระบบที่เหมำะสมและเกิดประสิทธิผล
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกับธุรกิจของ
บริ ษัท
6. สอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนให้ เป็ นไปตำม พรบ. ข้ อกำหนดและแนวทำงปฏิบตั ิที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด ตลอดจน
กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
7. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนผู้ สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท ประจำปี 2561 ตำมเกณฑ์ กำร
ประเมินของบริ ษัท ได้ แก่ ควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำน คุณภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน รวมถึงควำมเหมำะสมของค่ำ
สอบบัญชี โดยมีมตินำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท ก่อนเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ แต่งตัง้ บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ
เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจำปี 2561
8. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ โดยกำรประเมินตนเองแบบรำยคณะและรำยบุคคลตำมแนวทำงของตลท.
ก.ล.ต. และกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผลกำรประเมิน อยู่ในระดับดีเยี่ยมแสดงได้ ว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ปฏิบตั ิงำนตำมหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำย ตลอดจนได้ ให้ ควำมเห็นและข้ อเสนอแนะต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
ผู้มีสว่ นได้ 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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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2561

เอกสารแนบ 5
- ไม่มี -
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