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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
1 ล้านบาท เพื่ อประกอบธุรกิ จขนส่งสิ น ค้ าทางเรื อ และได้ จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ น บริษั ท มหาชนจากั ด เมื่อ วัน ที่ 18
พฤษภาม 2559 โดยในช่วงแรก บริษัทให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ามันขนาดใหญ่ (ผู้ค้าน้ามันตามมาตรา 7) ใน
ประเทศ โดยขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ามันที่อยู่ทางภาคตะวันออกมายังคลังน้ามันของลูกค้า ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้าหรือ
ชายทะเล ต่อมา บริษัทได้อาศัยความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product)
ทางเรือ ในการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้ าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ค้าน้ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ในประเทศ บริษัทได้
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและน้ามันพืชชนิดต่างๆ ให้กับผู้ผลิตและจาหน่ายในต่างประเทศ หลังจากนั้นความ
ต้องการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทางเรือของลูกค้าในประเทศเริ่มลดลง เนื่องจากลูกค้าได้ เปลี่ยนไปใช้การขนส่งสินค้าทางรถเป็น
หลัก บริษัทจึงให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและน้ามันพืชชนิดต่างๆ ทางเรือในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ปัจจุบัน
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออันดับต้นๆ ที่ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและน้ามันพื ชชนิด ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ได้แก่ ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ประเทศอินเดีย และประเทศบังคลาเทศ
ต่อมา บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถภายในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทต้องการขยาย
ธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และต้องการขยายลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้าออกไปยัง
เส้นทางใหม่ และลูกค้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเพียงธุรกิจเดียว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 กองเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัท มีจานวนเรือทั้งหมด 11 ลา คิดเป็นน้าหนักบรรทุกรวม 96,202
เมตริกตัน และกองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีจานวนรถทั้งหมด 181 คัน คิดเป็นปริมาณการบรรทุกรวม 8.15 ล้านลิตร
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัท จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (Logistic) ปัจจุบัน บริษัทดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางเรือและรถ โดยบริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน) (“AMA”) ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในต่างประเทศ และบริษัท
เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จากัด) (“AMAL”) ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถในประเทศ

AMA
ดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) โดยใช้เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker)
สินค้าที่บริษัท ให้บริการขนส่งในปัจจุบัน คือ ผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและน้ามันพืชชนิดต่างๆ ในการให้บริการขนส่งสินค้า
ทางเรือ บริษัท บรรทุกสินค้าจากผู้ผลิตและจาหน่ายที่อยู่ต่างประเทศ (ส่ว นใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซียและประเทศ
อินโดนีเซีย) และส่งมอบให้ผู้นาเข้าผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและน้ามันพืชที่อยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย
ตะวันออก ดังนั้น การขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัท จึงมีลักษณะเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
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AMAL
ดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้ าเหลว (Liquid Product) โดยใช้รถบรรทุ กน้ามัน (Tanker Truck) สินค้ าที่ AMAL ให้บริการ
ขนส่งในปัจจุบัน คือ น้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ในการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL บรรทุกสินค้าจากผู้ผลิตและ
จาหน่ายในประเทศ และส่งมอบให้ผู้ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงหรือไบโอดีเซล B100 ยังจุดหมายปลายทางในประเทศที่ตกลงกัน
ดังนั้น การขนส่งสินค้าทางรถของ AMAL จึงมีลักษณะเป็นการขนส่งสินค้าในประเทศ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
หนึ่งในบริษัทชั้นนาที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวในเอเชีย
พันธกิจ
1. การดาเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี
2. การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
3. ปฏิบัติตามข้อบังคับสากล กฎและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทให้ความสาคัญเรื่องความปลอดภัยและใส่
ใจต่อสิ่งแวดล้อม
4. สร้างมูลค่าให้กับบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทางาน พนักงานทางานอย่างมีความสุข และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
บริษัทมีความประสงค์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นาในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวทั้งทางเรือและทางรถในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัท จะมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส าหรั บ การขนส่ งสิ น ค้ าทางเรื อ บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะเพิ่ ม สั ด ส่ ว นการขนส่ งสิ น ค้ าเหลว (Liquid Product)
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและน้ามันพืชชนิดต่างๆ ไปยัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้
และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น
และสาหรับการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทมีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริก ารขนส่งสินค้าไปยังสินค้าเหลวอื่น
นอกเหนือจากน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เช่น ผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม เป็นต้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มที่มีความต้องการขนส่ง
สินค้ารายใหม่ๆ
ดังนั้น การลงทุนที่สาคัญของบริษัท จึงเป็นการลงทุนในเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี และรถบรรทุกน้ามันเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจ
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1.2. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท

o

o

o

o

o

o

o

o

o

ปี 2562
o เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่มขึ้น 11 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล
B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 161 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 7.25 ล้านลิตร
o เดือนตุลาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามั นเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่ มความสามารถในการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล
B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 171 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 7.70 ล้านลิตร
o เดื อ นพฤศจิ กายน AMAL ซื้ อรถบรรทุ กน้ ามั น เพิ่ม ขึ้ นอีก 10 คั น เพื่อเพิ่ ม ความสามารถในการขนส่ งน้ ามั น เชื้ อเพลิ งและ
ไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 181 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 8.15
ล้านลิตร
ปี 2561
เดือนมกราคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลา ได้แก่ เรือ “เอลิฌา” น้าหนักบรรทุก 13,221 เมตริกตัน เพื่อ
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น
เป็นต้น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กองเรือบรรทุก
น้ามันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 11 ลา และมีน้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 96,202 เมตริกตัน
ปี 2560
เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลา ได้แก่ เรือ “อลิญญา” น้าหนักบรรทุก 12,999 เมตริกตัน
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารขนส่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ า มั น ปาล์ ม ไปในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก อาทิ เช่ น ประเทศจี น ประเทศเกาหลี ใต้ และ
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กอง
เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 9 ลา และมีน้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 59,660 เมตริกตัน
เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่มขึ้น 20 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล
B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 115 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 5.17 ล้านลิตร
เดือนมีนาคม บริษัทขายเรือญาณี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กาหนดอายุการใช้งานเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีไว้
ประมาณ 30 ปี ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัท มีจานวนเรือ 8 ลาและมีน้าหนักบรรทุกรวมเป็น 56,730
เมตริกตัน
เดือนมีนาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่มขึ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100
ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 130 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 5.85 ล้านลิตร
เดือนพฤษภาคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลา ได้แก่ เรือ “อัณณิกา” น้าหนักบรรทุก 13,250 เมตริกตัน
เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้น และภูมิภาคเอเชีย ใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กองเรือ
บรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัท มีจานวนเรือเพิ่มขึ้นเป็น 9 ลา และมีน้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 69,980 เมตริกตัน
เดือนกรกฎาคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลา ได้แก่ เรือ “สลิณา” น้าหนักบรรทุก 13,001 เมตริกตัน เพื่อ
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็น
ต้น) และภูมิภาคเอเชียใต้ อาทิเช่น ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กองเรือบรรทุก
น้ามันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 10 ลา และมีน้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 82,981 เมตริกตัน
เดือนกรกฎาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล
B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 140 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 6.30 ล้านลิตร
เดือนกันยายน AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100
ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 150 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 6.75 ล้านลิตร
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เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 161.80 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 518,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายหุ้นทั้งหมดให้กับ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด (“PTGLG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท พีทีจี
เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (“PTG”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (ณ ขณะนั้น) ส่งผลให้ PTGLG
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 32.01 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ช่วยให้บริษัท นาเงินที่ได้
ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ โดยลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีเพื่อขยายเส้นทางการให้บริการไปใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และนาไปเพิ่มทุนใน AMAL เพื่อขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้กับ PTGLG ยังช่วยให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ PTG ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและเกิด
ประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย (รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ PTG แสดงอยู่ในส่วนที่ 2.2 ข้อที่ 1. เรื่อง
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ภายใต้หัวข้อที่ 1.4 เรื่องความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ได้ทาสัญญาจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงกับ PTG (ฉบับที่ 2) ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทาหน้าที่ขนส่ง
น้ามันเชื้อเพลิงที่ PTG สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ามันของ TOP ไปยังคลังน้ามันของ PTG ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดลาปาง
ในเดือนมีนาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 140.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัท ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจานวน ทาให้สัดส่วนการถือหุ้น
ใน AMAL เท่าร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการนาเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุน
ขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยลงทุนซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอาเภอศรีราชาเพื่อใช้เป็นจุดจอดรถบรรทุกน้ามัน ศูนย์ซ่อม
บารุงรถบรรทุก และสานักงานย่อยเพื่อประสานงานการรับและส่งสินค้าให้กับลูกค้าของ AMAL และเพิ่มจานวนรถบรรทุกน้ามัน
เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ไตรมาส 1 AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่ม 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผล
ให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 53 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 2.39 ล้านลิตร
เดือนเมษายน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ดาเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1,618,000
หุ้น เป็น 323,600,000 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 54.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 108,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยให้เสนอขายต่อประชาชนทั้งจานวน
เดือนพฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด
ไตรมาส 2 บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้ น 1 ลา ได้แก่ เรือ “เมญ่า” น้าหนักบรรทุก 9,942 เมตริกตัน ส่งผลให้
กองเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 7 ลาและมีน้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 33,641 เมตริกตัน การ
ซื้อเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีในครั้งนี้เพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะเป็นการขยายเส้นทางการให้บริการ
ไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น)
ไตรมาส 2 AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่มขึ้น 27 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100
ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 80 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 3.60 ล้านลิตร
เดือนกรกฎาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 190 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัท จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจานวน บริษัท ถือหุ้น AMAL คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการนาเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ
ขนส่งสินค้าทางรถ โดยเพิ่มจานวนรถบรรทุกน้ามันเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ
เดือนตุลาคม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 108,000,000 หุ้น ที่ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใน
เดือนเมษายน และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้
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1) หุ้นสามัญ จานวน 102,000,000 หุ้น ให้เสนอขายต่อประชาชน
2) หุ้นสามัญ จานวน 6,000,000 หุ้น ให้เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัท
ย่อย โดยหากมีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อตามข้อ 2) ให้นาหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชน
พร้อมกับหุ้นตามข้อ 1)
เดือนตุลาคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ลา ได้แก่ เรือ “อุลญา” ที่มีน้าหนักบรรทุก 13,020 เมตริกตัน
ส่งผลให้ ก องเรือ บรรทุ ก น้ ามั น และสารเคมี ของบริษั ท มี เรือ เพิ่ ม ขึ้น เป็ น 8 ล าและมี น้ าหนั ก บรรทุ กรวมเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 46,661
เมตริกตัน การซื้อเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีในครั้งนี้เพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะเป็นการขยาย
เส้นทางการให้บริการไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ ปุ่น เป็นต้น) และภูมิภาค
เอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น)
เดือนตุลาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่มขึ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100
ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 95 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 4.28 ล้านลิตร
เดือนธันวาคม บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยทาการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันแรกในวันที่ 22 ธันวาคม
2559 ด้วยทุนจดทะเบียน จานวน 215,800,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 431,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จานวน 215,800,000 บาท
ปี 2558
เดือ นมกราคม AMAL ได้ เข้ าท าสัญ ญาจ้า งขนส่ งน้ ามั น เชื้ อเพลิ งกั บ PTG ตามสัญ ญาดั งกล่ าว AMAL ท าหน้ า ที่ ข นส่งน้ า มั น
เชื้อเพลิงที่ PTG สั่งซื้อจากโรงกลั่นน้ามันของ บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (“TOP”) ไปยังคลังน้ามันของ PTG ซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก
ไตรมาส 1 AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่ม 30 คัน เพื่อรองรับการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้ กับ PTG ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ามัน
ของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 35 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.58 ล้านลิตร
ไตรมาส 2 AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่มขึ้น 3 คัน เพื่อรองรับการให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 38 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.71 ล้านลิตร
ไตรมาส 3 บริษัทซื้อเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีเพิ่ม 1 ลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้า ได้แก่ เรือ “เมซอนร์” มี
น้าหนักบรรทุก 4,823 เมตริกตัน ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัท มีเรือ 6 ลาและมีน้าหนักบรรทุกรวมเป็น
23,699 เมตริกตัน
ไตรมาส 4 AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่ม 5 คัน เพื่อให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้อย่างเหมาะสม ส่งผล
ให้กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มเป็น 43 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.94 ล้านลิตร
ปี 2557
เดือนกรกฎาคม บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มีทุน
จดทะเบียนเท่ากับ 5.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น) และบริษัทถือ
หุ้นใน AMAL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
เดือนกันยายน AMAL ทาสัญญาจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100 กับผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ทา
หน้าที่ขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตของผู้ผลิต ไบโอดีเซล B100 ดังกล่าว ไปส่งให้กับโรงกลั่นน้ามันที่ซื้อไบโอดีเซล
B100
เดือนกรกฎาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน้ามัน 5 คัน (โดยรถบรรทุกน้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหัวลากจูง (หัวลาก) 1 คัน
และรถหางพ่ วงบรรทุ กน้ ามั น (หางลาก) ปริม าณบรรทุก 45,000 ลิต ร 1 คัน ) เพื่ อรองรับ การขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้ กั บ
ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 รายดังกล่าว กองรถบรรทุกน้ามันของ AMAL ในช่วงแรก จึงมีรถทั้งหมด 5 คัน และมีปริมาณการบรรทุก
รวม 0.23 ล้านลิตร
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เดือนธันวาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัทได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน
AMAL ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการนาเงินที่ได้ ไปใช้ในการลงทุน
ขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยเพิ่มจานวนรถบรรทุกน้ามันเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น และใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ
1.3. โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน)

ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวโดยเรือ
ทุนจดทะเบียน 258.96 ล้านบาท
จานวนหุ้น
517.92 ล้านหุ้น (พาร์ 0.5 บาท)
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ปี 2559

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด1/ 2,719.06 ล้านบาท

99.99%
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จากัด)
ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวโดยรถบรรทุก
ทุนจดทะเบียน 190 ล้านบาท
จานวนหุ้น
1.9 ล้านหุ้น
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

1.4. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย
ทุนจดทะเบียน จานวนหุ้น
(ล้านบาท)
ทั้งหมด
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด
ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า เห ลว
190
1,900,000
33/4 อาคารแดอะไนน์ ท าวเวอร์ ชั้ น ที่ 33 (น้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล
ทาวเวอร์เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถ.พระราม 9 B100) ภายในประเทศ โดยใช้
แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพฯ รถบรรทุกน้ามันกึ่งพ่วง (Tanker
10310
Truck)
โทรศัพท์ 0-2001-2801
โทรสาร 0-2001-2800
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ (Logistic) ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้ำ
ทำงเรือและรถ โดยบริษัท อำม่ำ มำรีน จำกัด (มหำชน) (“AMA”) ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือในต่ำงประเทศ และบริษัท
เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จำกัด) (“AMAL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงรถใน
ประเทศ
ชื่อบริษัท

ลักษณะการดาเนินธุรกิจ

AMA

ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) โดยใช้เรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมี (Oil and
Chemical Tanker) สินค้ำที่บริษัท ให้บริกำรขนส่งในปัจจุบัน คือ ผลิตภัณ ฑ์น้ำมันปำล์มและ
น้ำมันพื ชชนิดต่ำงๆ ในกำรให้บ ริกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือ บริษั ท บรรทุ กสินค้ำจำกผู้ผลิตและ
จำหน่ำยที่อยู่ต่ำงประเทศ (ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศมำเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย) และส่งมอบ
ให้ผู้นำเข้ำผลิตภัณฑ์น้ำมันปำล์มและน้ำมันพืชที่อยู่ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย
ตะวันออก ดังนั้น กำรขนส่งสินค้ำทำงเรือของบริษัท จึงมีลัก ษณะเป็นกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำง
ประเทศ
AMAL
ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) โดยใช้รถบรรทุกน้ำมัน (Tanker Truck) สินค้ำ
ที่ AMAL ให้บริกำรขนส่งในปัจจุบัน คือ น้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ในกำรขนส่งสินค้ำ
ทำงรถ AMAL บรรทุกสินค้ำจำกผู้ผลิตและจำหน่ำยในประเทศ และส่งมอบให้ผู้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
หรือไบโอดีเซล B100 ยังจุดหมำยปลำยทำงในประเทศที่ตกลงกัน ดังนั้น กำรขนส่งสินค้ำทำงรถ
ของ AMAL จึงมีลักษณะเป็นกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ
หมายเหตุ : *มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น สัดส่วนของรายได้รวมจากการขนส่งของบริษัท ในปี 2562

สัดส่วน
รายได้*
66.57%

33.08%

บริษัท อำม่ำ มำรีน จำกัด (มหำชน) มีรำยได้จำกกำรขนส่งใน ปี 2562 เท่ำกับ 1,269.02 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
กำไรขั้นต้น 230.64 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.17 ของยอดขนส่ง โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเท่ำกับ 1,038.38 ล้ำน
บำท หรือเท่ำกับร้อยละ 81.83 ของรำยได้ทั้งหมด และมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 46.66 ล้ำนบำท ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
เท่ำกับ 0.91 ล้ำนบำท โดยใน ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 79.23 ล้ำนบำท
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จำกัด) มีรำยได้จำกกำรขนส่งใน ปี 2562 เท่ำกับ 630.69 ล้ำนบำท ประกอบด้วยกำไร
ขั้นต้น 179.50 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.46 ของยอดขนส่ง โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเท่ำกับ 451.18 ล้ำนบำท หรือ
เท่ำกับร้อยละ 71.54 ของรำยได้ทั้งหมด และมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 20.48 ล้ำนบำท ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เท่ำกับ
25.73 ล้ำนบำท โดยใน ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 107.60 ล้ำนบำท
บริษัท จำแนกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำตำมลักษณะยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
(1) กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือ (AMA)
(2) กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงรถ (AMAL)
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โดยมีรำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทดังนี้
2.1

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
ก. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ที่บริษัทให้บริการขนส่ง
บริษัทเน้นกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก โดยสินค้ำที่บริษัทให้บริกำรขนส่งในปัจจุบัน
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช (Vegetable Oil Product),น้ำมันปำล์มเพื่อใช้ในอุตสำหกรรม(Crude Palm Oil, Palm
Fatty Acid Distillate, RBD Palm Oil, RBD Palm Stearin, Crude Palm Kernel Oil, Crude Palm Kernel
olien, Crude Coconut oil, Crude Soybean Oil)และน้ำมันปำล์มบริโภค (Palm Olien)
ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ำรขนส่ ง สิ น ค้ ำ ในลั ก ษณะเป็ น รำยเที่ ย ว (Voyage Charter หรื อ Spot Charter)
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรขนส่งสินค้ำทั้งหมด
เส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 เส้นทางหลัก ดังนี้

เส้นทางการเดินเรือ
เส้นทำงเมียนมำ
เส้นทำงเวียดนำม
เส้นทำงฟิลิปปินส์
เส้นทำงเอเชียตะวันออก
เส้นทำงเอเชียใต้

รายละเอียด
เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมำเลเซีย
เพื่อไปส่งสินค้ำที่ท่ำเรือปลำยทำงในประเทศเมียนมำ
เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมำเลเซีย
เพื่อไปส่งสินค้ำที่ท่ำเรือปลำยทำงในประเทศเวียดนำม
เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมำเลเซีย
เพื่อไปส่งสินค้ำที่ท่ำเรือปลำยทำงในประเทศฟิลิปปินส์
เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมำเลเซีย
เพื่อไปส่งสินค้ำที่ท่ำเรือปลำยทำงในประเทศจีน และ/หรือประเทศเกำหลีใต้
เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมำเลเซีย
เพื่อไปส่งสินค้ำที่ท่ำเรือปลำยทำงในประเทศอินเดีย และ/หรือประเทศบังคลำเทศ

นอกจำกนี้ บริษัทอำจให้บริกำรขนส่งสินค้ำในลักษณะอื่น เช่น
- กำรขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปำล์มในระยะใกล้จำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซียไปท่ำเรือปลำยทำงใน
ประเทศมำเลเซีย
- กำรขนส่งน้ำมันพืชจำกประเทศไทยไปให้ผู้ซื้อสินค้ำในต่ำงประเทศ เช่น กำรขนส่งน้ำมันปำล์มเมล็ดในดิบ
(Crude Palm Kernel Oil) ไปให้ผู้ผลิตน้ำมันปำล์มในประเทศมำเลเซีย หรือ กำรขนส่งน้ำมันถั่วเหลืองดิบ
แยกยำงเหนียว (Crude Degummed Soybean Oil) ไปให้ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองในประเทศเวียดนำม
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สัดส่วนกำรขนส่งสิน ค้ำทุ กประเภท (ทั้งผลิตภัณ ฑ์ น้ำมันปำล์มและน้ ำมัน พืชชนิดต่ำงๆ) ในปี 2560 ถึงปี 2561
จำแนกตำมเส้นทำงกำรขนส่งที่สำคัญ แสดงได้ดังนี้
เส้นทางการขนส่ง
เส้นทำงเมียนมำ
เส้นทำงเวียดนำม
เส้นทำงฟิลิปปินส์
เส้นทำงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - อืน่ ๆ 1/
เส้นทำงจีน
เส้นทำงอินเดีย
รวมทั้งหมด

ปี 2560 (%)
26.18
12.06
4.46
3.45
19.35
34.50
100.00

ปี 2561 (%)
21.00
13.42
9.84
1.84
19.40
34.50
100.00

ปี 2562 (%)
14.33
12.19
5.94
3.26
48.21
16.07
100.00

หมายเหตุ: 1/ ในภูมิภ าคเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้ นอกจากเส้นทางหลัก ที่บ ริษั ท ให้ บ ริการขนส่ง (ได้แก่ เส้นทางเมียนมา
เส้นทางเวียดนาม และเส้นทางฟิลิปปินส์) การขนส่งสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เหลือเป็นการ
ขนย้ายสินค้าในระยะใกล้ เช่น การขนส่งสินค้าภายในประเทศมาเลเซีย หรือภายในประเทศอินโดนีเซีย หรือ
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น

ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
เรือของบริษัท เป็นเรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมี (Oil and Chemical Tanker) ทั้งหมด ซึ่งต้องมีเปลือกเรือ
สองชั้น (Double Bottom & Double Hull) เนื่องจำกผลิตภัณ ฑ์ น้ำมันพืช (Vegetable Oil Product) ที่บริษัทขนส่งเป็ น
สิน ค้ ำในกลุ่ ม เดีย วกั บ น้ำมั น เชื้อ เพลิงและสำรเคมี ซึ่ งตำมอนุ สัญ ญำว่ำด้ วยกำรป้ องกั น มลภำวะจำกเรือ (International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL) ที่ ออกโดยองค์ ก ำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ
(IMO) กำหนดให้เรือที่บรรทุกสินค้ำในกลุ่มนี้ต้องมีเปลือกเรือสองชั้นเพื่อป้องกันสินค้ำรั่วไหลลงทะเลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ข. ตลาดและการแข่งขัน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงเรือ บริษัทเน้นกำรให้บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปำล์มและน้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ
กับผู้ผลิตและจำหน่ำยในต่ำงประเทศเป็นหลัก เนื่องจำกบริษัทมีประสบกำรณ์และควำมชำนำญในกำรขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ปำล์มและน้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ มำเป็นเวลำนำน ประกอบกับบริษัทได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยน้ำมัน
พืชชนิดต่ำงๆ (โดยเฉพำะน้ำมันปำล์ม) รำยใหญ่ของโลก และมีควำมต้องกำรขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำ มันปำล์มและน้ำมันพืชชนิด
ต่ำงๆ ไปในหลำยประเทศ โดยเฉพำะประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภำคเอเชียตะวันออก และภูมิภำคเอเชียใต้
โดยประเภทของลูกค้ำแบ่งเป็นกลุ่ม ได้ดังนี้ คือ Wilmar, Astra-KLK,ICOF, Nova, AVOF (Denali) และลูกค้ำรำยอื่นๆ
กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษัทมุ่งเน้นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำหลัก
ของบริษัทที่มีควำมต้องกำรขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปำล์มและน้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ ไปยังภูมิภำคต่ำงๆ และตอบสนองควำม
ต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ ใหม่ ที่ มี ค วำมต้ อ งกำรขนส่ งสิ น ค้ ำ เหลว (Liquid Product) ประเภทต่ ำงๆ กลั บ มำยั งภู มิ ภ ำคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทยังคงขยำยเขตเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำออกไปยังภูมิภำคเอเชียตะวันออก และ
เอเชียใต้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำหลักของบริษัทและลูกค้ำใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น
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บริษัทยังให้ควำมสำคัญกับกำรให้บริกำรขนส่งที่มีคุณภำพ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่
มีต่อกำรขนส่งสินค้ำของบริษัท โดยบริษัทยังคงเน้นกำรให้บริกำรขนส่งที่ถูกต้องและตรงต่อเวลำ กำรควบคุมคุณภำพและ
ปริมำณสินค้ำ รวมถึงกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรขนส่งสินค้ำ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ฝ่ำยปฏิบัติกำรทำหน้ำที่ประสำนงำน
กับนำยเรือ (Master) ในแต่ละวัน เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรเดินเรือและแผนกำรเดินเรือ และประสำนกับนำยหน้ำจัดหำ
ผู้เช่ำเรือเพื่อยืนยันกำหนดกำรที่เรือจะเข้ำเทียบท่ำ ก่อนกำรนำเรือเข้ำรับสินค้ำแต่ละครั้ ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรต้อง
ประสำนกับนำยเรือ (Master) เพื่อสอบทำนข้อมูลกำรรับสินค้ำเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำเรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมีจะรับสินค้ำโดย
ไม่เกิดข้อผิดพลำด รวมถึงกำหนดให้มีเวรยำมเพื่อตรวจควำมเรียบร้อยในระหว่ำงกำรเดินเรือ ซึ่งรวมถึงกำรตรวจสอบควำม
เรียบร้อยของท่อรับ/จ่ำยสินค้ำ ฝำปิดถังสินค้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสินค้ำที่ขนส่งจะไม่เกิดกำรสูญหำยหรือเกิดกำรปนเปื้อน
(Contamination)
นโยบายการกาหนดราคา
เป็นรูปแบบ ประมำณกำรต้นทุนบวกกำไร ภำยใต้กลไกรำคำตลำด
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ผลผลิตปำล์มน้ำมันของมำเลเซียและอินโดนีเซีย
สภำอุตสำหกรรมน้ำมันปำล์มมำเลเซีย (MPOC) ให้ข้อมูลว่ำผลผลิตปำล์มน้ำมันของมำเลเซียเพิ่มขึ้นกว่ำปี
ที่ผ่ำนมำประมำณ 1.85% และตำมรำยงำนจำกสมำคมผู้ค้ำปำล์มน้ำมันอินโดนีเซีย (GAPKI) ได้ประมำณ
กำรผลผลิตปำล์มน้ำมันในปี 2562 อยู่ที่ 45.50 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำประมำณ 2.5 ล้ำนตัน
ประเทศผู้นำเข้ำน้ำมันปำล์มที่สำคัญ ได้แก่ จีนและอินเดีย ในปี 2562อินเดียยังคงเป็นประเทศผู้นำเข้ำ
อันดับหนึ่ง ในส่วนของประเทศจีนมีกำรนำเข้ำในปี 2562 สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง 6% เนื่องจำกผลกระทบ
ของสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ทำให้กำรนำเข้ำน้ำมันปำล์มเป็นทำงเลือกทดแทนถั่วเหลืองที่มี
กำรตั้งกำแพงภำษีสูงขึ้น
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเงินบำทส่งผลต่อผลประกอบกำรของบริษัท จำกควำมแตกต่ำงของสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ยื่นภำษีกับสกุลเงินที่ใช้ในกำรบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ค่ำเงินบำทเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ
ยังคงปรับตัวแข็งค่ำขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำน้ำมันดิบ รวมถึงมำตรกำร IMO 2020 กฎระเบียบเชื้อเพลิงกำมะถัน โดยเรือจะต้อง
ใช้น้ำมัน เตำที่มีค่ำกำมะถันไม่เกิน 0.5% ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้
บริษัทมีต้นทุนในกำรขนส่งสินค้ำสูงขึ้น
ส่วนแบ่งการตลาด
สัดส่วนกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันพืชทำงทะเล อยู่ในอันดับที่ 1 ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมี
สัดส่วนโดยรวมทั้งหมดประมำณ 6.20% ของปริมำณกำรนำเข้ำในทวีปเอเชีย (ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้)
แนวโน้มการแข่งขันและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน
มีกำรแข่งขันสูงขึ้น ทำงบริษัทจึงต้องมีกำรรักษำคุณ ภำพและมำตรฐำนในกำรให้บริกำรที่ ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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ค. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การจัดหาเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี
กองเรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมีถือเป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงเรือ ซึ่งต้องใช้
เงินลงทุนค่อนข้ำงมำก บริษัท กำหนดอำยุกำรใช้งำนเรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมีไว้ประมำณ 30 ปี ดังนั้น บริษัท จำเป็นต้อง
จัดหำเรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมีลำใหม่เพื่อทดแทนเรือที่ปลดระวำงลง และจัดหำเรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมีเพิ่ม หำก
บริษัท ต้องกำรเพิ่มศักยภำพในกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเพื่อรองรับกำรขยำยฐำนลูกค้ำหรือเพิ่มเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำ
บริษัท มีนโยบำยในกำรจัดหำเรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมีที่เป็นเรือมือสอง ที่มีอำยุประมำณ 10 ปี นับจำก
วันที่สร้ำง บริษัทจะตรวจสอบ เลือกซื้อเรือมือสองที่มีสภำพดี และรำคำที่เหมำะสม เพื่อที่จะสำมำรถจัดหำเรือบรรทุกน้ำมั น
และสำรเคมีที่ต้องกำรได้ภำยในเวลำที่ได้ประเมินไว้โดยใช้เงินลงทุนไม่สูงมำก
ในกำรซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมีแต่ละครั้ง บริษัท จะกำหนดคุณสมบัติเรือมือสองที่ต้องกำร เช่น ขนำด
ระวำงบรรทุกสินค้ำ อำยุกำรใช้งำนเรือ (ปีที่สร้ำง) อู่ที่ได้ต่อเรือลำนั้นๆ และ ประเภทเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเรือ เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้ำ และอุปกรณ์หลักของเรือ เป็นต้น จำกนั้นจึงค้นหำเรือที่ต้องกำรจำกรำยงำนกำรซื้อขำยเรือมือสองที่จัดทำโดย
นำยหน้ำซื้อขำยเรือ ซึ่งทำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงผู้ซื้อเรือและผู้ขำยเรือ เพื่อขอข้อมูลและรำยละเอียดกำรซื้อขำย ต่อรอง
รำคำ และขอนัดเข้ำไปประเมินสภำพเรือโดยตรง ทั้งนี้ ก่อนกำรซื้อเรือมือสองแต่ละครั้ง บริษัท จะจัดหำทีมงำนที่มีควำม
ชำนำญเฉพำะทำง (โดยอำจจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรของบริษัทและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเทคนิค หรือผู้ประเมินภำยนอก) ให้
เข้ำไป ประเมินสภำพของเรือโดยเทีย บกับ อำยุกำรใช้งำนรวมทั้ง ประเมิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงเพื่อ ให้ พ ร้อมใช้งำน
ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมี ซึ่งบริษัท จะนำข้อมูลที่ได้มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำซื้อเรือในแต่ละ
ครั้ง
การจัดหาผู้ให้บริการซ่อมบารุงเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี
เพื่อให้เรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมีของบริษัท สำมำรถเดินเรือได้อย่ำงปลอดภัยและสำมำรถให้บริกำรขนส่ง
สินค้ำได้ต่อเนื่อง รวมถึงให้เป็นไปตำมข้อกำหนดมำตรฐำน และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับควำมปลอดภัย ในกำรเดินเรือ และกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทำงทะเลขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) และกรมเจ้ำท่ำของประเทศไทย
บริษัทจึงกำหนดและปฏิบัติตำมข้อกำหนดตำมวงรอบกำรซ่อมบำรุงเรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมีที่ใช้งำน
มำแล้วในระยะเวลำประมำณ 30 เดือน ซึ่งจะต้องนำเรือขึ้นอู่แห้ง (Dry Docking) เพื่อตรวจสอบสภำพของตัวเรือ ที่ใช้งำนอยู่
ใต้แนวน้ำ รวมถึงโครงสร้ำงต่ำงๆ รอบลำเรือ , ถังน้ำถ่วงเรือ ,ถังบรรจุสินค้ำ ,อุปกรณ์เดินเรือ และระบบปฏิบัติกำรที่จำเป็น
ต่ำงๆ บนเรือ เช่น ระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเรือ ระบบไฟฟ้ำและระบบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกำรขนถ่ำยสินค้ำบนเรือ เป็นต้น
โดยเจ้ ำหน้ ำ ที่ ของหน่ ว ยงำนต่ ำงๆ ได้ แก่ สถำบั น จั ดชั้ น เรือ กรมเจ้ ำท่ ำ ซึ่ งเป็ น ผู้ มี อ ำนำจหน้ ำที่ ในกำรตรวจสอบสภำพ
โครงสร้ำงตัวเรือสินค้ำ กำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกำรเดินเรือ ให้อยู่ในมำตรำฐำนและมีควำมคงทนทะเล ซึ่งกำรนำ
เรือขึ้นอู่แห้ง (Dry Docking) แต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลำในกำรซ่อมบำรุงโดยประมำณที่ 1 ถึง 1.5 เดือน
การจั ดหาน้ ามั น หล่อ ลื่น ต่ างๆ อะไหล่เครื่องจั กรและอุ ป กรณ์ ต่างๆที่ จาเป็ น ของเรือบรรทุ ก น้ ามัน และ
สารเคมี
บริษัทกำหนดให้มีกำรสำรองอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งต้องสำรองเก็บไว้อยู่บนเรือบรรทุกน้ำมัน
และสำรเคมี เช่ น ฝำสู บ (Cylinder Cover) กระบอกสู บ (Cylinder Liner) ชุ ด ลู ก สู บ (Piston, Connecting rod) แหวน
ลูกสูบ (Piston Ring) และอุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรขนถ่ำยสินค้ำ เพื่อสำรองไว้บนเรือ ฯลฯ โดยสำมำรถนำมำใช้งำนได้ทันที
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
ในกำรสั่งซื้อ น้ำมันหล่อลื่น อะไหล่และอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดหำผู้ให้บริกำรเฉพำะทำงต่ำงๆ บริษัทจะ
คัดเลือกจำกผู้ที่มีควำมชำนำญพิเศษเฉพำะทำง หรือจำกผู้ผลิตเครื่องกลต่ำงๆ (Engine maker) ผู้จำหน่ำยสินค้ำ อุปกรณ์
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ทั่วไป (Supplier)หรือผู้ให้บริกำรงำนซ่อมทำ (Sub-Contractor) ที่มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนรำยชื่อผู้ขำยสินค้ำหรือให้บริกำร
(Approved Vender List) ซึ่ งเป็ น ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำคุ ณ สมบั ติ แ ละผ่ ำ นกำรประเมิ น ตำมที่ ก ำหนดของบริ ษั ท โดย
เปรียบเทียบรำคำสินค้ำหรือบริกำรและเงื่อนไขในกำรจำหน่ำยของผู้จำหน่ำยหรือผู้ให้บริกำรตั้งแต่ 2 รำยขึ้นไป ยกเว้นในกรณี
ซื้ อ สิ น ค้ ำเร่งด่ ว นหรื อ มี ผู้ ให้ บ ริก ำรเพี ย งรำยเดี ย วหรื อ ผู้ ชำนำญกำรเฉพำะทำง จึ งจะด ำเนิ น กำรโดยอำจไม่ มี ผู้ ที่ จ ะมำ
เปรียบเทียบรำคำได้ แต่ก็ใช้ควำมชำนำญจำกพนักงำนฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในองค์กรที่มีประสบกำรณ์ในกำรกำกับดูแลเช่นกัน
การจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี
ในกำรซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง บริษัท คัดเลือกผู้จำหน่ำยน้ำมัน (Bunker Trader) และกำหนดรำคำและ
ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อจำกปัจจัยต่อไปนี้
(1) ผู้ จ ำหน่ ำ ยน้ ำ มั น ต้ อ งมี ร ำยชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นรำยชื่ อ ผู้ ข ำยสิ น ค้ ำ (Approved Vender List) ทั้ ง นี้
ผู้จำหน่ ำยน้ำมันที่ อยู่ในทะเบี ยนรำยชื่อผู้ขำยสิน ค้ำจะต้องผ่ำนกำรพิ จำรณำคุ ณ สมบัติและผ่ำนกำร
ประเมินตำมที่บริษัทกำหนด
(2) ผู้จำหน่ำยน้ำมัน(Bunker Trader) ต้องสรรหำ ผู้ขำย (Physical Suppliers) ที่เชื่อถือได้ของแต่ละเมือง
ท่ำ (Port) ที่เรือได้เดินทำงไป และร้องขอกำรเติมน้ำมัน โดยต้องอยู่ใกล้หรืออยู่บนเส้นทำงกำรเดินเรือใน
ปัจจุบันหรือเส้นทำงกำรเดินเรือในลำดับถัดไป เพื่อให้เรือบรรทุกน้ำมันและสำรเคมีไม่ต้องเดินเรือออก
นอกเส้นทำงไปไกลเพื่อรับน้ำมัน (ทำให้เสียเวลำและค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงในกำรเดินทำง)
(3) รำคำจำหน่ำยน้ำมัน และเงื่อนไขกำรสั่งซื้อ รวมถึงคุณภำพและปริมำณ ต้องถูกคัดสรรและ เปรียบเทียบ
กันระหว่ำงผู้จำหน่ำยน้ำมันตำมข้อ (2)
(4) หำกมีควำมต้องกำร สั่งซื้อแบบล่วงหน้ำ FFP (Fixed Forward Price) ฝ่ำยบริหำร จะเป็นผู้กำหนด
ปริมำณ และกำหนดช่วงเวลำ ให้ทำงฝ่ำยจัดซื้อสอบถำมผู้จำหน่ำยน้ำมัน (Bunker Trader) เพื่อสรรหำ
รำคำที่เหมำะสมต่อไป
ในปี 2562 บริษัทได้ทำกำรสั่งซื้อน้ำมันแบบล่วงหน้ำ ประเภทที่มีค่ำกำมะถันสูง (HFO) ในช่วง เดือน
กรกฎำคม , สิงหำคม และกันยำยน ในปริมำณ เดือนละ 1,300 ตัน / เดือน โดยทยอยซื้อเป็นช่วง
ๆ ใน 3 สัญญำ ดังนี้
1.สัญญำที่ 1/2019 - 400 MT 2.สัญญำที่ 2/2019 - 500 MT 3.สั ญ ญำที่ 3/2019-400 MT
@ 369 PMT
@ 383 PMT
@ 362 PMT
ในเดื อ นตุล ำคม บริษั ท ได้ สั่ งซื้อ น้ ำมั น ที่ มีค่ ำก ำมะถัน ต่ ำ (LSFO 0.5%) ล่ วงหน้ ำ เพื่ อ ใช้ในเดื อ น
พฤศจิกำยน ในปริมำณ เดือนละ 500 ตัน/เดือน ที่ รำคำ 520 PMT
ในเดือนพฤศจิกำยน บริษัทได้สั่งซื้อน้ำมันที่มีค่ำกำมะถันต่ำ (LSFO 0.5%) ล่วงหน้ำ เพื่อใช้ในเดือน
ธันวำคม เพิ่มเติมอีก 1000 MT ที่รำคำ 520 PMT และ เดือนมกรำคม – มีนำคม 2563 ในปริมำณ
500 ตัน / เดือน ที่รำคำ 520 PMT
(5) ปริมำณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งซื้อต้องเพียงพอสำหรับกำรเดินเรือจนถึงจุดรับน้ำมันครั้งถัดไป ในบำงครั้ง
บริษัท อำจซื้อน้ำมันปริมำณในระดับที่เพียงพอสำหรับเดินเรือในเที่ยวเรือนั้น ๆ เพื่อรอไปรับน้ำมันในจุด
ถัดไปที่มีรำคำจำหน่ำยต่ำกว่ำหรือสะดวกกว่ำ
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ทั้งนี้ รำคำจำหน่ำยน้ำมันของผู้จำหน่ำยน้ำมันในแต่ละประเทศที่เรือบรรทุกน้ำมันผ่ำน อำจมีรำคำแตกต่ำงกัน
ได้มำก โดยขึ้นอยู่กับหลำยๆ ปัจจัย เช่น สภำวะรำคำน้ำมันในตลำดโลก ต้นทุนรำคำน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันในแต่ละประเทศ
และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของผู้จำหน่ำยน้ำมันในแต่ละเมืองท่ำนั้นๆ เป็นต้น
การจัดหาและฝึกอบรมผู้ทาการในเรือ
ในกำรดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงเรือ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำร
เดินเรือและงำนสินค้ำที่กำหนดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO), แนวทำงกำรปฏิบัติของ
อุตสำหกรรมเรือและสินค้ำประเภทน้ำมัน และหน่วยงำนรำชกำรที่กำกับดูแลท่ำเรือและกำรขนส่งทำงเรือในแต่ละประเทศ
บริษัทฯ จัดหำผู้ทำกำรในเรือโดยกำรเปิดรับสมัครและแจ้งข่ำวสำรกำรรับสมัครไปยังช่องทำงต่ำงๆ เช่น แจ้ง
ผ่ำนพนักงำนของบริษัท ,แจ้งข้อมูลผ่ำนศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีและโรงเรียนกำรเดินเรือต่ำงๆ ,ลงประกำศในวำรสำรที่เกี่ยวกับ
กำรเดินเรือ เป็นต้น บุคคลที่จะได้รับกำรบรรจุให้ทำหน้ำที่ผู้ทำกำรในเรือจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกที่สำคัญ เช่น
- ต้องมีใบอนุญำตหรือประกำศนียบัตรตำมตำแหน่งที่ออกโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ต้องผ่ ำนกำรอบรมหลักสู ตรที่อนุ มัติ โดยกรมเจ้ำท่ำ เพื่อให้ เป็น ไปตำมกฎข้อบั งคับ กำรเดิ นเรือ สำกลที่
เกี่ยวข้อง
- ควรมีประสบกำรณ์ในตำแหน่งที่จะเข้ำรับกำรบรรจุไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
- ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ที่จัดโดยบริษัทฯ และผ่ำนกำรสัมภำษณ์จำกผู้บังคับบัญขำตำมสำยงำน
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี (สำหรับตำแหน่งนำยเรือและนำยประจำเรือ)
- ไม่เคยต้องโทษในคดีที่เกี่ยวกับกำรลักทรัพย์ ฉ้อโกงเงินนำยจ้ำง คดีทำร้ำยร่ำงกำยหรือใช้ควำมรุนแรง และ
คดีที่เกี่ยวกับกำรใช้สำรเสพติด
ภำยหลังกำรบรรจุให้เป็นผู้ทำกำรในเรือ บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรอบรมเพื่อให้ผู้ทำกำรในเรือทุกคนรับทรำบและ
เข้ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงกำรอบรมในเรื่องระบบปฏิบัติงำนตำมระบบบริหำรงำนควำมปลอดภัย
ของเรือ (International Safety Management System) โดยฝ่ำยปฏิบัติกำรและฝ่ำยควบคุมคุณ ภำพและควำมปลอดภัย
บริษัทฯ ยังกำหนดให้ผู้ทำกำรในเรือใหม่ต้องปฎิบัติงำนร่วมกับผู้ทำกำรในเรือที่ทำหน้ำที่มำนำนและมีประสบกำรณ์ เพื่อให้
สำมำรถเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนจำกกำรทำงำนจริง (On the Job Training)
2.2

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ
ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ที่บริษัทให้บริการขนส่ง
บริษัท ยังคงเน้นกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก สินค้ำที่ AMAL ให้บริกำรขนส่ง
ปัจจุบันได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ไบโอดีเซล B100 และเอทำนอล
ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า
ในกำรขนส่งสิ นค้ำทำงรถ AMAL ให้ บ ริก ำรขนส่งสินค้ ำในลัก ษณะเป็น รำยเที่ ยว โดยบริษัท เป็น ผู้รับผิ ดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรขนส่งสินค้ำทั้งหมด
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เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
ลักษณะการให้บริการ
ลูกค้า
รายละเอียดเส้นทาง
เส้นทำงที่ขนส่งสินค้ำ
น้ำมันเชื้อเพลิง รถบรรทุกน้ำมันของบริษัท จะรับน้ ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซล
เที่ยวเดียว (One Trip)
(กลุ่ม PTG)
จำกโรงกลั่นน้ำมันของ บมจ. ไทยออยล์ (“TOP”)และไปส่งยังคลัง
น้ำมันของ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (“PTG”)จำกนั้นจะกลับไปยังโรง
กลั่นน้ำมันของTOP เพื่อเริ่มขนส่งสินค้ำในเที่ยวถัดไป
เอทำนอล
รถบรรทุกเอทำนอลของบริษัท จะรับเอทำนอลจำกโรงงำนผลิต
(นอกกลุ่ม PTG) ของผู้ว่ำจ้ำง และไปส่งยังโรงกลั่นน้ำมันของ บมจ.ไทยออยล์
(“TOP”) จำกนั้นจะกลับไปยังโรงงำนผลิตเอทำนอลของผู้ว่ำจ้ำง
เพื่อรอรับสินค้ำในเที่ยวถัดไป
เส้นทำงที่มีสินค้ำเที่ยวขำ
กลับ (Backhual Cargo)

ไบโอดีเซล
(นอกกลุ่ม PTG)

หลังจำกรถบรรทุกน้ำมันของบริษทั ไปส่งน้ำมันดีเซลยังคลังน้ำมัน
ของ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (“PTG”) จะมีรถบรรทุกน้ำมันบำงส่วน
วิ่งกลับไปรับไบโอดีเซล (B100) จำกโรงงำนผู้ผลิต และไปส่งยังโรง
กลั่นน้ำมันของ TOP เมื่อลงไบโอดีเซลเสร็จแล้วก็สำมำรถรอรับ
น้ำมันดีเซล เพื่อวิ่งงำนเที่ยวถัดไป

AMAL ให้บริกำรขนส่งสินค้ำในปี 2560-2562 เมื่อจำแนกตำมประเภทสินค้ำ และลักษณะกำรให้บริกำรขนส่ง ดังนี้
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ประเภทสินค้า
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
เที่ยววิ่ง
เที่ยววิ่ง
เทีย่ ววิ่ง
เที่ยววิ่งที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
24,223 91.38 26,530 88.14 34,192 87.43
เที่ยววิ่งที่ขนส่งไบโอดีเซล(B100)
2,286
8.62
3,570 11.86
4,771 12.20
เที่ยววิ่งที่ขนส่งเอทำนอล
145
0.37
รวม 26,509 100.00 30,100 100.00 39,108 100.00
เส้นทำงที่ขนส่งสินค้ำเที่ยวเดียว (One 24,223 91.38 26,530 88.14 34,337 87.80
Trip)
เส้ น ท ำ งที่ มี สิ น ค้ ำ เที่ ย ว ข ำ ก ลั บ
2,286
8.62
3,570 11.86
4,771 12.20
1/
(Backhual Cargo)
รวม 26,509 100.00 30,100 100.00 39,108 100.00
หมายเหตุ:

1/

ในการขนส่งสินค้าในลักษณะที่มีสินค้าเที่ยวขากลับ (Backhual Cargo) ประกอบไปด้วย เที่ยวขาไป ขนน้ามัน
เชื้อเพลิงไปส่งยังคลังน้ามัน PTG และเที่ยวขากลับแวะรับไบโอดีเซล เพื่อนาไปส่งยังโรงกลั่นน้ามัน TOP

ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
รถบรรทุกน้ำมันของ AMAL ที่เป็นรถเทรลเลอร์พ่วง 22 ล้อ สินค้ำที่บรรทุกต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน ทำให้
รถบรรทุกน้ำมันสำมำรถบรรทุกน้ำมันเบนซินได้ 45,000 ลิตร บรรทุกน้ำมันดีเซลได้ 42,000 ถึง 43,000 ลิตร บรรทุกไบโอ
ดีเซลได้ 40,000 ลิตร และบรรทุกเอทำนอล ได้ 44,000 ลิตร เนื่องจำกสินค้ำแต่ละชนิดมีควำมหนำแน่น (Density) ไม่เท่ำกัน
กองรถบรรทุกน้ำมันของ AMAL มีอำยุเฉลี่ยประมำณ 1– 6 ปี
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ข. ตลาดและการแข่งขัน
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัท เน้นกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) ชนิดต่ำงๆ เป็นหลัก เนื่องจำกเป็นสินค้ำที่บริษัท
มีประสบกำรณ์และควำมชำนำญในกำรขนส่ง และเป็นสินค้ำที่สำมำรถใช้รถบรรทุกน้ำมันขนส่งได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัท
จึงกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยไปยังกลุ่มผู้ประกอบกำรในธุรกิจต่ำงๆ ที่มีควำมต้องกำรขนส่งสินค้ำเหลวชนิดต่ำงๆ เช่น
(1) กลุ่มผู้ค้ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีควำมต้องกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่ำงๆ จำกโรงกลั่นน้ำมันหรือคลัง
น้ำมันของผู้ค้ำน้ำมันรำยใหญ่ ไปยังคลังน้ำมันหรือจุดจำหน่ำยน้ำมันของตนเอง
(2) กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ำยไบโอดีเซล B100 ที่มีควำมต้องกำรขนส่งไบโอดีเซล B100 จำกโรงงำนผลิต ไปยังโรง
กลั่นน้ำมันหรือคลังน้ำมันที่ผู้ซื้อ/ผู้ขำยไบโอดีเซล B100 ตกลงกันไว้
(3) กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ที่มีควำมต้องกำร
ขนส่งเอทำนอลจำกโรงงำนผลิต ไปยังโรงกลั่นน้ำมันหรือคลังน้ำมันที่ผู้ซื้อ/ผู้ขำยเอทำนอลตกลงไว้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัท อำจจะให้บริกำรขนส่งสินค้ำประเภทอื่นนอกเหนือจำกสินค้ำเหลวได้ หำกบริษัท พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกำรให้บริกำรขนส่งดังกล่ำวมีโอกำสในกำรเติบโตและสร้ำงรำยได้และผลกำไรที่ดีให้กับบริษัทในระยะยำว
กลยุทธ์ทางการตลาด
ในช่วงเริ่มต้น บริษัท เน้นกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก เนื่องจำกเป็นตลำดเฉพำะ
กลุ่ม (Niche Market) และเป็นสินค้ำที่บริษัท มีควำมคุ้นเคยในกำรบริหำรจัดกำร บริษัท เน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำที่
มีต่อกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำของบริษัท เช่น
1) กำรใช้รถบรรทุกน้ำมันใหม่ในกำรให้บริกำรขนส่ง โดยเฉพำะกำรให้บริกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสินค้ำ
อันตรำยที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังเป็นอย่ำงมำก
2) มีระบบกำรติดตำมเพื่อช่วยให้ทรำบตำแหน่งและพิกดั ของรถ รวมถึงควบคุมควำมเร็วของรถแบบ Real time
ด้วยอุปกรณ์ GPS Tracking และมีระบบช่วยติดตำมและควบคุมกำรขนส่ง รวมถึงพนักงำนขับรถ ด้วย VDO
แบบ Real time ที่เรียกว่ำระบบ One track MDVR เพื่อให้ผู้ว่ำจ้ำงขนส่งเกิดควำมมั่นใจในด้ำนควำม
ปลอดภัยเกี่ยวกับกำรเดินรถ และป้องกันกำรสูญหำยของสินค้ำระหว่ำงทำงขนส่ง
3) กำรน ำข้อมูลตำแหน่งรถบรรทุกน้ ำ มันมำใช้ในกำรวำงแผนกำรเดินรถเพื่อให้ มั่นใจได้ว่ำรถบรรทุ กน้ำมั น
สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ภำยในเวลำที่ลูกค้ำกำหนด
4) กำรกำหนดให้พนักงำนขับรถมีหน้ำที่ตรวจทำนควำมถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในเอกสำรขนส่งสินค้ำ (ได้แก่
ชนิดและปริมำณสินค้ำที่รับ/ส่ง สถำนที่รับ/ส่งสินค้ำ เป็ นต้น) กับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฎิบัติ
กำรเพื่อป้องกันควำมผิดพลำด
5) กำรกำหนดให้มีกำรใช้ซีล (Seal) ในกำรปิดผนึกวำล์วจ่ำยสินค้ำและช่องรับสินค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจได้ว่ำจะ
ไม่มีกำรปลอมปนหรือขโมยสินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่งสินค้ำ
6) มีกำรนำระบบ ERP โดยเลือกใช้ โปรแกรม Microsoft Dynamics Nav มำช่วยในกำรคำนวณค่ำขนส่งและ
จัดกำรวำงบิลเรียกเก็บเงินจำกผู้ว่ำจ้ำง เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในกำรเรียกเก็บเงินจำกค่ำบริกำรรับจ้ำงขนส่ง
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐตำมแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำโลจิสติกส์ของประเทศไทย โครงกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิ จพิ เศษภำคตะวัน ออก (EEC) ตำมแผนยุ ทธศำสตร์ภ ำยใต้ไทยแลนด์ 4.0 และข้ อได้ เปรียบทำง
ภูมิศำสตร์ที่เหมำะสมในกำรเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ในอำเซียนของประเทศไทย เป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุน
กำรเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
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ข้อมูลรำยงำนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2561 จำกสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชำติ กำรขนส่ งสิ น ค้ำทำงถนนยั งคงเป็ น รูป แบบกำรขนส่ งหลัก ของประเทศ คิด เป็ น สั ดส่ วนร้อ ยละ
79.30% ในปี 2560 และร้อยละ 78.60 ในปี 2561
ข้อ มู ล กำรใช้ น้ ำมั น ดี เซลและเบนซิ น ภำคขนส่ งในประเทศไทยพบว่ำในช่ วง 2 ปี ที่ ผ่ ำนมำกำรใช้น้ ำ มั น
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยปี 2560 กลุ่มน้ำมันดีเซล มีปริมำณกำรใช้ 13,688 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้นจำกปี 2559
เท่ ำกับ 2,190 ล้ำนลิ ตร หรือเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 19.05 กลุ่มน้ ำมั นเบนซิน มีป ริมำณกำรใช้ 8,175 ล้ ำนลิต ร
เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 เท่ำกับ 271 ล้ำนลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43 ส่วนปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี
2561 กลุ่มน้ำมันดีเซล มีปริมำณกำรใช้ 13,889 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เท่ำกับ 201 ล้ำนลิตร หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.47 กลุ่มน้ำมันเบนซิน มีปริมำณกำรใช้ 8,444 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เท่ำกับ 269
ล้ำนลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29 ซึ่งสะท้อนถึงควำมต้องกำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังสถำนีบริกำรน้ำมัน
และผู้ใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งสินค้ำเหลวทำงรถมีแนวโน้มเติบโตขึ้น อีกทั้งรำคำน้ำมันทั่วโลกมี
กำรปรับตัวลงส่งผลให้ปริมำณกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
จำกกำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบส่งเสริมให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
B10 เป็นน้ำมันพื้นฐำน เริ่มบังคับใช้ 1 มกรำคม 2563 ส่งผลให้ปริมำณกำรใช้ไบโอดีเซล (B100) เพิ่มขึ้นเป็น
6.20 ล้ำนลิตรต่อวัน จึงส่งเสริม ให้ มีควำมต้องกำรขนส่งผลิตภั ณ ฑ์น้ ำมันปำล์มและไบโอดีเซล B100 ใน
ประเทศเพิ่มขึ้น
จำกสถิติของกรมกำรขนส่งทำงบก พบว่ำ ปริมำณกำรจดทะเบียนรถทุกประเภทสะสมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ โดยปริมำณกำรจดทะเบียนสะสม ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2559 จำนวน
970,624 คัน ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2560 จำนวน 1,243,026 คัน ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี
2561 จำนวน 1,160,259 คัน คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ำกับร้อยละ 9.33 ต่อปี
บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรฟลีตรถด้วยกำรพยำยำมหำสินค้ำเที่ยววิ่งขำกลับ (Backhual
Cargo) มำกขึ้น โดยเฉพำะกำรขนไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มรำยได้และกำไรให้มำกขึ้น
บริษัทได้กำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 9001
ค. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การจัดหารถบรรทุกน้ามัน
บริษัท มีนโยบำยในกำรจัดหำรถบรรทุกน้ำมันใหม่เพื่อให้บริกำรขนส่งสินค้ำ แม้ว่ำรถบรรทุกน้ำมันใหม่จะมีรำคำ
และค่ำเสื่อมรำคำสูงกว่ำรถบรรทุกน้ำมันมือสอง แต่รถบรรทุกน้ำมันใหม่มีอัตรำกำรบริโภคน้ำมันต่ำกว่ำเพรำะเครื่องยนต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่ำและยังไม่เกิดกำรสึกหรอ รถบรรทุกน้ำมันใหม่มีโอกำสเสียหำยจนต้องหยุดซ่อมน้อยกว่ำ บริษัทจึง
สำมำรถให้บริกำรขนส่งสินค้ำได้ต่อเนื่องกว่ำ นอกจำกนี้ บริษัท มีนโยบำยในกำรสั่งซื้อรถบรรทุกน้ำมันในส่วนที่เป็นหัวลำก
จำกผู้ผลิตหัวลำกเพียง 2 รำย เพื่อลดควำมยุ่งยำกในกำรบำรุงรักษำที่หลำกหลำยและกำรเก็ บรักษำอะไหล่รถบรรทุกน้ำมัน
จำนวนมำกจำกกำรใช้รถหัวลำกจำกผู้ ผลิตหลำยรำย เมื่อ บริษั ท ต้องกำรสั่งซื้อรถบรรทุกน้ ำมัน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ ำยจัดซื้อ จะ
ประสำนงำนไปยังตัวแทนจำหน่ำยของผู้ผลิตรถหัวลำกเพื่อสั่งซื้อรถหัวลำกจูงโดยตรง และประสำนงำนไปยังผู้ผลิตรถหำงลำก
เพื่อสั่งประกอบรถหำงพ่วงบรรทุกน้ำมัน
การจัดหาผู้ให้บริการซ่อมบารุงรถบรรทุกน้ามัน
บริษัทกำหนดให้ฝ่ำยซ่อมบำรุง จัดทำแผนกำรตรวจเช็คสภำพรถและอุปกรณ์ติดรถตำมกำหนดระยะเวลำ/ระยะทำง
ที่ผู้ผลิตรถหัวลำกและTrailer กำหนด ซึ่งบริษัทแยกเป็นชนิดรถหัวลำกและTrailerได้ 4 ชนิดดังนี้
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1.
2.
3.
4.

Volvo 370 FM11
Volvo 400 FM13
Isuzu 360 GXZ360
Heil Trailer HAL-P4525

โดยกำรซ่อมบำรุงแบ่งออกเป็น 2ชนิด
1. ซ่อมบารุงภายนอก ในกรณีรถและTrailer ที่อยู่ในระยะประกันทำงบริษัทจะส่งไปทำกำรซ่อมบำรุงรักษำตำม
ศูนย์บริกำรของบริษัทผู้จำหน่ำยที่มีควำมชำนำญ และจะส่งทำงช่ำงของบริษัทเข้ำไปอบรมและเรียนรู้ปฏิบัติงำนร่วมกับช่ำง
ศูนย์บริกำรบริษัทผู้จำหน่ำย เพือ่ รองรับหลังกำรหมดระยะประกันหรือกรณีมีกำรเสียหำยเร่งด่วน
2. ซ่อมบารุงภายใน หลังจำกกำรบำรุงรักษำหมดระยะประกันจำกผู้แทน ของรถและTrailer เพื่อเป็นกำรลด
ขั้นตอนในกำรบำรุงรักษำให้รวดเร็ว และประหยัดค่ำใช้จ่ำย โดยทำงบริ ษัทจะมีฝ่ำยซ่อมบำรุงเป็นผู้ดูแล ส่ วนทำงช่ำง
ผู้ปฎิบัติงำนของบริษัทได้ให้ทำงผู้แทนผลิตภัณท์มำอบรมที่บริษัทหรือได้ส่งไปอบรมกับบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ์
การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ที่สาคัญของรถบรรทุกน้ามัน
บริษัท กำหนดให้มีกำรสำรองอะไหล่และอุปกรณ์ที่สำคัญของรถบรรทุกน้ำมัน เฉพำะรำยกำรที่มีกำรใช้บ่อยครั้ง
เช่น ยำงรถยนต์ น้ำมันเครื่องและใส้กรอง ฯลฯ เป็นต้น ในกำรสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงกำรเข้ำรับบริกำรจำกผู้
ให้บริกำรเฉพำะด้ำน บริษัท คัดเลือกจำกผู้จำหน่ำยหรือผู้ให้บริกำรที่มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนรำยชื่อผู้ขำยสินค้ำหรือผู้ให้บริกำร
(Approved Vender List) ซึ่งเป็ น ผู้ ขำยหรือ ผู้ ให้ บ ริกำรที่ ผ่ ำนกำรพิ จ ำรณำคุณ สมบัติ แ ละผ่ำนกำรประเมิน ตำมที่บ ริษั ท
กำหนด โดยเปรียบเทียบรำคำจำหน่ำย สินค้ำหรือบริกำรที่จำหน่ำย และเงื่อนไขในกำรจำหน่ำยอื่นๆ ของผู้จำหน่ำยหรือผู้
ให้บริกำรตั้งแต่ 2 รำยขึ้นไป ยกเว้นในกรณี เร่งด่วน หรือมีผู้จำหน่ำยหรือผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียว
การจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับรถบรรทุกน้ามัน
ในกำรจัดหำน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับรถบรรทุกน้ำมัน โดยทำงบริษัทฯ ได้จัดสร้ำง ถั งน้ำมัน ขนำดถังละ 21,000
ลิตร จำนวน 2 ถัง ไว้ที่หน่วยงำนศรีรำชำ โดยในปี 2561 ได้สร้ำงถังน้ำมันขนำด 16,000 ลิตร เพิ่มอีก 1 ถัง รวมเป็น 3 ถัง
เพื่อรองรับปริมำณรถที่เพิ่มขึ้น โดยจะตกลงรำคำที่ซื้อขำยกับผู้ขำย เป็นครั้ง ๆ ไปตำมสภำวะรำคำน้ำมันที่ตลำดสิงค์โปร์ แต่
ทั้งนี้รำคำที่ซื้อขำยกันนั้นเป็นรำคำชำยส่ง (Wholesale) ทำให้ต้นทุนรำคำน้ำมันของบริษัท ถูกกว่ำกำรนำรถไปเติมที่ปั๊มทั่วไป
อยู่ประมำณ 1.50 – 2.00 บำท/ลิตร และในปี 2562นี้ บริษัทได้เริ่มสั่งซื้อน้ำมัน ดีเซล B20 ในเดือน เมษำยน ซึ่งรัฐอุดหนุน
ส่วนต่ำงจำกน้ำมันดีเซลเกรดปกติ อยู่ 5 บำท/ ลิตร โดยเดือนแรกที่สั่งซื้อนั้น ได้สั่งซื้อ B20 ในปริมำณ 50% กับน้ำมันดีเซล
ปกติ (B7) ปริมำณ 50% ของปริมำณกำรใช้ต่อเดือน และเริ่มสั่งซื้อ น้ำมัน B20 มำกขึ้นกว่ำดีเซลปกติในเดือน พฤษภำคม
และในเดือนมิถุนำยนได้สั่งซื้อน้ำมัน B20 ทั้งหมดตำมปริมำณกำรใช้ประจำเดือน ถึงแม้รัฐบำลจะปรับลดกำรอุดหนุนส่วนต่ำง
มำเหลือ 3 บำท/ลิตรในวันที่ 1 ตุลำคม 2562 นั้น แต่ทำงบริษัทฯ ก้คงยังสั่งซื้อน้ำมัน B20 มำใช้ในขนส่งอย่ำงต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน
โดยรถที่เข้ำมำแวะพัก หรือจอดที่หน่วยงำนศรีรำชำ สำมำรถเติมน้ำมั นที่หน่วยงำน ก่อนออกไปวิ่งรับงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย ส่วนรถบรรทุกน้ำมันที่ไม่ได้มีเส้นทำงวิ่งกลับมำที่ หน่วยงำน ศรีรำชำ สำมำรถเติมน้ำมันจำกสถำนีบริกำร
น้ำมันรำยใดก็ได้ที่อยู่บนเส้นทำงกำรเดินรถ (ยกเว้น กำรขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PTG ที่มีข้อตกลงให้รถบรรทุกน้ำมันที่
ให้บริกำรต้องเติมน้ำมันจำกสถำนีบริกำรน้ำมัน PT) เท่ำนั้น ทั้งนี้ บริษัท คัดเลือกสถำนีบริกำรน้ำมันจำก 1) สถำนีบริกำร
น้ำมันที่อยู่บนเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำ 2) ระยะห่ำงจำกจุดเริ่มเดินรถหรือจุดพักรถก่อนหน้ำที่เหมำะสม เพื่อให้พนักงำนขับรถ
สำมำรถหยุดพักได้ตำมเวลำที่กฎหมำยกำหนด 3) สถำนีบริกำรน้ำมันมีพื้นที่เหมำะสมสำหรับกำรเติมน้ำมันของรถบรรทุก
ขนำดใหญ่ และมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสมสำหรับกำรหยุดพักรถ
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การจัดหาและฝึกอบรมพนักงานขับรถ
บริษัทจัดหำพนักงำนขับรถโดยกำรเปิดรับสมัครและแจ้งข่ำวสำรกำรรับสมัครไปยังช่องทำงต่ำงๆ เช่น แจ้งผ่ำน
พนักงำนของบริษัท (โดยเฉพำะพนักงำนขับรถ) ลงประกำศในเว็บเซต์จัดหำงำนและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น บุคคลที่จะได้รับกำร
บรรจุให้ทำหน้ำที่พนักงำนขับรถจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกที่สำคัญ เช่น
- ต้องมีใบอนุญำตขับขี่รถยนต์ประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นใบอนุญำตสำหรับขับขี่รถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรำย
- ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรขับรถบรรทุกขนำดใหญ่ โดยเฉพำะรถขนส่งวัตถุอันตรำย ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
- ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับขี่รถบรรทุกขนำดใหญ่และกำรทดสอบกำรขับขี่รถบรรทุกในภำคปฏิบัติ
รวมถึงผ่ำนกำรสัมภำษณ์จำกผู้บังคับบัญชำ
- ไม่เคยต้องโทษในคดีที่เกี่ยวกับกำรลักทรัพย์ ฉ้อโกงเงินนำยจ้ำง คดีทำร้ำยร่ำงกำยหรือใช้ควำมรุนแรง และคดี
ที่เกี่ยวกับกำรใช้สำรเสพติด
- กำรอบรมกับกรมธุรกิจพลังงำน
ภำยหลังกำรบรรจุให้เป็นพนักงำนขับรถ บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรอบรมเพื่อให้พนักงำนขับรถทุกคนรับทรำบและ
เข้ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงกำรอบรมกำรขับขี่ที่ปลอดภัย และกำรระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นอันเกิด
จำกผลิตภัณฑ์ที่บรรทุก บริษัท กำหนดให้พนักงำนขับรถใหม่ต้องปฏิบัติงำนร่วมกับพนักงำนขับรถที่ทำหน้ำที่มำนำน เพื่อให้
สำมำรถเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนจำกกำรทำงำนจริง (On the Job Training)และเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
การเพิ่มจานวนรถบรรทุกน้ามัน ระหว่างปี 2562
เดือน
จานวนรถยกมา
จานวนรถที่เพิ่ม
กุมภำพันธ์
150
1
เมษำยน
151
10
ตุลำคม
161
3
พฤศจิกำยน
164
7
ธันวำคม
171
10
ผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจาปี 2562
ลาดับที่
รายชื่อลูกค้า
1
2
3
4
5

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
บริษัท อีเอส เพำเวอร์ จำกัด
บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด

จานวนรถที่มีไว้ใช้งาน
151
161
164
171
181

ปริมาณบรรทุก(ล้านลิตร)
6.795
7.245
7.380
7.695
8.145

% ความพึงพอใจ
94.60%
97.00%
93.00%
98.00%
86.00%

เฉลี่ย

93.72%
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โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการให้บริการ
1.1 กำรขนส่งสินค้ำทำงเรือ
(บมจ. อำม่ำ มำรีน)
1.2 กำรขนส่งสินค้ำทำงรถ
(บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ )
รวมรายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น 1/
รวมรายได้
หมายเหตุ:

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

1,097.77

70.83

1,287.71

72.84

1,269.02

66.57

402.88

25.99

486.26

27.51

630.69

33.08

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

1,899.71
6.69
1,906.40

99.65
0.35
100.00

1/ รายได้อื่นที่สาคัญ ได้แก่ กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับรู้
รายได้หรือค่าใช้จ่าย กับ วันที่รับเงินหรือจ่ายเงิน ทั้งนี้ รายได้และค่าใช้จ่ายที่จะส่งผลให้เกิด กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
เป็ นรายได้แ ละค่ าใช้จ่ า ยที่ ไม่ใช่ส กุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็ นสกุล เงินที่ บ ริษั ทฯ ก าหนดให้ เป็ น สกุลเงินที่ ใช้ในการดาเนิ นงาน
(Functional Currency)
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3.

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

1.

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิง

ต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีและรถบรรทุกน้ามัน ถือเป็นต้นทุนหลักที่สาคัญสาหรับ
ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ สาหรับการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าใน
ลักษณะรายเที่ยว (Voyage Charter) โดยบริษัทจะตกลงอัตราค่าขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือ (Charterer) ผ่านนายหน้าจัดหา
ผู้เช่าเรือ (Broker) และนายหน้ าจะแจ้ งให้ ลูก ค้าพิ จารณาและเจรจาอัต ราค่ าขนส่งสิน ค้าต่อ ไป เมื่ อลู กค้ าตกลงรับ อัต รา
ค่าบริการขนส่งสินค้าที่บริษัทเสนออัตราค่าบริการขนส่งดังกล่าวก็จะใช้อ้างอิงในการให้บริการขนส่งสินค้าตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากราคาน้ามันเชื้อเพลิงและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมี
การปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทกับผู้เช่าเรือจะร่วมกันเจรจา (ผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ) เพื่อปรับเพิ่มหรือ
ลดอัตราค่าขนส่งสินค้าเพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
สาหรับการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทได้ทาสัญญาการให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้ว่าจ้างโดยกาหนดอัตราค่า
ขนส่งสินค้าอ้างอิงตามราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการน้ามัน ส่งผลให้อัต ราค่าขนส่งสินค้าปรับเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ตามราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการน้ามัน โดยอ้างอิงตามตารางค่าขนส่งที่กาหนดไว้ในสัญญาว่าจ้าง
ขนส่ง
ดังนั้น การปรับอัตราค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามราคาน้ามันเชื้อเพลิง ทาให้บริษัทและผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่าอัตรา
ค่าขนส่งสินค้าจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมสาหรับบริษัทและผู้ว่าจ้าง
1.2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
สาหรับการเดินเรือในทะเล พายุฝนเป็นภัยธรรมชาติที่สาคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือ
อาจส่งผลให้การขนส่งสินค้าเกิดความล่าช้าได้ บริษัทจึงกาหนดให้เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัททุกลาต้องติดตั้ง
อุปกรณ์โทรพิมพ์สาหรับรับข้อมูลการเตือนภัยและพยากรณ์อากาศที่เรียกว่า NAVTEX (Navigational Telex) และการติดต่อ
สอบถามข้อมูลสภาพอากาศกับชายฝั่งหรื อเรือลาอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงผ่านวิทยุสื่อสารย่านความถี่ VHF และ MF/HF
ทั้งนี้น ายเรือ (Master) จะน าข้อมู ลพยากรณ์ อ ากาศที่ได้ ในแต่ ละวัน มาใช้ ประกอบการจัดท าแผนการเดิ นทาง (Passage
Planning) และทบทวนแผนการเดินทางในแต่ละวัน หากเส้นทางเดินเรือมีความเสี่ยงที่ จะเผชิญกับสภาพอากาศที่ผิดปกติ
นายเรือสามารถปรับเส้นทางการเดินเรือเพื่อหลีกเลี่ยงพายุฝนและลมมรสุมที่รุนแรง ในกรณี ที่นายเรือเห็นว่าไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงพายุฝนและลมมรสุมได้ อาจจอดพักเรือใกล้เกาะขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรืออาจเดินเรือย้อนกลับเส้นทางที่ผ่านมา
ได้ ทั้งนี้ นายเรือต้องแจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ประจาอยู่ที่บริษัททราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือและ
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะถึงท่าเรือปลายทาง
บริษัทเชื่อมั่นว่าประสบการณ์การเดินเรือของบริษัทมากกว่า 20 ปี สามารถบริหารจัดการการเดินเรือในกรณีที่สภาพ
อากาศผิดปกติได้อย่างเหมาะสม ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างมีนัยสาคัญกับทรัพย์สินและ
สินค้าที่ขนส่ง
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1.3 ความเสี่ยงจากมาตรการและข้อกาหนดของหน่วยงานราชการในประเทศที่ตั้งท่าเรือ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษัท
การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัททั้งหมดเป็นการให้บริการในต่างประเทศ โดยบริษัทรับสินค้าจากท่าเรือต้น
ทางในประเทศหนึ่งและนาไปส่งยังท่าเรือปลายทางในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งแต่ละประเทศที่บริษัทนาเรือเข้าเทียบท่าจะมีส่วน
ควบคุมเรือในเมืองท่า (Port State Control) ทาหน้าที่ตรวจเรือที่เข้ามายังเมืองท่านั้นๆ โดยจะพิจารณาทั้งส่วนของโครงสร้าง
ตัวเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจาเรือ ผู้ทาการในเรือ และเอกสารการเดินเรือ ว่าถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับสากล
เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในเรือ (SOLAS) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ
(MARPOL) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามของ
ผู้ทาการในเรือ (STCW) เป็นต้น หากมีข้อบกพร่องร้ายแรงอาจทาให้เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีลานั้นไม่สามารถจอดเทียบ
ท่าได้ หรือไม่สามารถรับส่งสินค้า หรือไม่สามารถเดินเรือออกจากท่าได้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถให้บริการขนส่ง
สินค้าได้ตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับสากลดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยฝ่ายปฏิบัติการทาหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับสากล และ กฎระเบียบและข้อบังคับ
เฉพาะที่กาหนดโดยแต่ละประเทศ (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่าน
มา ในการสุ่มตรวจเรือของเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมเรือในเมืองท่า (Port State Officer) ในแต่ละประเทศ บริษัทไม่เคยถูกตรวจ
พบว่าปฏิบัติผิดกฎระเบียบและข้อบังคับร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ถูกห้ามไม่ให้เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือ
เข้า/ออกท่าเรือ หรือห้ามไม่ให้รับ/ส่งสินค้า
1.4 ความเสี่ยงจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลัด – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือโดยทั่วไป เรือบรรทุกสินค้ามีความเสี่ยงที่จะถูกโจรสลัดเข้าโจมตีเพื่อปล้นสะดม
สินค้าในเรือหรือสิ่งของมีค่าของลูกเรือ หรือจับตัวลูกเรือและยึดเรือบรรทุกสินค้าเพื่อเรียกค่าไถ่ ที่ผ่านมามีรายงานการโจมตี
ของโจรสลัดในหลายพื้นที่ เช่น บริเวณอ่าวโซมาเลีย บริเวณทะเลอาราเบียน บริเวณมหาสมุทรอินเดีย และบริเวณช่องแคบมะ
ละกา เป็นต้น นอกจากนี้ การจอดเรือบรรทุกสินค้าที่ท่าเรือในเมืองต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุโจรกรรมสินค้าหรือสิ่งของมี
ค่าของลูกเรือได้เช่นกัน
แม้ ว่าบริเวณช่ อ งแคบมะละกาซึ่งเป็ น พื้ น ที่ ที่ เรือ บรรทุ ก น้ ามั น และสารเคมีข องบริษั ท เดิน เรือ ผ่ านเป็ นประจ า
จะเกิดเหตุไม่บ่อยและไม่รุนแรงเท่ากับพื้นที่อื่น ประกอบกับสินค้าที่บ ริษัทขนส่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและน้ามันพืชชนิด
ต่างๆ ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของกลุ่มโจรสลัดเท่ากับน้ามันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กาหนดให้มีแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือ (Ship Security Plan: SSP) ซึ่งระบุถึงวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ รวมถึงการป้องกัน
เหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลัด โดยแผนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานตรวจเรือของกรม
เจ้าท่า และสอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่กาหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization: IMO) ทั้งนี้ ตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ (SSP) บริษัทกาหนดให้มีการจัดเวรยามเฝ้า
ระวังและเตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของเรือลาอื่นที่อยู่ในรัศมีโดยรอบและมีการกาหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเมื่อ
ตรวจพบความผิดปกติ เช่น
1) การแจ้งผู้ทาการในเรือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์
2) การแจ้งเตือนเรือที่เคลื่อนที่เข้าหาเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัทเพื่อส่งสัญญาณให้เรือดังกล่าวทราบว่า
ผู้ทาการในเรือได้สังเกตถึงความผิดปกติและเตรียมเฝ้าระวังแล้ว
3) การเคลื่อนที่ออกจากเรือที่เคลื่อนที่เข้าหา
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4) การแจ้งข้อมูลกลับมายังบริษัท และ
5) การขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้ าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลรักษาชายฝั่งในน่านน้าที่เรือบรรทุกน้ามันและ
สารเคมีของบริษัทเดินเรืออยู่ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังศึกษาและกาหนดให้เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือในเส้นทางและช่วงเวลาที่มี
ความปลอดภั ย เช่ น การไม่ เ ดิ น เรื อ เข้ า พื้ น ที่ เ สี่ ย งในเวลากลางคื น เนื่ อ งจากการสั ง เกตสิ่ ง ผิ ด ปกติ จ ะท าได้ ย าก
เป็นต้น สาหรับการจอดเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีที่ท่าเรือในเมืองต่างๆ บริษัทกาหนดให้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังและ
เตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องที่เข้าใกล้เรือ
บริษัทยังได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการปล้นสะดมของโจรสลัดที่เผยแพร่โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อทา
หน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆ (ซึ่งรวมถึง การป้องกันและปราบปรามการกระทาอันเป็น
โจรสลั ด ) และปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อื่ น ตามที่ ได้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาล ทั้ งนี้ บริ ษั ท ได้ น าข้ อ มู ล และสถิ ติ ก ารเกิ ด เหตุ ม าใช้
ประกอบการวางแผนการเดินเรือ โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมกับทาง ศรชล. เมื่อมีการจัดประชุมหารือ
ทุกครั้ง
ดังนั้น บริษัทเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการการเดินเรือในปัจจุบันเพียงพอสาหรับการป้องกัน ความเสี่ยงจากเหตุ
โจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลัด ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายในทรัพย์สินและ
สินค้าที่ขนส่ง และไม่เคยสูญเสียเจ้าหน้าที่ประจาเรือจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลัด
2.

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการดาเนินงานของบริษัท
2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ

ในธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ทางเรื อ นายหน้ า จั ด หาผู้ เ ช่ า เรื อ (Broker) เป็ น บุ ค คลที่ มี บ ทบาทส าคั ญ
ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กลางระหว่ า งผู้ เ ช่ า เรื อ (Charterer) ซึ่ ง หมายถึ ง ลู ก ค้ า ของบริ ษั ท และเจ้ า ของเรื อ (Ship Owner)
ซึ่งหมายถึง บริษัทเนื่องจากนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือจะทราบความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย โดยทราบว่าผู้เช่าเรือต้องการขนส่ง
สินค้าอะไร ปริมาณเท่าไร ในช่วงเวลาใด และทราบว่าเจ้าของเรือมีเรือที่พร้อมบรรทุกสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ การ
ติดต่อและประสานงานผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) ของผู้เช่าเรือ (Charterer) และเจ้าของเรือ (Ship Owner) จึง
ช่วยลดขั้นตอนการดาเนินงานเมื่อเทียบกับการติดต่อและประสานงานระหว่างผู้เช่าเรือกับเจ้าของเรือหลายรายโดยตรง อีกทั้ง
หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้เช่าเรือและเจ้าของเรือ นายหน้าจั ดหาผู้เช่าเรือก็สามารถทาหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
หรือเป็นพยานเมื่อมีการฟ้องร้อง ดังนั้ น การติดต่อและประสานงานผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือจึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
สาหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ อย่างไรก็ตาม ผู้เช่ าเรือและเจ้าของเรือสามารถติดต่อ กับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือมากกว่า 1
รายได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้เช่าเรือหรือเจ้าของเรือได้หลากหลายขึ้น
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี น ายหน้ า จั ด หาผู้ เช่ า เรื อ ที่ บ ริ ษั ท ติ ด ต่ อ เป็ น ประจ า 1 ราย ได้ แ ก่ กลุ่ ม บริ ษั ท MEGAPORTS
ซึ่ งประกอบด้ ว ย บริ ษั ท Megaports Agencies Pte. Ltd (“MEGAPORTS”) และ บริ ษั ท Gesuri Maritime Pte. Ltd.
(“GESURI”) (รวมทั้ง 2 บริษัท เรียกว่า “กลุ่มบริษัท MEGAPORTS”) โดยกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยง
กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท จึ ง ถื อ ได้ ว่ า มี ค วามเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง นายหน้ า จั ด หาผู้ เช่ า เรื อ เพี ย งรายเดี ย ว เนื่ อ งจากบริ ษั ท
อาจสูญเสียลูกค้าที่ติดต่อผ่านกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ได้หากกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ไม่แนะนาให้ลูกค้าใช้บริการขนส่ง
สินค้ากับบริษัทต่อไป
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สาเหตุที่บริษัทติดต่อกลุ่มบริษัท MEGAPORTS เป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือเพียงรายเดียว เนื่องจากในอดีตบริษัท
เคยติดต่อกับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือหลายราย ซึ่งแต่ละรายก็จะมีความสามารถหรือศักยภาพในการจัดหาสินค้าและติดต่อ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกที่แตกต่างกันไป ที่ผ่านมา บริษัทเลือกที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS เพราะมีศักยภาพในการให้บริการและสามารถทาหน้าที่ให้บริษัทได้ดังต่อไปนี้
1) สามารถติดต่อกับลูกค้าได้เป็นจานวนมาก ทาให้บริษัทสามารถเลือกให้บริการกับลูกค้าที่ให้อัตราค่าขนส่งที่ดีได้
และสามารถวางแผนการจัดหาสินค้าและลูกค้าให้อย่างต่อเนื่อง
2) มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นเวลานานจึงสามารถคัดเลือกและแนะนาลูกค้าที่มี
ฐานะทางการเงินที่ดีให้กับบริษัทได้ ทาให้บริษัทลดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งสินค้า
จากลูกค้าลงได้
3) ทาหน้าที่ประสานงานกับตัวแทนเจ้าของเรือ (Ship Agent) ที่ท่าเรือต้นทางและปลายทางได้ดีทาให้การนาเรือ
เข้าเทียบท่าและการรับ/ส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
4) ดาเนินการชาระค่าใช้จ่ายในการนาเรือเข้าเทียบท่าตามที่ตัวแทนเจ้าของเรือเรียกเก็บ แล้วจึงเรียกเก็บกับบริษัท
ในภายหลัง ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกและประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารให้กับบริษัทได้
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท เชื่ อ มั่ น ว่ า การมี ก ลุ่ ม บริ ษั ท MEGAPORTS เป็ น นายหน้ า จั ด หาผู้ เช่ า เรื อ เพี ย งรายเดี ย ว
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มบริษัท MEGAPORTS มี
การพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ได้แนะนาลูกค้าให้ใช้บริการขนส่งสินค้า
ของบริษัทเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
แม้ ว่ า นายหน้ า จั ด หาผู้ เช่ า เรื อ (Broker) จะเป็ น ผู้ เ สนอชื่ อ เรื อ ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ เช่ า เรื อ (Charterer)
แต่ น ายหน้ า จั ด หาผู้ เ ช่ า เรื อ (Broker) ไม่ ไ ด้ เป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจเช่ า เรื อ ผู้ เช่ า เรื อ (Charterer) เป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจว่ า จะใช้ เรื อ
ของเจ้าของเรือ (Ship Owner) รายใดในการขนส่งสินค้า โดยทั่วไปผู้เช่าเรือ (Charterer) จะตัดสินใจโดยอ้างอิงจากคุณภาพ
การให้บริการขนส่งสินค้า
1) การจัดส่งสินค้าได้ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า
2) การเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
3) การควบคุมดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญหายเกินกว่าที่กาหนด
4) การดูแลรักษาเรือ เครื่องจักรกลภายในเรือ และถังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้
เช่าเรือ (Charterer) สามารถประเมินได้จากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงข้อร้องเรียนจากผู้รับสินค้า
(Consignee) ที่ท่าเรือปลายทาง
ทั้ งนี้ บริ ษั ท มั่ น ใจว่าลู ก ค้ าของบริ ษั ท (รวมถึ งลู ก ค้ าที่ ติ ด ต่ อ ผ่ านกลุ่ ม บริ ษั ท MEGAPORTS) เชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพ
การให้บริการของบริษัท
2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
ปัจจุบัน บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับผู้เช่าเรือ (Charterer) รายใหญ่ 5 ราย ได้แก่
1) บริษัท Inter-Continental Oils and Fats Pte Ltd (“ICOF”) ผู้ค้าน้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก
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
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย และ PT Astra Agro Lestari ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อค้าผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออก
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3) บริษัท Wilmar International Limited (“WILMAR”) ผู้ผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก
4) บริษัท Denali Trading Pte. Ltd. (“DENALI”) ผู้ค้าน้ามันปาล์มรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก
5) บริษัท Nova Carriers Singapore Pte Ltd ผู้ให้บริการการจัดการและการขนส่งสินค้า
บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ หากลูกค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งไม่ใช้บริการขนส่งสินค้า
ทางเรือกับบริษัทต่อไป บริษัทอาจไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ทดแทนได้ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญได้
บริษัทเชื่อว่าการให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือรายใหญ่น้อยราย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทในระยะยาว เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวเป็นผู้จาหน่ายนา้ มันปาล์มที่สาคัญในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ จึงมีความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าที่ผ่าน
มาบริษัทสามารถให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพกับลูกค้าได้อย่างสม่าเสมอ เช่น
1) บริษัทจัดส่งสินค้าได้ตามกาหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า เพราะการส่งมอบที่ล่าช้ากว่าแผนอาจทาให้ลูกค้า
เสียค่าปรับหรือสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อสินค้าของลูกค้าได้
2) บริษัทเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เกิดการปนเปื้อน (Contamination) ระหว่างการขนส่ง เนื่องจากสินค้าที่บริษัท
ขนส่งเป็นน้ามันปาล์มและน้ามันพืชที่ใช้ในการบริโภค (Food Grade) การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมต่างๆ
อาจทาให้น้ามันปาล์มและน้ามันพืชมีคุณสมบัติต่ากว่าที่ลูกค้าตกลงไว้กับผู้ซื้อของลูกค้า จึงอาจถูกปฏิเสธการ
รับสินค้าและสร้างความเสียหายให้กับลูกค้าได้
3) บริษัทมีการควบคุมและดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญหายเกินกว่าปริมาณที่กาหนด โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคย
ได้รับการร้องเรียนเรื่องการสูญหายของสินค้าจากลูกค้า ทาให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่บริษัทขนส่งจะส่งถึงผู้ซื้อ
สินค้าของลูกค้าได้ตามจานวนที่ตกลงกันไว้
4) บริษัทดูแลรักษาเรือ เครื่องจักรกลภายในเรือ และถังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการ ทาให้เกิดความ
มั่นใจของผู้รับสินค้าปลายทาง
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี ค วามช านาญและมี ป ระสบการณ์ ย าวนานในการขนส่ ง สิ น ค้ า ในเส้ น ทางเมี ย นมา
ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักของลูกค้ารายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าลูกค้าของบริษัทจะใช้บริการขนส่ง
สินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแนวโน้มที่จะใช้บริ การขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นตามความต้องการนาเข้าผลิตภัณฑ์น้ามัน
ปาล์มและน้ามันพืชชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ
ปัจจุบัน AMAL ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถกับลูกค้าเพียง 2 ราย ได้แก่
1) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (“PTG”) ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกและค้าส่งน้ามันเชื้อเพลิง โดยขนส่งน้ามัน
เชื้อเพลิงจากโรงกลั่นที่ PTG ซื้อน้ามันไปยังคลังน้ามันของ PTG
2) ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ขนาดใหญ่รายหนึ่ง โดยขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตไปยังโรงกลั่นน้ามันที่
สั่งซื้อไบโอดีเซล B100
3) ผู้ผลิดเอธานอล โดยขนส่งจากโรงงานผลิตไปยังโรงกลั่นน้ามัน
บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย หากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไม่ใช้บริการขนส่งสินค้ากับ AMAL
และไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ทดแทนได้ รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถอาจลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
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บริษัทมีแผนที่จะให้ AMAL เพิ่มจานวนลูกค้าโดยขยายการให้บริการขนส่งไปยังสินค้าประเภทอื่น นอกเหนือจากน้ามัน
เชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เช่น ผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม ได้แก่ น้ามันปาล์มดิบ (CPO) น้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO)
และน้ามันปาล์มบริโภค (Palm Olein) เป็นต้น และ เอทานอล (Ethanol) รวมถึงสินค้าเหลวประเภทอื่นๆ เพื่อให้ขนสินค้าที่
หลากหลายมากขึ้ น และสามารถเพิ่ ม อั ต ราการใช้ร ถได้ ม ากขึ้น ทั้ งนี้ การขนสิ น ค้ าเหลวเพี ย งอย่ างเดี ย วท าให้ บ ริษั ท ไม่
จาเป็นต้องลงทุนซื้อรถบรรทุกสินค้าหลายประเภท ดังนั้น บริษัทคาดว่าจานวนลูกค้าของ AMAL จะทยอยเพิ่มขึ้นตามการ
เติบโตของธุรกิจและลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งลงได้
2.4 ความเสี่ยงจากการที่ไม่มีสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาว – สาหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
สาหรับธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือ (Charterer) ในลักษณะเป็น
รายเที่ยว (Voyage Charter) คือ การให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทางแต่ละครั้งตามที่ผู้เช่าเรือได้
แจ้งความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าให้บริษัททราบผ่านทางนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Ship Broker) ทั้งนี้ การที่บริษัทไม่มี
การทาสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาว ในขณะที่บริษัทมีการลงทุนเพื่อเพิ่มจานวนเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีหลายลา
ในช่วงที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะลงทุนเพิ่มในอนาคต ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่ผลการดาเนินงานจะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
หรืออาจไม่สามารถชาระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ กู้ยืมเพื่อลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีได้ ในกรณี
บริษัทไม่สามารถให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือได้มากเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ 1) ICOF 2) ASTRA-KLK 3) WILMAR และ 4) DENALIเป็น
ผู้ ค้ า น้ า มั น ปาล์ ม ขนาดใหญ่ จึ งมี ค วามต้ อ งการขนส่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ า มั น ปาล์ ม ให้ กั บ ผู้ น าเข้ า น้ า มั น ปาล์ ม อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
บริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้เช่าเรือมาเป็นเวลานานจากการให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้ผู้เช่า
เรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับบริษัทอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจึงเชื่อมั่น
ว่าผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทจะใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทต่อไปในระยะยาว แม้ว่าบริษัทจะไม่มีการทาสัญญา
ว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาวกับผู้เช่าเรือ
นอกจากนี้ การที่ธุรกิจขนส่งสิน ค้าทางเรือมีน ายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) ซึ่งทาหน้าที่เป็น ตัวกลางระหว่าง
ผู้เช่าเรือและบริษัทโดยทาหน้าที่ติดต่อและประสานงานระหว่างผู้เช่าเรือหลายราย ทาให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือทราบถึงความ
ต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้เช่าเรือที่หลากหลาย ณ ขณะนั้น ที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท
MEGAPORTS ที่เป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือที่มีชื่อเสียงสาหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม และเป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่า
เรือของบริษัทมาเป็นเวลานาน บริษัทจึงเชื่อว่าในกรณีที่ผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทรายใดใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
ของบริษัทลดลง กลุ่มบริษัท MEAGAPORTS จะสามารถแนะนาผู้เช่าเรือรายอื่นให้กับบริษัทเพื่อทดแทนได้
2.5 ความเสี่ยงจากการขนสินค้าเฉพาะกลุ่ม
สินค้าที่ AMA ให้บริการขนส่งทางเรือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์ม เช่น น้ามันปาล์มดิบ (CPO) น้ามัน
เมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) น้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) และน้ามันปาล์มบริโภค (Palm Olein) เป็นต้น ในขณะที่สินค้าที่
AMAL ให้ บ ริการขนส่ งทางรถเป็น กลุ่ มผลิ ตภั ณ ฑ์ น้ ามัน เชื้อเพลิง ซึ่ งได้ แก่ น้ ามั นเชื้อ เพลิ ง และไบโอดีเซล B100 ซึ่ งเป็ น
ส่วนผสมในน้ามันดีเซลที่จาหน่ายภายในสถานีบริการน้ามัน บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่ม โดย
รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณการบริโภคน้ามันปาล์ม ไบโอดีเซล B100 และน้ามันเชื้อเพลิง
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทก็ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่มเป็นอย่างดี บริษัทกาลังศึกษา
และวางแผนความเป็นไปได้ที่จะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังสินค้ากลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ขนส่งอยู่ในปัจจุบัน
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รวมถึงการให้บริการในรูปแบบอื่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร บริษัทเชื่อว่าจะสามารถลดผลกระทบ
ความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้
2.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัท
ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทและ AMAL เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และความชานาญ
เฉพาะทาง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทและ AMAL ขนส่งจัดเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย การขนส่งสินค้าดังกล่าว
ทั้งทางเรือและทางรถต้องอาศัย ผู้ทาการในเรือ (สาหรับการขนส่งทางเรือ) และพนักงานขับรถ (สาหรับการขนส่งทางรถ) ที่
ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการทางานในเรื่องต่างๆ เช่น ใบอนุญาตเดินเรือของนายประจาเรือ หรือ
ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 4 สาหรับขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย เป็นต้น รวมถึงผู้มีความรู้และความชานาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งสินค้า เช่น การเดินเรือและรถอย่างปลอดภัย การรับ/จ่ายสินค้าอย่างปลอดภัย การดูแลรักษาสินค้า และการ
ป้องกันภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เนื่องจากความผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติงานอาจนามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินรวมถึงสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน บริษัทจึงให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทางาน โดยบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละ
หน่ วยงานอย่ างต่ อเนื่ อง และส่ งเสริ มให้ พ นั ก งานภายในหน่ วยงานแลกเปลี่ย นความรู้แ ละประสบการณ์ ท างาน รวมถึ ง
กาหนดให้เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลวางแผนและติดตามการอบรมและเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาตของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ที่
ปรับเปลี่ยนในแต่ละปีได้
นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชานาญ บริษัทยังตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาบุคคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ บริษัทจึงได้มีการพิจารณาและกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน โดยอ้างอิงจากอัตรา
ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจให้บุคลากรของบริษัททางานร่วมกับบริษัทในระยะยาว และพิจารณาเลื่อนขั้น
ให้กับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม ให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาบริษัทได้
เต็มความสามารถ ดังนั้นบริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มี ประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัทจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินธุรกิจในอนาคต
2.7 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า
เนื่องจากบริษัทดาเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ โดยสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าสูง จากปริมาณการขนส่งต่อเที่ยวสูง และเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ดังนั้น หากเกิดความผิดพลาดหรือ
อุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งสินค้า อาจทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทเช่น การเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
ค่าชดเชยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ค่าชดเชยการเสียชีวิตของพนักงานบริษัทและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ค่าสินค้าที่เสียหาย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
เป็นต้น หรือความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทซึ่งอาจทาให้ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการขนส่งจากบริษัท
ได้
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า บริษัทจึงกาหนดและปรับปรุง
มาตรการป้องกันอุ บัติเหตุอย่างต่อเนื่ องเพื่ อลดปั จจัยที่อาจก่อให้ เกิดอุบั ติเหตุได้ ส าหรับ การขนส่งสิ นค้าทางเรือ บริษั ท
กาหนดให้ผู้ทาการในเรือ (ได้แก่ นายเรือ นายประจาเรือ และลูกเรือ) ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับการเดิน
ทะเลที่กาหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เช่น
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1) การเดินยามเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของจุดเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้ทุกๆ 4 ชั่วโมง
2) การสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ประจาเรือและลูกเรือเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ห รือตรวจหาสารเสพติดอย่าง
สม่าเสมอ
3) การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเดินเรือเป็นประจาทุกเดือน
4) การตรวจสอบสภาพอากาศและความพร้อมของเรือก่อนออกจากท่ าเรือต้นทางและก่อนเข้าท่าเรือปลายทาง
เป็นต้น
ส าหรั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า ทางรถ บริ ษั ท ก าหนดนโยบายด้ า นความปลอดภั ย ในการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางรถ
โดยกาหนดให้พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น
1) การกาหนดให้พนักงานขับรถต้องเดินรถไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และต้องหยุดพักรถเป็นเวลา 30 นาที เมื่อเดิน
รถต่อเนื่องครบทุกๆ 4 ชั่วโมง และกรณีเส้นทางที่ไกลเกิน 8 ชั่วโมง บริษัทกาหนดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน
ทาหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ามัน โดยสลับกันเดินรถและพักผ่อน เพื่อให้พนักงานขับรถแต่ละคนเดินรถไม่เกิน 8
ชั่วโมงต่อวัน
2) การสุ่มตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยพิจารณาจากสภาพร่างกาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และ
ตรวจหาสารเสพติด ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน
3) การตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกน้ามันก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน
4) การกาหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS เพื่อคอยตรวจสอบความเร็วของรถ
การจอดตามจุดจอดที่กาหนด รวมถึงเฝ้าดูสภาพและพฤติกรรมของพนักงานขับรถผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง
ในรถบรรทุกน้ามัน เป็นต้น
บริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ คอยจัดอบรม
พนักงานขับรถเรื่องการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การสุ่มตรวจสอบพนักงานขับรถระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เช่น การวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ ณ จุดจอดรถ เสนอมาตรการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จัดทาแผนฉุกเฉิน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้ทาประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทและ AMAL สาหรับการให้บริการขนส่ง
ทางเรือ บริษัทได้ทาประกันภัยเรือและเครื่องจักร (Hull & Machinery Insurance: H&M Insurance) ซึ่งคุ้มครองอุบัติเหตุ
ทุกชนิดที่อาจเกิดกับเรือและเครื่องจักร เช่น การเกิดเพลิงไหม้ และการชนกระแทก เป็นต้น บริษัทยังได้จัดทาประกันภัย
สาหรับความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Protection & Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากเรือ เช่น ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหาย
ของสินค้าที่ขนส่ง (การปนเปื้อน และการสูญหาย) และความเสียหายจากสินค้าที่รั่วไหลออกจากเรือแล้วก่อให้เกิดมลภาวะ
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทตกลงวงเงินประกันภัยแต่ละประเภทกับผู้รับประกันภัย โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและ
มูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ที่ผ่านมาเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัทไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ
สาหรับ การให้ บ ริก ารขนส่ งทางรถ บริษั ท ได้ ท าประกั น ภั ยรถบรรทุ ก น้ ามั น ทุ ก คั น โดยคุ้ ม ครองความเสี ยหาย
ต่ อ รถยนต์ และต่ อ ชี วิ ต ของพนั ก งานขั บ รถและผู้ โ ดยสาร รวมถึ ง การท าประกั น ภั ย สิ น ค้ า ที่ ร ถบร รทุ ก น้ า มั น ขนส่ ง
โดยคุ้มครองความสูญหาย เสียหาย หรือการส่งมอบสินค้าล่าช้า นอกจากนี้ บริษัทกาหนดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
รถบรรทุ กน้ ามั น เพื่ อติ ดตามพฤติ กรรมการเดิ น รถของพนั กงานขับ รถ หากเจ้าหน้ าที่ ฝ่ายปฏิ บั ติ การ เห็ น ความผิ ดปกติ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะรีบติดต่อพนักงานขับรถเพื่อแจ้งเตือนทันที
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บริษัทเชื่อว่ามาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการขนส่งสิน ค้าให้อยู่ในระดับที่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิน งานของบริษัท อย่างมี
นัยสาคัญ
2.8 ความเสี่ยงจากการจอดรอรับ/ส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้า
การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในบางครั้ง อาจเกิดเหตุการณ์ที่เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีไม่สามารถรับ /ส่ง
สินค้าได้เมื่อไปถึงท่าเรือ จากหลายสาเหตุ เช่น
1) ลูกค้าไม่พร้อมรับ/ส่งสินค้า เนื่องจากสินค้าไม่พร้อมส่ง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ/ส่งสินค้าไม่ครบถ้วน
2) ท่าเรือที่กาหนดให้เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีไปรับ/ส่งไม่พร้อมให้เรือเข้าเทียบท่า ซึ่งอาจเกิดจากข้อจากัด
ของท่าเรือที่ไม่สามารถรองรับการรับ/ส่งสินค้าจากเรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีจานวนมากได้
3) ถังสาหรับ บรรจุสิน ค้าที่ ท่าเรือปลายทางเต็มจึงไม่ สามารถรับ สินค้าจากเรือได้ เป็น ต้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่เรือ
บรรทุกน้ามันและสารเคมีต้องจอดรอที่ท่าเรือเป็นเวลานาน บริษัทจะได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น
จากการจอดรอ นอกจากนี้ การจอดรอที่ท่าเรือเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อแผนการรับส่งสินค้าในเที่ยว
ถัดไปจนอาจทาให้บริษัทเสียโอกาสในการให้บริการขนส่งสินค้ากับลูกค้ารายอื่นที่เปลี่ยนไปใช้เรือบรรทุกน้ามัน
และสารเคมีจากเจ้าของเรือรายอื่น เนื่องจากไม่สามารถรอเรือของบริษัทได้
บริษัทตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจอดรอรับ /ส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้า
บริษัทจึงเรียกเก็บค่าเสียเวลา (Demurrage Charge) จากการจอดรอเกินเวลาที่กาหนด โดยคิดในอัตราค่าเสียเวลาต่อวัน หรือ
ต่อชั่วโมงที่ต้องจอดรอ ที่ผ่านมาการจอดรอรับ/ส่งสินค้าเกินกว่ากาหนดส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ท่าเรือในประเทศเมียนมา บริษัทจึง
ได้เจรจากับผู้เช่าเรือผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) เพื่อกาหนดอัตราค่าเสียเวลา (Demurrage Charge) ให้เหมาะสม
กับความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการจอดรอรับ /ส่งสินค้าจากความ
ไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้
3.

ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนส่ ง สิ น ค้ า ทางเรื อ บริ ษั ท ติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า ผ่ า นนายหน้ า จั ด หาผู้ เ ช่ า เรื อ (Broker) ที่ อ ยู่
ในต่างประเทศ ทาให้อัตราค่าขนส่งสินค้าที่บริษัทตกลงกับลูกค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ อ าจท าให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ เงิ น ค่ า ขนส่ ง สิ น ค้ า ในสกุ ล เงิ น บาทแตกต่ า งจากที่ ตั้ ง ใจไว้
จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจและการลงทุนขยายธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้
ถือหุ้นของบริษัท
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สาคัญในการดาเนินงาน (เช่น ต้นทุนค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในการเทียบท่า และค่านายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Commission Fee) เป็นต้น เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การที่
บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)
ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้บ้าง
นอกจากนี้ บริษั ทยั งกาหนดให้ ก ารกู้ยืม เงิน จากสถาบั น การเงินส าหรับลงทุน ซื้ อเรือ บรรทุ ก น้ ามั น และสารเคมี
ล าใหม่ กู้ ยื ม เป็ น สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ เพื่ อ ให้ ด อกเบี้ ย และเงิ น ต้ น ที่ ช าระเป็ น สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ เพื่ อ ช่ ว ยลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยลงได้
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3.2 ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าขนส่งจากลูกค้าผ่านทางนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ
ในธุ ร กิ จ การขนส่ งสิ น ค้ าทางเรื อ ลู ก ค้ า เกื อ บทั้ งหมดที่ บ ริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารขนส่ งสิ น ค้ า เป็ น ผู้ เช่ า เรื อ (Charterer)
ที่อยู่ต่างประเทศ ทาให้การติดต่อและประสานงานกับลูกค้าโดยตรงทาได้ยาก นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) จึงทาหน้าที่
ช่วยบริษัทในการเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งสินค้าจากทางผู้เช่าเรือ อย่างไรก็ตาม นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือที่บริษัทใช้บริการ
เป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกัน ทาให้บริษัทมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้สินมากกว่าการดาเนินธุรกิจ
กับบุคคลในประเทศ บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้จากลูกหนี้ในต่างประเทศ
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ก าหนดให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท MEGAPORTS ท าหน้ า ที่ เรี ย กเก็ บ เงิ น ค่ า ขนส่ ง สิ น ค้ า จากลู ก ค้ า ของ
บริษัททั้งหมด โดยบริษัทกาหนดให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือรวบรวมเงินค่าขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากลูกค้ าในแต่ละเที่ยวและ
โอนให้บริษัทรวมกันเป็นครั้งเดียว เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคาร อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าขนส่งที่นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือได้เรียกเก็บจากลูกค้าได้ บริษัทจึงกาหนดให้การโอน
เงินแต่ละครั้งเกิดจากการรวมเงินค่าขนส่งสินค้าไม่เกิน 2 ถึง 3 เที่ยว เพื่อให้ระยะเวลาในการโอนเงินแต่ละครั้งไม่นานเกินไป
หรือจานวนเงินไม่สูงเกินไป จึง ช่วยจากัดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าขนส่งจากนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือได้ ในขณะที่ยัง
สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการโอนเงิ นได้อย่างเหมาะสม สาหรับเงินค่าขนส่งสินค้าที่เกิดจากการให้บริการขนส่งโดยเรือ
บรรทุกน้ามันและสารเคมีขนาดใหญ่ บริษัทกาหนดให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือโอนเงินค่าขนส่งสินค้าให้ทุกครั้งที่เรียกเก็บจาก
ลูกค้า ที่ผ่านมาบริษัทติดต่อธุรกิจกับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือช่วยทา
หน้าที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานานโดยไม่เคยเกิดปัญหาเรื่องการเรียกเก็บเงินจากนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได้ มี ก ารติ ด ตามฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของกลุ่ ม บริ ษั ท MEGAPORTS
จากข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ป รากฏในงบการเงิน ของกลุ่ ม บริษั ท MEGAPORTS โดยบริ ษั ท พบว่ ากลุ่ ม บริ ษั ท MEGAPORTS
มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี แ ละมี ฐ านะการเงิน ที่ มั่ น คง บริ ษั ท จึ งเชื่ อ ว่ า การก าหนดให้ น ายหน้ า จั ด หาผู้ เช่ า เรื อ รวบรวมเงิ น
ค่าขนส่งสินค้าและโอนให้บริษัทเป็นครั้งเดียวจะไม่ กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทเนื่องจาก
ระยะเวลาและจานวนเงินที่บริษัทกาหนดให้โอนต่อครั้งไม่สูงมาก
4.

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
4.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอานาจกาหนดนโยบายการบริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในเรือ่ งดังกล่าว จึงได้กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่ช่วยให้การดาเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทกาหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจานวน 4 คนจาก
กรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 4 คน ทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการทารายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ เหมาะสม รวมถึงสอบทานให้บริษัทมีการจัดทา
และเปิดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและทันเวลา บริษัทยังกาหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อ
ทาหน้ าที่สรรหาบุคคลที่ มีความรู้ความสามารถเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึง
พิจารณาและกาหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 4 คน
เป็นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจากกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 คน และแต่งตั้งกรรมการ
อิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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4.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัท และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจมี
มูลค่าสุทธิหลังหลักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจาหน่ายสะสม เท่ากับ 3,076.17 ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงได้ดังนี้
ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์
ที่ดิน
เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีและอุปกรณ์เรือ 1/
- เรือเดินทะเล
- รายจ่ายในการซ่อมแซมและสารวจเรือรอตัด
จ่าย
- อุปกรณ์ประจาเรือ

รถบรรทุกน้ามันมันและอุปกรณ์รถ
สานักงานและอุปกรณ์สานักงาน
- อาคารและโรงงาน
- สานักงานสาเร็จรูป
- ส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน
- เครื่องตกแต่งสานักงาน
- อุปกรณ์และเครื่องใช้สานักงาน
- เครื่องจักร
- ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ:

มูลค่าสุทธิทาง
บัญชี
(ล้านบาท)
40.00

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

AMAL เป็นเจ้าของ

ไม่มี

2,080.04
99.85

บริษัท เป็นเจ้าของ
บริษัท เป็นเจ้าของ

11.76

บริษัท เป็นเจ้าของ

791.41

AMAL เป็นเจ้าของ

23.10
0.75
8.71
1.35
7.20
1.56
3.64
0.51
6.29
3,076.17

AMAL เป็นเจ้าของ
AMAL เป็นเจ้าของ
บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ
AMAL เป็นเจ้าของ
บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ
AMAL เป็นเจ้าของ
บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ
บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ
บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ

เรื อ บ ร ร ทุ ก น้ า มั น แ ล ะ
สารเคมีส่วนใหญ่ปลอดภาระ
จ าน อ งแ ล้ ว ย ก เว้ น เรื อ
บรรทุกน้ามันที่บริษัท ลงทุน
ซื้ อ ใน ช่ ว งปี 2558 ถึ งปี
25611/
รถบรรทุกน้ามันทั้งหมดติด
ภาระตามสัญญาเช่าซื้อ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จดจานองเรือ “เมซอนร์” เรือ “อุลญา” เรือ “อลิลญา” เรือ “อัณณิกา” เรือ “สลิณา”และเรือ
“เอลิฌา” ที่ลงทุนซื้อในช่วงปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ไว้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม 2 แห่ง
2/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรถบรรทุกน้ามันจานวน 181 คัน (โดยรถบรรทุกน้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหัวลากจูง
(หัวลาก) 1 คัน และรถพ่วงบรรทุกน้ามันปริมาณบรรทุก 45,000 ลิตร อีก 1 คัน) และมีรถหัวลากจูง 1 คัน (สารองไว้ใช้ในระหว่างการ
ซ่อมแซมรถหัวลากจูงคันอื่น) โดยรถบรรทุกน้ามันทั้งหมดและรถหัวลากจูงอีก 1 คัน อยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง โดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็นรายเดือน
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ทั้งนี้ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่สาคัญ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานของสินทรัพย์สาหรับการ
ดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้ดังนี้
4.1.1 เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริษั ท มีเรือบรรทุ กน้ ามัน และสารเคมี จานวน 11 ล า ส าหรับ การให้ บ ริการขนส่ ง
ผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและน้ามันพืชชนิดต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศเวียดนาม
และ ประเทศฟิลิปปินส์) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) และภูมิภาค
เอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น) รายละเอียดที่สาคัญของ
เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมีของบริษัท สรุปได้ดังนี้
ชื่อเรือ
พริมโรส

เบิกไพร

อาม่า

จ้าวอโนมา

ข้อมูลเรือที่สาคัญ
- สัญชาติ: ไทย
- ปีที่บริษัท ลงทุนซื้อ: 2555
- ปีที่สร้าง: 2535
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 6 ปี
- น้าหนักบรรทุก: 4,908 เมตริกตัน
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปีที่บริษัท ลงทุนซื้อ: 2555
- ปีที่สร้าง: 2536
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 7 ปี
- น้าหนักบรรทุก: 3,165 เมตริกตัน
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2555
- ปีที่สร้าง: 2537
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 8 ปี
- น้าหนักบรรทุก: 3,110 เมตริกตัน
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2553
- ปีที่สร้าง: 2538
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 9 ปี
- น้าหนักบรรทุก: 4,763 เมตริกตัน
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
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การให้บริการ 1/
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและ
น้ า มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ น ทางเมี ย นมา
และ/หรือเส้นทางเวียดนาม

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและ
น้ามั นพื ชชนิ ดต่ างๆ ในเส้น ทางเวียดนาม
และ/หรือ เส้นทางฟิลิปปินส์

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและ
น้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนาม

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและ
น้ า มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ น ทางเมี ย นมา
และ/หรื อ เส้ น ทางเวี ย ดนาม และ/หรื อ
ฟิลิปปินส์
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ชื่อเรือ
เมซอนร์

เมญ่า

อุลญา

อลิลญา

อัณณิกา

สลิณา

ข้อมูลเรือที่สาคัญ
- สัญชาติ: ไทย
- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2558
- ปีที่สร้าง: 2546
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 17 ปี
- น้าหนักบรรทุก: 4,823 เมตริกตัน
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2559
- ปีที่สร้าง: 2550
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 21 ปี
- น้าหนักบรรทุก: 9,942 เมตริกตัน
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2559
- ปีที่สร้าง: 2552
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 23 ปี
- น้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2560
- ปีที่สร้าง: 2552
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 23 ปี
- น้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2560
- ปีที่สร้าง: 2552
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 23 ปี
- น้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
- สัญชาติ: ไทย
- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2560
- ปีที่สร้าง: 2552
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 23 ปี
- น้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (IMO II/III)
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การให้บริการ 1/
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและ
น้ า มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ น ทางเมี ย นมา
และ/หรือ เส้นทางเวียดนาม

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและ
น้ า มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ น ทางเอเชี ย
ตะวันออก และ/หรือเอเชียใต้

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและ
น้ า มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ น ทางเอเชี ย
ตะวั น ออก และ/หรื อ เส้ น ทางเอเชี ย ใต้
และ/หรือเส้นทางฟิลิปปินส์

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและ
น้ า มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ น ทางเอเชี ย
ตะวันออก และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและ
น้ า มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ น ทางเอเชี ย
ตะวันออก และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้และ/
หรือเส้นทางฟิลิปปินส์

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและ
น้ า มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ น ทางเอเชี ย
ตะวั น ออก และ/หรื อ เส้ น ทางเอเชี ย ใต้
และ/หรือเส้นทางฟิลิปปินส์
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ชื่อเรือ
เอลิฌา

ข้อมูลเรือที่สาคัญ
- สัญชาติ: ไทย
- ปีที่บริษัทลงทุนซื้อ: 2561
- ปีที่สร้าง: 2551
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 20 ปี
- น้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน้ามันและสารเคมี (IMO II/III)

การให้บริการ 1/
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและ
น้ า มั น พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ ในเส้ น ทางเอเชี ย
ตะวั น ออก และ/หรื อ เส้ น ทางเอเชี ย ใต้
และ/หรือเส้นทางฟิลิปปินส์

หมายเหตุ: 1/ เส้นทางการให้บริการขนส่งสินค้าสาหรับเรือแต่ละลาในบางช่วงอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในตาราง เนื่องจากบริษัทมีการบริหาร
จัดการเส้นทางเดินเรือ โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือบางลาบางช่วงเวลาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการให้บริการ
ลูกค้า หรือการรับน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเรือ เป็นต้น

รถบรรทุกน้ามัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษั ท มีรถบรรทุก น้ามัน จานวน 181 คัน สาหรับการให้บ ริก ารขนส่งน้ ามั น
เชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 และเอทานอล ในประเทศ รายละเอียดที่สาคัญของรถบรรทุกสินค้าเหลวของบริษัท สรุปได้ดังนี้
ประเภทรถ
ข้อมูลรถทีส่ าคัญ
รถบรรทุกน้ามัน รถบรรทุกน้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย
(181 คัน)
- รถหัวลากจูง (หัวลาก) ที่ต่อพ่วงกับรถพ่วง
บรรทุกน้ามันเพื่อการลากจูง
- รถพ่วงบรรทุกน้ามัน ซึ่งมีลักษณะเป็นถัง
บรรจุของเหลวที่ทาจากอลูมิเนียม โดยมี
ปริมาณบรรจุสูงสุด 45,000 ลิตร

การให้บริการ 1/
ให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง (ได้แก่ น้ามัน เบนซิน
และน้ามันดีเซล) ไบโอดีเซล B100 และเอทานอลใน
ประเทศ โดยขนส่งใน 3 ลักษณะ ได้แก่
- การขนส่งน้ามันจากโรงกลั่นน้ามันไปยังคลังน้ามัน
ของ PTG
- การขนส่ งไบโอดี เซลและเอทานอลจากโรงงาน
ผู้ผลิต ไปยังโรงกลั่นน้ามัน

4.1.2 สานักงานใหญ่
นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท ได้เช่าพื้นที่สานักงาน เพื่อ
ใช้เป็นสานักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่สานักงานมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
(1) สัญญาเช่าพื้นที่สานักงาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 33
คูส่ ัญญา
: 1. บริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้เช่า
2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้เช่า
ระยะเวลา
: วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565
พื้นที่สานักงานที่เช่า : พื้นที่ขนาด 398.96 ตารางเมตร
เลขที่ TNA02 ชั้น 33 ทาวเวอร์เอ โครงการ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
อั ต ร า ค่ า เช่ า แ ล ะ : บริษัทตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริการให้กับผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญา
ค่าบริการ
เช่าพื้นที่สานักงาน
การต่อสัญญา
: ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ บริษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า
พื้นที่สานักงาน
33
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4.1.3 สานักงานย่อยและศูนย์ซ่อมบารุง
AMAL ยังได้เช่าพื้นที่สถานีบริการน้ามัน PT ในอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และซื้อที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง ในอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นสานักงานย่อยของ AMAL เป็นจุดจอดรถ และศูนย์ซ่อมบารุง เพื่ อ
อานวยความสะดวกในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางรถ ทั้ งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาซื้อขายที่ดินมีรายละเอียดที่
สาคัญ ดังนี้
(1) สัญญาเช่าพื้นที่สถานีบริการน้ามัน PT (แห่งที่ 2)
คู่สัญญา
: 1. บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จากัด ในฐานะผู้ให้เช่า
ระยะเวลา
: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
พื้นที่ที่เช่า
: พื้นที่ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร
(พื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนภายในสถานีบริการน้ามัน PT ในอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี)
อัตราค่าเช่าและ
: AMAL ตกลงชาระค่าเช่าให้ กั บ ผู้ให้ เช่าเป็ น รายเดือ น ตามอัต ราที่ ตกลงไว้ในสัญ ญาเช่ าพื้ น ที่
ค่าบริการ
สานักงาน รวมถึงชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับผู้ให้เช่า
เงินประกันการเช่า

การต่อสัญญา

: AMAL ตกลงมอบเงินประกันตามที่กาหนดไว้ในสัญญาให้กับผู้ให้เช่า เพื่อเป็นหลักประกันการเช่า
หาก AMAL เช่าจนครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยมิได้ประพฤติผิดสัญญา และมิได้ค้าง
ชาระเงินต่างๆ ตามสัญญา ผู้ให้เช่าจะคืนเงินจานวนนี้ให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
: AMAL สามารถต่ออายุสัญญา โดยส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่าภายในเวลาไม่เกินกว่า 3 เดือน
และไม่ต่ากว่า 1 เดือนก่อนวันที่ครบกาหนดตามสัญญา

4.2

สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
ในการดาเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ AMAL และลูกค้าจะลงนามในสัญ ญาว่าจ้างขนส่งสินค้า เพื่อตกลง
เงื่อนไขที่สาคัญในการให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้ง 3 ราย มีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
4.2.1 สัญญาว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 1)
คู่สัญญา
วันที่ลงนาม
ระยะเวลา
การบอกเลิกสัญญา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง 1/
: วันที่ 1 มกราคม 2558
: 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้อาจถูกปรับเพิ่มหรือ
ปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ในภายหน้าขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานตามสัญญา
: สัญญาสามารถยกเลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้
- หาก AMAL กระทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน หรือ
- คู่สัญญาไม่สามารถทางานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กาหนด หรือ
- คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง หรือ
- คู่สัญ ญาละทิ้ งการท างาน ไม่ แก้ไขงานส่ วนหนึ่ งส่วนใดให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ตามสัญญา หรือ
- คู่สัญญาเป็นบุคคลล้มละลาย
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ก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
ค่าขนส่งสินค้า
: ผู้ว่าจ้างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่ าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน้ามันดีเซลภายในสถานี
บริการน้ามันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สรุ ป สาระส าคั ญ ของ : - AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลั่นน้ามันของ
สัญญา
TOP ไปยังคลังน้ามันตามที่กาหนด เพื่อส่งมอบน้ามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จ
ตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้กาหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้า
ในแต่ละคราว
- ผู้ว่าจ้างตกลงรับประกันปริมาณงานขั้นต่าของการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ไว้ที่
อัตราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้
ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ AMAL รับทราบ
- AMAL มีหน้าที่จัดหารถบรรทุกน้ามันจานวน 30 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
โดยเข้าเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558 หากเกินกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว AMAL ตกลงชาระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญา
- AMAL ต้ อ งน าหนั งสื อ ค้ าประกั น ของธนาคารพาณิ ชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่ งไม่ มี
กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการค้าประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กับผู้ว่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
- AMAL ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน้ามันเชื้อเพลิงที่
เสียหาย สูญหาย หรือชารุดบกพร่อง โดยการคิดคานวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคาที่
ระบุในเอกสารกากับการขนส่งหรือใบกากับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ
- ในกรณีที่ปรากฎว่าน้ามันเชื้อเพลิ งที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง AMAL
ตกลงชาระเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรือมีคุณภาพลดลง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปวงให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนในทันที
หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัท และ PTG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้
เปลี่ย นแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญ ญาว่าจ้า งขนส่งน้ามันเชื้อ เพลิง จาก PTG มาเป็น PTGLG และให้ มีผลนับ ตั้งแต่วันที่ทาบั นทึก
ข้อตกลงเพิ่มเติม
2/ เดิอนพฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้
เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทา
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
3/ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลง
ให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นกลุ่มบริษัท PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทา
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
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4.2.2 สัญญาว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2)
คู่สัญญา
วันที่ลงนาม
ระยะเวลา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง 1/
: วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
: 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้อาจถูกปรับเพิ่มหรือ
ปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ในภายหน้าขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานตามสัญญา

การบอกเลิกสัญญา

: สัญญาสามารถยกเลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้
- หาก AMAL กระทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน หรือ
- คู่สัญญาไม่สามารถทางานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กาหนด หรือ
- คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง หรือ
- คู่สัญ ญาละทิ้ งการท างาน ไม่ แก้ไขงานส่ วนหนึ่ งส่วนใดให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ตามสัญญา หรือ
- คู่สัญญาเป็นบุคคลล้มละลาย
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
ค่าขนส่งสินค้า
: ผู้ว่าจ้างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่ าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน้ามันดีเซลภายในสถานี
บริการน้ามันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สรุ ป สาระส าคั ญ ของ : - AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลั่นน้ามันของ
สัญญา
TOP ไปยังคลังน้ามันตามที่กาหนด เพื่อส่งมอบน้ามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จ
ตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้กาหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้า
ในแต่ละคราว
- ผู้ว่าจ้างตกลงรับประกันปริมาณงานขั้นต่าของการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ไว้ที่
อัตราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้
ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ AMAL รับทราบ
- AMAL มีหน้าที่จัดหารถบรรทุกน้ามันจานวน 50 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
โดยเข้าเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2559 หากเกินระยะเวลาดังกล่าว
AMAL ตกลงชาระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญา
- AMAL ต้ อ งน าหนั งสื อ ค้ าประกั น ของธนาคารพาณิ ชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่ งไม่ มี
กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการค้าประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กับผู้ว่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
- AMAL ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน้ามันเชื้อเพลิงที่
เสียหาย สูญหาย หรือชารุดบกพร่อง โดยการคิดคานวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคาที่
ระบุในเอกสารกากับการขนส่งหรือใบกากับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ
- ในกรณีที่ปรากฎว่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ข นส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง AMAL
ตกลงชาระเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรือมีคุณภาพลดลง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปวงให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนในทันที
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หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัท และ PTG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้
เปลี่ย นแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญ ญาว่าจ้า งขนส่งน้ามันเชื้อ เพลิง จาก PTG มาเป็น PTGLG และให้ มีผลนับ ตั้งแต่วันที่ทาบั นทึก
ข้อตกลงเพิ่มเติม
2/ เดิอน พฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้
เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่
ทาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
3/ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลง
ให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นกลุ่มบริษัท PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทา
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

4.2.3 สัญญาว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3)
คู่สัญญา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง 1/
วันที่ลงนาม
: วันที่ 20 มีนาคม 2560
ระยะเวลา
: 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้อาจถูกปรับเพิ่ม
หรือปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ในภายหน้าขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
: สัญญาสามารถยกเลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้
- หาก AMAL กระทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน หรือ
- คู่สัญญาไม่สามารถทางานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่กาหนด หรือ
- คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง หรือ
- คู่สัญ ญาละทิ้ งการท างาน ไม่ แก้ไขงานส่ วนหนึ่ งส่วนใดให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ตามสัญญา หรือ
- คู่สัญญาเป็นบุคคลล้มละลาย
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน
ค่าขนส่งสินค้า
: ผู้ว่าจ้างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่ าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน้ามันดีเซลภายในสถานี
บริการน้ามันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สรุ ป สาระส าคั ญ ของ : - AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลั่นน้ามันของ
สัญญา
TOP ไปยังคลังน้ามันตามที่กาหนด เพื่อส่งมอบน้ามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จ
ตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้กาหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้า
ในแต่ละคราว
- ผู้ว่าจ้างตกลงรับประกันปริมาณงานขั้นต่าของการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ไว้ที่
อัตราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้
ดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ AMAL รับทราบ
- AMAL มีหน้าที่จัดหารถบรรทุกน้ามันจานวน 70 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
โดยเข้าเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2560 หากเกินระยะเวลาดังกล่าว
AMAL ตกลงชาระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่กาหนดไว้ในสัญญา
- AMAL ต้ อ งน าหนั งสื อ ค้ าประกั น ของธนาคารพาณิ ชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่ งไม่ มี
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-

-

กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการค้าประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กับผู้ว่าจ้าง
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
AMAL ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน้ามันเชื้อเพลิงที่
เสียหาย สูญหาย หรือชารุดบกพร่อง โดยการคิดคานวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคาที่
ระบุในเอกสารกากับการขนส่งหรือใบกากับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ
ในกรณีที่ปรากฎว่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง AMAL
ตกลงชาระเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่เสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรือมีคุณภาพลดลง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งปวงให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนในทันที

หมายเหตุ: 1/ เดิอน พฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้
เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทา
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

4.2.4 สัญญาว่าจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100
คู่สัญญา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง
2. ผู้ผลิตและจาหน่ายไบโอดีเซล B100 ในฐานะผู้ว่าจ้าง(บริษัท น้ามันพืชปทุม จากัด)
วันที่ลงนาม
: วันที่ 15 กันยายน 2557
ระยะเวลา
: 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 หากคู่สัญญามิได้บอกเลิก สัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งจะมีผล
ทาให้สัญญาถูกต่อออกไปคราวละ 1 ปี
การบอกเลิกสัญญา
: คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน และ AMALจะต้อง
แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน
ค่าขนส่งสินค้า
: ผู้ว่าจ้างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริมาณไบโอดีเซล B100 ที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของน้ามันดีเซลภายในสถานีบริการน้ามันในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สรุ ป สาระส าคั ญ ของ : - AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้กับผู้ว่าจ้าง ตามชนิด ปริมาณ เวลา สถานที่
สัญญา
และจุดหมายปลายทางตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในใบส่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้
- AMAL จะต้องเป็นผู้ขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 12 แห่งพระพระราชบัญญัติค้าน้ามัน
เชื้อเพลิง โดยรถบรรทุกน้ามันต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด และพนักงานขับรถต้อง
มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ผู้ว่าจ้างกาหนด รวมทั้งต้องทาประกันภัยรถบรรทุก
น้ามันทุกคันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์และประกันรถยนต์คุ้มครองบุคคล
ที่ 3 หรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยมีวงเงินชดเชยตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
- AMAL ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย หรือขาดตกบกพร่อง หรือการปลอมปนของ
สินค้าทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากการควบคุมรักษาหรือการขนส่งสินค้าของ
AMAL ทันทีนับตั้งแต่ รถบรรทุกน้ามันของ AMAL ออกจากสถานที่จ่ายสินค้าของผู้ว่าจ้าง
จนถึงผู้รับสินค้าได้ลงชื่อตรวจรับสินค้าในใบส่งของหรือใบแจ้งหนี้
- AMAL ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด หากพนักงานขับรถของ AMAL กระทาการ
ทุจริต ยักยอก ขโมย หรือผสมปลอมปนสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้าให้ผู้ว่าจ้าง โดยมี
หลักฐานชัดเจน
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4.2.5 ข้อตกลงว่าจ้างการขนส่งสินค้า
คู่สัญญา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง
2. บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง
วันที่ลงนาม
: วันที่ 1 เมษายน 2562
ระยะเวลา
: 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562
ค่าขนส่งสินค้า
: ผู้ว่าจ้างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริมาณไบโอดีเซลที่ AMAL ขนส่ง และอัตราค่า
ขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของน้ามันดีเซลภายในสถานีบริการน้ามันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
สรุ ป สาระส าคั ญ ของ : - AMAL ต้องนาส่งไบโอดีเซล (B100) ไปส่งยังโรงกลั่น บริษั ท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ข้อตกลง
พื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- AMAL จะจัดการเตรียมรถและอุปกรณ์ส่วนควบที่จาเป็นต้องใช้ขนส่งให้พร้อมและมีสภาพ
สมบูรณ์ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกฎหมายกาหนด
- AMAL คิดค่าขนส่งตามใบเสนอราคา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562
- น้าหนักสินค้าปลายทางขาดได้ไม่เกิน 50 ลิตร จากน้าหนักต้นทาง (ยึดน้าหนักจากใบส่ง
สินค้า) ถ้าน้าหนักปลางทางขาดเกินจากน้าหนักที่กาหนด ให้คิดค่าเสียหายตามราคาที่ขาย
- หากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง AMAL ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ตามมูลค่า
สินค้าทั้งหมด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันรับสินค้า
4.2.6

ข้อตกลงว่าจ้างการขนส่งสินค้า

คู่สัญญา

: 1.บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง
2.บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง
วันที่ลงนาม
: วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
ระยะเวลา
: ไม่ระบุ
ค่าขนส่งสินค้า
: ผู้ว่าจ้างตกลงชาระค่าขนส่ง โดยคิดคานวณ จากปริมาณไบโอดีเซลที่ AMAL ขนส่ง และอัตราค่า
ขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของน้ามันดีเซลภายในสถานีบริการน้ามันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล
สรุ ป สาระส าคั ญ ของ : - AMAL รับสินค้าไบโอดีเซล (B100) จากบริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จากัด ไปส่งยังโรง
ข้อตกลง
กลั่น บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) พื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- AMAL จะจัดการเตรียมรถและอุปกรณ์ส่วนควบที่จาเป็นต้องใช้ขนส่งให้พร้อมและมีสภาพ
สมบูรณ์ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกฎหมายกาหนด
- AMAL คิดค่าขนส่งตามใบเสนอราคา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
- น้าหนักสินค้าปลายทางขาดได้ไม่เกิน 50 ลิตร จากน้าหนักต้นทาง (ยึดน้าหนักจากใบส่ง
สินค้า) ถ้าน้าหนักปลางทางขาดเกินจากน้าหนักที่กาหนด ให้คิดค่าเสียหายตามราคาที่ขาย
- หากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง AMAL ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ตามมูลค่า
สินค้าทั้งหมด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันรับสินค้า
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4.2.7

สัญญาว่าจ้างขนส่งเอทานอล

คู่สัญญา

: 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง
2. บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง
วันที่ลงนาม
: วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ระยะเวลา
: 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2564
การบอกเลิกสัญญา
: ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือก่อนกาหนดวันเลิกสัญญา
โดยต้องมีเหตุผลอันสมควรและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
ค่าขนส่งสินค้า
: ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณ เอทานอล ที่ทาการขนส่ง โดยจ่ายค่าขนส่งตามใบ
เสนอราคาเลขที่ ESP 6201-001 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 การพิจารณาปรับอัตราค่าขนส่ง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามอัตราค่าขนส่ง โดยใช้ราคาขายปลีกน้ามันดีเซลหมุนเร็ว ณ สถานีบริการของผู้
ว่าจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การปรับอัตราค่าขนส่งดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายเดียว
สรุ ป สาระส าคั ญ ของ : - AMAL ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก
สัญญา
เป็นผู้มีใบอนุญาตขนส่งเอทานอลตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543
- AMAL ต้ องมี รถบรรทุ กน้ ามั นเชื้อเพลิ ง (Tank Truck) เพื่ อขนส่งเอทานอลไปยังสถานที่
ปลายทางที่ผู้ว่าจ้างกาหนด โดยรถบรรทุ กต้องอยู่ในสภาพดี มีคุณ สมบัติตามที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนด มีอุปกรณ์ในการขนส่งเอทานอลอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการรับรอง
จากกรมสรรพสามิต และกรมธุรกิจพลังงาน
- AMAL ต้ อ งจั ด หาพนั ก งานขั บ รถที่ มี ค วามสามารถ มี ป ระสบการณ์ ในการขั บ ขี่ และมี
ใบอนุญาตขับขี่ตามกฏหมายให้เพียงพอกับจานวนรถบรรทุก
- AMAL ต้องจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉิน พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการกู้ภัยตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
- AMAL ต้องทาการขนส่งเอทานอล ให้ทันภายในเวลาที่กาหนดและตกลงไว้กับผู้จ้าง หาก
ผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้ผู้รบั ตราส่ง ได้รับความเสียหายจากการกระทาดังกล่าว
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าขนส่งที่อาจเพิ่มขึ้น
4.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุน
กิจการของบริษัท อันจะทาให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกาไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับ
บริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
บริษัท ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
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5.

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือ
บริ ษั ท ย่ อ ยเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 5 ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น และไม่ มี ข้ อ พิ พ าททางกฎหมายอื่ น ใดที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:
:
:
:

เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:
:
:
:
:

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี

โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ปรึกษากฎหมาย

โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน)
AMA
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ทางเรือและทางรถ
เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 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 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: 0-2009-9000
: 0-2009-9991
: นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
: 0-2259-5300
: 0-2260-1553
: บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซลิ จากัด
ชั้น 14 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ 444 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง กทม 10310
: 0-2512-6090
: 0-2512-6091
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 258.96 ล้านบาท และทุนชาระแล้วเท่ากับ 258.95 ล้านบาท โดย
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 517.92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้
จานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1/
(หุ้น)

1. บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จากัด 2/

(ร้อยละ)

130,100,000

25.12

o บลจ. ภัทร (รับโอนจาก รมต. พิพัฒน์ รัชกิจ
ประการ เพื่อการจัดการหุ้นของ รมต.)

36,428,000

7.03

o นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

20,816,000

4.02

o นางฉัตรแก้ว รัชกิจประการ

20,816,000

4.02

o นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์

15,612,000

3.01

o นายพิบูลย์ รัชกิจประการ

20,816,000

4.02

o นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ

15,612,000

3.01

2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด 3/
3. กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท

4/

124,320,000

24.00

74,109,380

14.31

41,378,900

7.99

23,673,900

4.57

15,000,000

2.90

300,000

0.06

2,405,000

0.46

8,944,000

1.73

- นายพิทกั ษ์ รัชกิจประการ

1,504,000

0.29

- นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล

7,440,000

1.44

9,959,720

1.92

- นางฉัตรแก้ว คชเสนี

2,903,320

0.56

- นางสาวลภัสอร คชเสนี

2,290,240

0.44

- นายเขมภพ คชเสนี

3,039,140

0.59

- นายสหัสชัย คชเสนี

1,727,020

0.33

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และครอบครัว
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
- บลจ. ภัทร (รับโอนจาก รมต. พิพัฒน์ รัชกิจประการ
เพื่อการจัดการหุ้นของ รมต.)
- นายปกเขตร รัชกิจประการ
- นางสาวปกรกานต์ รัชกิจประการ

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว

นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1/

จานวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น

(หุ้น)

(ร้อยละ)

นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์

10,322,760

1.99

นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ

3,504,000

0.68

4. กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท 5/

34,234,820

6.61

13,400,000

2.59

8,629,720

1.67

- นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ

4,585,000

0.89

- นายธนัท รัชกิจประการ

4,044,720

0.78

นายสุนทร รัชกิจประการ

7,017,000

1.35

นางจุไรวรรณ หยวน

4,207,640

0.81

นายธนกฤต รัชกิจประการ

380,460

0.07

นางสาวธัญธร รัชกิจประการ

600,000

0.12

นายพิศาล รัชกิจประการ
นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ และครอบครัว

5. กลุ่มนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล และญาติสนิท 6/

18,340,680

นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล และครอบครัว

15,716,680

3.03

600,000

0.11

นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล

2,412,000

0.47

นายเตชัส ภูชัชวนิชกุล

6,401,680

1.23

นางสาวปุญญา ภูชัชวนิชกุล

6,303,000

1.22

2,624,000

0.51

- นายชูศกั ดิ์ ภูชัชวนิชกุล

-

3.54

นางสาวพรทิพย์ ภูชัชวนิชกุล
6. นางสาวเพรชรัตน์ จรรยธรรมพต

12,620,000

2.44

7. นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์

9,730,000

1.88

8. นางสาวจันทรา พงศ์ศรี

2,464,300

0.48

9. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์

2,224,360

0.43

10. นายอิศรศักดิ์ ธีระศักดิ์

2,150,000

0.42

รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

410,293,540

79.22

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

107,623,233

20.78

รวมจานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

517,916,773

100.00

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
1/ การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่แสดงนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่การ
จัดเพื่อแสดงกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือกลุ่มของบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Concert
Party) ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 7/2552 เรื่อ ง ก าหนดลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ห รื อ
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พฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทาร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่
อย่างใด
2/ หมายเหตุ บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จากัด (“รัชกิจ โฮลดิ้ง”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งจากัดของผู้ถือหุ้นใหญ่ 6 รายในกลุ่ม
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการกากับดูแลกิจการธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว
3/ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด (“PTGLG”) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (“PTG”)
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PTG ถือหุ้น PTGLG ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว PTGLG
จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินธุรกิจขนส่ง ขนถ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าทุกประเภท รวมถึง
คนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
4/ ผู้ถือหุ้น 6 รายในกลุ่มนางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบด้วย (1) นางสาวภัคจิรา รัชกิจ
ประการ (2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (3) นางฉัตรแก้ว คชเสนี (4) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ (5) นาง
กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ ได้สิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Acting
in concert) ทั้งนี้ เนื่องจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่ อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดการ
หุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ได้กาหนดให้รัฐมนตรีต้องแจ้งความประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์จากการ
เป็ นผู้ถื อหุ้น ของบริษัท ในส่ วนที่เกิน กว่าจานวนที่พ ระราชบั ญ ญั ติ กาหนดไว้ต่ อประธานกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และต้องดาเนินการโอน
หุ้นของรัฐมนตรีที่มีอยู่ในบริษัทเกินกว่าจานวนที่พระราชบัญญัติกาหนดไว้ให้กับนิติบุคคลที่มีอานาจจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แล้ วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งให้
ประธาน ป.ป.ช. ทราบ โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการได้โอนหุ้นในส่วนเกินกว่าจานวน
ที่พระราชบัญญัติกาหนดไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีอานาจจัดการ
โดยภายหลังจากการโอนหุ้นดังกล่าวแล้ว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จะไม่มีอานาจควบคุมการใช้สิทธิออกเสียง
การบริหาร การครอบงา หรือการออกคาสั่งเกี่ยวกับการจัดการหุ้นจานวนดังกล่าว ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มีความเห็นว่าการดาเนินการโอนหุ้ นดังกล่าวมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นบุคคลที่กระทาการร่วมกัน (Acting in concert) ของกลุ่มผู้ถือหุ้น ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้น
มีหน้าที่รายงานการสิ้นสุดความสัมพันธ์ดังกล่าวตามแบบ 246-2 ต่อสานักงาน ก.ล.ต. แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2562
การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นอื่นในกลุ่มนางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และญาติสนิทนอกจากผู้ถือหุ้น 6 รายที่ระบุ
ข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในแง่เครือญาติของผู้ถือหุ้น 6 รายดังกล่าว
และครอบครัวให้แก่นักลงทุนเท่านั้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
1) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ เป็นกรรมการของบริษัท และ AMAL และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของ
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ (2) นายปกเขตร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบุตรชาย และ (3) นางสาวปกรกานต์ รัช
กิจประการ ซึ่งเป็นบุตรสาว
3) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของ
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PTG (2) นางสาวจันทวรัจฉร์
จันทรศารทูล ซึ่งเป็นภรรยาของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ
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4) นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็น พี่สาวของนางสาวภัคจิ
ร
า
รัชกิจประการ และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTG (2) นางสาวลภัสอร คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรสาว (3) นาย
เขมภพ คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรชาย และ (4) นายสหัสชัย คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรชาย
5) นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็น พี่สาวของนางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
5/ กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบไปด้วย
1) นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท
2) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึ่งเป็น บิดาของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
3) นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชาย
ของ นายพิ ศ าล รัชกิจ ประการ และเป็ น กรรมการของ AMAL และผู้ ถื อหุ้ น ของบริษั ท (2) นายธนัท รัชกิ จ
ประการ ซึ่ง
เป็นบุตรชาย
4) นายธนกฤต รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
5) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึ่งเป็น น้องสาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั
6) นางจุไรวรรณ หยวน ซึ่งเป็นพี่สาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
6/ กลุ่มนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล และ ญาติสนิท ประกอบไปด้วย
1) นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็นกรรมการของ
บริษัท และ AMAL และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็นภรรยาของนายชูศักดิ์ ภูชัชว
นิชกุล และเป็นพี่สาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้บริหารของ PTG (3) นายเตชัส ภูชัชวนิชกุล ซึ่ ง
เป็น บุตรชาย และ (4) นางสาวปุญญา ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็นบุตรสาว
2) นางสาวพรทิพย์ ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็นพี่สาวของนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
7.3

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษัทภายหลังจากหักภาษีและทุนสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนใน
การดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ
และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เห็นสมควร
ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
หุ้นปันผล (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ออัตรากาไรสุทธิ (%)

ปี 2560
0.49
0.20
0.10
42.64

ปี 2561
0.17
0.10
125.87

ปี 2562
0.35
0.20
130.73

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทกาหนดให้บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและทุนสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลดั ง กล่ า วอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ โดยจะขึ้ น อยู่ กั บ ผลการด าเนิ น งาน ฐานะการ เงิ น สภาพคล่ อ ง
ความจาเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ
เหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและการบริหารงานของบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัท
ย่อยจะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร
ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนาเสนอเพื่อขออนุมัติ จากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอานาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป
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8.

โครงสร้างการจัดการ
8.1

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 10 ท่าน ดังนี้
1. นายเกษม
เวชศิลป์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายมานิต

นิธิประทีป

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. นายฉัตรชัย

ศรีทิพยราษฎร์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

4. นางทิพวรรณ

โพธยาภรณ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

5. นายชูศักดิ์

ภูชัชวนิชกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

6. นายพิศาล

รัชกิจประการ

กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

7. นางสาวภัคจิรา

รัชกิจประการ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

8. นายธาตรี

เกิดบุญส่ง(1)(2)

กรรมการ / กรรมการบริหาร

9. นายชัยทัศน์

วันชัย(1)(3)

กรรมการ

10. นายรังสรรค์

พวงปราง(1)(2)

กรรมการ / กรรมการบริหาร

11. นายชัยวัฒน์

เลิศวนารินทร์(1)(3)

กรรมการ

12. นายศักดิ์ชัย

รัชกิจประการ

กรรมการ

หมายเหตุ

(1)

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 24.00 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
(2) นายธาตรี เกิ ด บุ ญ ส่ ง ได้ล าออกจากตาแหน่ ง เมื่ อ วัน ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 โดยมีน ายรั งสรรค์ พวงปราง เข้ า มาด ารง
ตาแหน่งแทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
(3) นายชัย ทัศ น์ วัน ชัย ได้ ลาออกจากต าแหน่ งเมื่อ วันที่ 19 กุ มภาพัน ธ์ 2562 โดยมีนายชัย วัฒ น์ เลิ ศวนาริน ทร์ เข้ า มาด ารง
ตาแหน่งแทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

จานวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่ กาหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้ องมี ถิ่นที่ อยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และ
กรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
โดยสามารถ ดู รายละเอียดประวัติแ ละขอบเขตอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ใน หั วข้ อ “รายละเอีย ด
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้อ “การกากับดูแลกิจการ”
คณะกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขาอาชีพ (Board Diversity) โดยไม่
จากัดเพศ อายุเชื้อชาติ และศาสนา กรรมการทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาบริษัท
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กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล หรือนายพิศาล รัชกิจประการ
หรือ นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ หรือ นายธาตรี เกิดบุญส่ง กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
1. บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดาเนินคดี หรือต้องคาพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกัน
วิ น าศภั ย หรื อ กฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การเงิ น ในท านองเดี ย วกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น กฎหมายไทยหรื อ กฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
6. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกดาเนินคดี หรือต้องคาพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มี
อานาจตามกฎหมายนั้น
7. ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่
แสดงว่า มีเจตนาอาพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดาเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ หรือของ
บริษั ทที่ เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสาคัญ หรือปกปิ ด
ข้อความจริงอั นเป็ นสาระสาคัญ อัน ควรบอกให้ แจ้ งในเอกสารใดๆ ที่ ต้อ งเปิ ดเผยต่อประชาชน หรือ ต้อ งยื่น ต่ อ
สานักงาน กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ในกรณีที่เคยหรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามี
การละเลยการท าหน้ าที่ ต ามสมควร ในการตรวจสอบดู แลมิ ให้ บ ริ ษั ท นั้ น ๆ ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็ น
หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะ
มีมติแต่งตั้ง
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้ น ไม่ เกิน ร้อยละ 1 ของจานวนหุ้น ที่ มี สิท ธิออกเสี ยงทั้ งหมดของบริษั ท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย บริษั ท ร่ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
นั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้
ดารงตาแหน่ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่จะได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่ง
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็ น ไปตามวิ ธีก ารค านวณมู ล ค่ าของรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่ง
1. กรรมการบริษัทจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากตาแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตาแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่
พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จานวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม
2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระ
โดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคาสั่งให้ออก
4. กรณี ตาแหน่ งกรรมการบริษั ท ว่างลงเพราะสาเหตุ อื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่ มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ เข้าเป็นกรรมการ
บริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าดารงตาแหน่งแทนนั้นจะ
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)
2. กาหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริษัท และกากับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้
ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้
การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้ แ ก่กิ จ การ และความมั่ น คงสู งสุ ดให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ น
(Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
3. ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียมกัน
4. พิจารณาและกาหนดแผนงบประมาณประจาปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจาปีให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคุมให้ฝา่ ยบริหารใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงบประมาณประจาปี
5. ติดตามการดาเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกาหนดใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สาคัญอื่นๆ ของ
บริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดาเนินกิจการของ
บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
6. ดาเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
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7. ให้ความสาคัญในการดาเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบริหาร
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และกาหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
พิจารณาและอนุมัติ หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับการเข้าทารายการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ น
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ส าหรั บ การเข้ าท าธุ ร กรรมที่ มี นั ย ส าคั ญ ต่ อ บริษั ท และการเข้ าท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และ/หรือ หลักเกณฑ์และประกาศที่ สานักงาน กลต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมนั้นๆ และ/หรือ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
จัด ให้ รายงานประจาปี ของบริษั ท และ/หรือ ของคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการ
ดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้ มการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้ งในด้านบวกและลบพร้อมเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ
และการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเข้าดารงตาแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกาหนดขอบเขตอานาจ หน้า ที่ และความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการ
ผู้จัดการ
พิจารณาและกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจาปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ของกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนั กงาน โดยคานึ งถึงปั จจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตาแหน่ ง
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณ สมบัติ ความรู้และความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนนาเสนอ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว
พิ จารณาความเหมาะสมของบุ ค คลที่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนน าเสนอให้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการ ก่ อ นเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาและแต่ งตั้ งบุ ค คลดั งกล่ า วเป็ น กรรมการ รวมทั้ งพิ จ ารณา
ความเหมาะสมและแต่ งตั้ งบุ ค คลที่ ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนน าเสนอให้ เป็ น กรรมการ
ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุค คลดั งกล่ าว มีอ านาจตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริษั ท
เห็ น สมควร ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษั ท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน เปลี่ ย นแปลง หรื อ แก้ ไขการมอบอ านาจนั้ น ๆ ได้
เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวต้องจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการ
บริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของผู้รับมอบอานาจไว้
อย่างชัด เจน รวมทั้ งผู้ได้ รับ มอบอานาจนั้ น ต้ องไม่ มีอ านาจอนุ มั ติรายการที่บุ ค คลดังกล่ าว หรือบุ คคลที่ อ าจมี
ความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ คณะกรรมการตลาดทุ น ) อาจมี ส่ ว นได้ เสี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง
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ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมั ติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
16. คณะกรรมการบริ ษั ทมี อานาจ หน้ าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบอื่น ใด ตามที่ กาหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อานาจอนุมัติของกรรมการและฝ่ายบริหาร
บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์อานาจอนุมัติ (Delegation of Authorities) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย ไว้อย่างชัดเจน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2559 โดยได้กาหนดอานาจอนุมัติ
และวงเงิน ตามประเภทรายการ ได้แก่ นโยบายและแผน การเงินการบัญชี พนักงาน การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง การตลาด
และธุรการและเรื่องทั่วไป โดยบริษัทได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
1. การกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณประจาปี
2. การโอนย้ายงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ตามวงเงิน
3. การเงินการบัญชี เช่น การลงนามเอกสารทางการเงินที่มีผลผูกพันบริษัท และการชาระเงินเพื่อวางมัดจาหรือค้าประกัน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีตามวงเงิน เป็นต้น
4. การอนุมัติกรอบอัตรากาลัง เช่น การจ้าง/แต่งตั้งกรรมการ การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัสประจาปี (ภาพรวม)
และผังองค์กร
5. การขออนุมัติซื้อและการสั่งซื้อตามวงเงิน
6. การขายทรัพย์สินตามวงเงิน
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ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ประจาปี 2562
จานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุม / จานวนครั้งที่ประชุม
รายชื่อกรรมการ
1. นายเกษม
2. นายมานิต
3. นายฉัตรชัย
4. นางทิพวรรณ
5. นายชูศักดิ์
6. นายพิศาล
7. น.ส.ภัคจิรา
8. นายธาตรี
9. นายชัยทัศน์
10. นายรังสรรค์
11. นายชัยวัฒน์
12. นายศักดิ์ชัย
หมายเหตุ :

(1)

(2)

เวชศิลป์
นิธิประทีป
ศรีทิพยราษฏร์
โพธยาภรณ์
ภูชัชวนิชกุล
รัชกิจประการ
รัชกิจประการ
เกิดบุญส่ง(1)
วันชัย(2)
พวงปราง(1)
เลิศวนารินทร์(2)
รัชกิจประการ

คณะกรรมการ
บริษัท
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7
7/7
7/7
1/7
1/7
5/7
5/7
7/7

คณะกรรมการ
บริหาร
10/12
12/12
10/12
1/12
10/12
-

คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบ
และกาหนดค่าตอบแทน
4/4
2/2
3/4
2/2
4/4
2/2
2/2
-

นายธาตรี เกิดบุญส่ง ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง เข้ามาดารงตาแหน่ง
แทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายชัยทัศน์ วันชัย ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายชัย วัฒ น์ เลิศวนารินทร์ เข้ามาดารง
ตาแหน่งแทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

8.2 ผู้บริหาร
โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการ 5 ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท (Board of Directors)
คณ ะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณ ะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน (Nominating &
Remuneration Committee) คณะกรรมการบริห าร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
(Risk Management Committee) โดยมีแผนผังองค์กรและรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ดังนี้
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แผนผังองค์กรของบริษัท
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รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ประกอบด้วย
1. นายพิศาล
รัชกิจประการ
2. นายศักดิ์ชัย
รัชกิจประการ
3. นายบริพนธ์
อัคคโพธิกุล1
4. นายสิทธิพงษ์
ชิ้นฮะง้อ
5. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย
6. นางอรอุมา
วิศาลสวัสดิ์
7. นางสาวสมฤทัย
เส็งศรี
8. นายขันติทัต
นิทรัพย์2
9. นายเสมือนเทพ
ศรีบางทอง2
10. นางสาวธนิสร
กร้ามาตร
11. นางดวงสมร
นุตประศาสน์
12. นายเกษมศักดิ์
เกียรติสูงส่ง3
13. นายเปรมณัช
เต่าหิม3
14. นางสาวนฤชล
ไวทยานุวัตติ
15. นางสาวสิริรัตน์
อังคนาวราพันธุ์4
หมายเหตุ

1
2

3

กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่ายคนประจาเรือ
ผู้จัดการฝ่ายคนประจาเรือ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
ผู้จัดการสานักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
นายขัตติทัต นิทรัพย์ ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายเสมือนเทพ ศรีบางทอง เข้ามาดารง
ตาแหน่งแทน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562
นายเกษมศัก ดิ์ เกียรติสูงส่ง ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีนายเปรมณั ช เต่าหิ ม เข้ามาดารง
ตาแหน่งแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

4 นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์ เข้ามาดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่

2 กันยายน 2562

8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ เป็นเลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุป ระสงค์ ข้อ บั งคั บ ของบริษั ท มติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ตลอดจนมติที่ ป ระชุ มผู้ ถือ หุ้น โดยมี ผลตั้งแต่ วัน ที่
8 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ เลขานุการบริษัท ได้ใน หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท”
8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท ได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่
เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่และรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น
และนาข้อมูลที่ทบทวนแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
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ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยค่าเบี้ยประชุม จะจ่ายให้เฉพาะ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการทุกคนจะได้รับเบี้ยประชุม เท่ากัน ตามที่ได้
กาหนดไว้ ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในชุดย่อย
ดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท สาหรับบาเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และมีธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดาเนินงานของบริษัท ผลงานและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวม
โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2562 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวงเงิน
รวมไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการ โดยไม่มี
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)
(บาทต่อครั้ง)

ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

57

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 2562 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท)

ค่าเบี้ยประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ

เงินเดือน

กรรมการ
บริษัท

รวมค่าตอบแทนที่
กรรมการสรรหา
กรรมการแต่ละท่าน
กรรมการ กรรมการ
และกาหนด
ได้รับ
ตรวจสอบ บริหาร
ค่าตอบแทน

1. นายเกษม เวชศิลป์

600,000

35,000

-

-

-

635,000

2. นายมานิต นิธิประทีป

360,000

35,000

10,000

-

5,000

410,000

3. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์

270,000

30,000

7,500

-

5,000

312,500

4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

270,000

35,000

10,000

-

5,000

320,000

5. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล

540,000

35,000

-

25,000

-

600,000

6. นายพิศาล รัชกิจประการ

270,000

35,000

-

30,000

5,000

340,000

7. น.ส.ภัคจิรา รัชกิจประการ

240,000

35,000

-

25,000

-

300,000

8. นายรังสรรค์ พวงปราง1

205,400

25,000

-

25,000

-

255,400

9. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์2

154,000

25,000

-

-

-

179,000

10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

180,000

35,000

-

-

-

215,000

11. นายธาตรี เกิดบุญส่ง1

32,000

5,000

-

2,500

-

39,500

12. นายชัยทัศน์ วันชัย2

24,000

5,000

-

-

-

29,000

3,145,400

335,000

27,500 107,500

20,000

3,635,400

รวมทั้งหมด
หมายเหตุ :

(1)

(2)

นายธาตรี เกิดบุญส่ง ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง เข้ามาดารงตาแหน่ง
แทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายชัยทัศน์ วันชัย ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายชัย วัฒ น์ เลิศวนารินทร์ เข้ามาดารง
ตาแหน่งแทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง – กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกาหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะ
ดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ได้แก่ ข้อมูลการสารวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ อัตรา
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ และผลการดาเนินงานของบริษัทรวมกับผลงานของแต่ละ
บุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) โดยจะคานึงถึงภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัท และผลการดาเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อ
สามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ ค่าตอบแทนและโบนัสประจาปีของผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาที่แน่นอน เชื่อมโยงกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สถานะ
การเงิน และผลการทางานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะประเมินผล
ปลายปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนจะพิจารณาก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
สาหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท
ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจาปี โดยที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมินเพื่อ
นาผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการด้วย
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บริษัทกาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ น ผู้พิ จ ารณาก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ซึ่ งค านึ งถึ งความเหมาะสมตามแนวทางอ้างอิ งตามผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในปี 2561 - 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในลักษณะต่างๆ ดังนี้
ปี 2561

ปี 2562

รายละเอียด

จานวน
(คน)

จานวน
(ล้านบาท)

จานวน
(คน)

จานวน
(ล้านบาท)

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้ แ ก่ กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทั้งหมด

12
12

28.21
1.71

11
11

25.71
1.44

12

29.09

11

27.15

หมายเหตุ : ปี 2562 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท
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ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้างต้น
8.5 บุคลากร
จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัท
ย่อย) จานวน 805 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท จานวน 322 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จานวน 483 คน ทั้งนี้
บุคลากรในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี้

จานวนพนักงาน (คน)
บริษัท (AMA)
บริษัทย่อย (AMAL)

สายงานหลัก
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

9

7

ฝ่ายสานักเลขานุการ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายเทคนิค
ฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย
รวมทั้งหมด

1

-

-

-

2
11
287
1
3
5
3

9
443
2
21
1

322

483

ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2561 และในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ดังนี้
บริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน)
ปี 2561
รายละเอียด
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุน
ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทั้งหมด

ปี 2562

จานวน
(คน)
264
264

จานวน
(ล้านบาท)
110.56
68.44

จานวน
(คน)
264
264

จานวน
(ล้านบาท)
110.56
68.44

264

179.00

264

179.00

หมายเหตุ : ปี 2562 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท
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บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด
ปี 2561

ปี 2562

รายละเอียด

จานวน
(คน)

จานวน
(ล้านบาท)

จานวน
(คน)

จานวน
(ล้านบาท)

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุน
ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
รวมทั้งหมด

353
353

132.94
10.22

353
353

132.94
10.22

353

143.15

353

143.15

หมายเหตุ : ปี 2562 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาคารทิสโก้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้
เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่ พนักงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้น
ตามระยะเวลาการปฏิบั ติงาน นอกจากนี้ บริษัทยังเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ เลือก หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุ นที่
เหมาะสมกับตนเอง และในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพนักงานสามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้บริษัทยังจัดทาประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรม
สัมมนาภายใน และภายนอกอย่างเหมาะสม
ข้อพิพาทด้านแรงงาน
- ไม่มี นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรในแต่ละระดับว่ามีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึง
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
ทักษะในการท างาน ตลอดจนการปลูกฝังวัฒ นธรรมและจริยธรรมของอค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุท ธ์ และ
แนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
นโยบายการบริหาร และพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรว่าเป็นทรัพยากรที่มี คุณค่า เสมือนปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จที่จะช่วย
ผลักดันในการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้
เป็นคนดีและเก่ง และมีพฤติกรรมในการทางานร่วมกันอย่างมืออาชีพ
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
บริษัทคัดสรร บุคลากร ที่มีความสามารถ มีเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์
ความต้องการอัตรากาลังพล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น
คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับอัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศ และความ
เหมาะสมของธุรกิจ
นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
บริษัทบริห ารระบบการประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของพนักงาน โดยกาหนดให้มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ งาน
(KPl’s) จากเป้ า หมายขององค์ ก รลงสู่ ร ะดั บ ฝ่ า ย และต าแหน่ งงาน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนธุ ร กิ จ ตลอดจน
ประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน นาไปสู่
การบรรลุพันธกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิผล
นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
บริษัทให้ความสาคัญอย่างกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสาร
ภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด
มุมมอง นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทดาเนินการพัฒ นาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตาแหน่งอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนา
บุคลากรทุ กสายวิ ชาชี พในทุก ระดับ โดยผสมผสานทั้งการพั ฒ นาด้ านทัก ษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝั ง
วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัททั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ
บริษัทดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยผสมผสานการพัฒนาด้านทักษะ
ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน
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นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง
บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดตาแหน่ง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้
ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และให้ความสาคัญกับแผนการสืบทอด
ตาแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามแนวคิด Career Path Development Plan เพื่อ
สร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัท มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีตาแหน่งว่างหรือรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต
นโยบายการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสาเร็จและเติบโตได้
อย่างยั่งยืนบริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนาระบบ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้
การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถทางานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร เพื่อ
พัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการปรับ/เลื่อนตาแหน่งต่ างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ดาเนินการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
บริษัท ส่งเสริม การพัฒ นาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิ บัติงานตามวิชาชีพและเพิ่ มประสิท ธิภ าพการ
ปฏิ บั ติ งานตามหน้ าที่ งาน เช่น มาตรฐานทางด้ านการเงิน และบั ญ ชี ทั ก ษะการใช้ ระบบคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี
มาตรฐานทาง IT การจัดการงานธุรการ ฯลฯ และพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้
พนั กงานทุ กคนของบริษั ท ปฏิบั ติงานได้ สอดคล้องกับ วัฒ นธรรมองค์ กรและเกิ ดประสิท ธิภ าพสูงสุด เช่ น การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Strategic People Management ฯลฯ

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและทักษะความสามารถทางด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training)
การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท
นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจาก
สถาบั น หรือ องค์ ก รที่ มี ชื่อ เสี ย ง เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพยิ่ งขึ้ น อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป็ น การ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กับองค์กรอื่น
บริษัทได้ดาเนินการจัดอบรมบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
หน้าที่การงานการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทาการจัดอบรม
ภายในบริษัท และภายนอกบริษัทโดยเข้าร่วมอบรมกับสถาบันการจัดอบรมต่างๆ ดังนี้
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สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2562
การจัดอบรม
การอบรมภายในบริษัท
ผู้บริหาร
พนักงาน

จานวนครั้ง (ครั้ง)

จานวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)

15
29

11
805

44

816

39
60
99
143

11
125
136
952

รวม
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ
ผู้บริหาร
พนักงาน
รวม
รวมจานวนการจัดอบรมทั้งหมด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การอบรมภายใน ประจาปี 2562
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
หลักสูตรRefresh Training 2019
หลักสูตรฝึกอบรมหน้างาน (On the job training)
หลักสูตรSHIPS : Core Competency วัฒนธรรมองค์กร
หลักสูตรPneumatic for Mobile Tank
หลักสูตรระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ (IQA)
หลักสูตรการกาหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และหลักการวางแผนงบประมาณ
หลักสูตรบริหารการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรบริหารคนบริหารผลงาน
หลักสูตรการมอบหมายงานและการติดตามงาน
หลักสูตรความปลอดภัยในการทางาน
หลักสูตรPSC Concentrated Inspection Campaign
การอบรมภายนอก ประจาปี 2562
หลักสูตรเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
หลักสูตรกลยุทธ์การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หลักสูตรภาษีอากรทั้งระบบ พร้อมมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี (ใหม่) 2562
หลักสูตรเทคนิคการวางระบบ การจ่ายเงินไปต่างประเทศ
หลักสูตรความเหมือนและความต่าง หลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร ของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้
หลักสูตร TI For IT Manager
หลักสูตรความรู้เทคนิคน้ามันหล่อลื่นสาหรับเรือเดินสมุทร
หลักสูตรสัมมนาทิศทางธุรกิจอากาศยานและเรือขนส่ง ประจาปี 2562
หลักสูตรSHELL MARINE IMO 2020
หลักสูตรMarine seminar for fuel market situation during IMO Preparation
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

หลักสูตรAnalyzing Data with Power Bi
หลักสูตรLogistics : Strategy & Management
หลักสูตร Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)
หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017
หลักสูตรการใช้งานระบบ SET Link
หลักสูตรการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หลักสูตรFRAFO Superintendent Seminar
หลักสูตรTrain the Trainer for Shipping Companies
หลักสูตรInternal Auditor ISM-ISPS-MLC for Shipping Companies
หลักสูตรการตรวจประเมินคุณภาพเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นสูง
หลักสูตรกฎหมายและการประกันภัยทางทะเล
หลักสูตรการใช้งานระบบการให้บริการด้านอนุสัญญาแรงงานทางทะเล MLC
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9.

การกากับดูแลกิจการ

บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และเชื่ อ ว่ า การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จ ะช่ ว ยให้
การบริหารงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มี
ส่วนได้เสียในธุรกิจทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม บริษัทจึงได้จัดให้มีการดาเนินงานด้า น
การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานกากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ซึ่งทา
หน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกาหนดต่างๆ โดยสอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้อมูลแก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรให้รับทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลภายใน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อาม่า มารีน
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ และติดตามผลการปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้
บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจาปี 2562 ด้วยคะแนน
99 คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 672
บริษัทเท่ากับ 93.70%
บริษัทได้รับการประเมินตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจาปี 2562 เป็น 1
ใน 677 บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ที่ มีคะแนนการกากับ ดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วง
คะแนน 90-100 คะแนน) หรือสัญลักษณ์ 5 ดาว จากผลสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
677 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 97%
คณะกรรมการบริษัทนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์มาปฏิบัติใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้
กาหนดนโยบายและให้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ในปี 2562 คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประกาศหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่
(Corporate Governance Code or “CG Code”) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนาหลักการไปปฏิบัติ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
องค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งบริษัทได้นาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กรอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตามบริษัทจะนาหลักปฏิบัติในส่วนที่ยังมิได้นามาใช้ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นพื้นฐานในการดาเนินงานของบริษัทให้มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดทาหลักการกากั บดูแล
กิจการที่ดีของบริษั ท (Good Corporate Governance) ขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดาเนิ นงานของบริษั ทจะอยู่
ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทางาน รวมถึงคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวัน ที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนที่จัดทาโดย
1)
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดทาขึ้น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.amamarine.co.th) เพื่อให้บุคคลภายในบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงการให้ความสาคัญ
ของการกากับดูแลการบริหารงานตามนโยบาย การควบคุมให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้
บริษัทได้ดาเนินการการกากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอน
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการจะได้รับส่วนแบ่งกาไรของบริษัทสิทธิในการรับข่าวสารและข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีการกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแนวนโยบายที่สาคัญมีดังนี้
(1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท เสนอความคิดเห็น และข้อซักถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
(2) บริษัทกาหนดให้มีการจัดส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ และเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวัน
ประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงบริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่ม
วาระการประชุมอื่นที่ไม่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม
(3) ในกรณี ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรือ บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
(4) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดย
บริษัทได้กาหนดสถานที่จัดประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม
(5) บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุ้นแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัย
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
(6) ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือตั้งคาถาม ในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระต่างๆ และกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่
สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
(7) บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดย
มีการบันทึกจานวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงเป็นจานวน
เท่าใดในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(8) ภายหลังการประชุม บริษัทจะจัดทารายงานการประชุม โดยกาหนดให้แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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โดยในปี 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิต่างๆ ดังนี้
- สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ-ขาย หรือ โอนหุ้น
บริ ษั ท มี บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด เป็ น นายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท
เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินงานด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
-

สิทธิในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคาถามล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษั ท พิ จารณาบรรจุเป็ น วาระในการประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น การเสนอชื่อ บุ ค คลเพื่ อ เลือ กตั้ งเป็ น
กรรมการบริษัท และสิทธิในการส่งคาถามล่วงหน้า ดังนี้
การเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
การส่งคาถาม
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 จนถึงก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม รวมทั้งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมการ และส่งคาถามล่วงหน้า แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ในหน้า “นัก
ลงทุนสัมพันธ์” ส่วนของ “AGM” หัวข้อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 การ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคาถามล่วงหน้า”

-

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยในปี 2562
บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ บริษัทได้ปฏิบัติตาม
คู่มือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นจะ
ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังนี้
ก่อนวันประชุม
บริษั ท ได้แ จ้งก าหนดการประชุม สามั ญ ผู้ถื อหุ้ น ประจาปี 2562 พร้อ มวาระการประชุม ซึ่งมี ความเห็ น ของ
คณะกรรมการในแต่ ล ะวาระ รวมทั้ งวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิเข้ าร่ วมประชุ ม และรับ เงิน ปั น ผล
(Record Date) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ใน
หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์ ” ภายใต้หัวข้อ “AGM” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35
วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพี ยงพอ ตลอดจนบริษัทได้จัดส่ง
หนั งสื อนั ดประชุม ดังกล่าวในรูป แบบเอกสารให้ แก่ ผู้ถือ หุ้น ซึ่งระบุข้ อเท็จ จริงและเหตุ ผล ความเห็น ของ
คณะกรรมการบริษั ท คะแนนเสี ยงเพื่ อลงมติ ในแต่ ละวาระ หลั กเกณฑ์ การแสดงสิ ท ธิเพื่ อเข้าร่วมประชุ ม
รายงานประจาปี (Annual Report) ในรูปแบบซีดี หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลง
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ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยลงประกาศ
ติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน ในการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อม
ก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
วันประชุม
บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ตรววจเอกสาร เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน รวมถึงเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ในการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยบริษัทได้ใช้บริการจากบริษัท
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบสารสนเทศสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครบวงจร ซึ่งรวมถึง
การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง และการตรวจนับคะแนน โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด
(Barcode) เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และความรวดเร็วในการแสดงผลให้ที่ประชุมรับทราบโดยทั่ว
กัน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอานวยความสะดวกในการตรวจเอกสาร แจกรายงานประจาปี และเก็บบัตร
ลงคะแนน อย่างเพียงพอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ
บริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการ
เป็นผู้ดาเนินการประชุม และมีเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นพิธีกรในการแนะนากรรมการที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และประกาศผลการนับ
คะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 106 ราย
บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย และได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียง ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสาหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และ
ได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลคะแนนเสียงทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
บั ตรเสีย โดยคณะกรรมการได้ จั ด สรรเวลาอย่ างเพี ย งพอ เพื่ อเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อหุ้ น ได้ ซัก ถามและแสดง
ความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ พิธีกรได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
หลังการประชุม
ภายหลังการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทาการถัดไป ซึ่ง
ได้ระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมทั้งจานวนผู้ถือหุ้นและจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ตลอดจนบริษัทได้จัดทารายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนในการตรวจนับคะแนนเสียง และคาชี้แจงที่เป็น
สาระสาคัญโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาอังกฤษ ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th)
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-

สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ รวมทั้งการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ข้อบั งคับของบริษั ทกาหนดให้ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ ง
1 ใน 3 และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระสามารถกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
นอกจากนั้น บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง โดยได้แนบข้อมูลของกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อในการเลือกตั้ง พร้อม
แสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ไว้ใน
หนังสือนัดประชุม ซึ่งเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

-

สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง บริษัทกาหนดให้มีวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทได้แสดงข้อมูลประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัท ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง และรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพียงพอต่อการ
พิจารณาของผู้ถือหุ้น

-

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทอย่างเสมอ
และทันเวลา
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลสาคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th)

-

สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไร
บริษัทมีการจัดสรรกาไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันนผล (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล”)

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างต้นแล้ว บริษัทไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทคานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเอื้อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มดังนี้
(1) ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อซักถามทั้งก่อนการประชุมและระหว่างการประชุม
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมแทนได้
(2) ก าหนดให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เป็ น กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส่ ว นได้ เสี ย ของตนและบุ ค คล
ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
(3) ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ได้เป็นรายบุคคล ทาให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่กรรมการ
เพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่ งจะทาให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่าง
แท้จริง
(4) กาหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยข้อมูลภายในที่มิได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนัก งานดั งกล่าวได้ม าโดยอาศั ยต าแหน่ งหน้ าที่ ในบริษั ท รวมถึ งห้ ามไม่ ให้ กรรมการและผู้ บ ริห ารซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
(5) แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับ การซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง อย่างน้อย 1
วันล่วงหน้าก่อนวันซื้อขาย
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งหุ้นของ
บริษัทเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือ
มอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ พร้อมทั้งแนบรายละเอียด
ของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ระบุเอกสาร หลักฐาน
และวิธีการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน จานวน 69 ราย นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ดาเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมโดยไม่มี
การเพิ่มวาระการประชุมอื่นจากที่ระบุไว้ ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิ ทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง อีกทั้ง
บริษัทได้กาหนดมาตรการป้องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การดูแล
เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”
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หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
บริษัทมุ่งเน้นให้สถานที่ทางานปราศจากการคุกคาม หรือการละเมิดสิทธิ์ทุกประเภท โดยมิให้มีการกระทารุนแรง
การข่มขู่คุกคามต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้มาเยือน หรือ บุคคลอื่นใดที่อยู่ในสถานที่ทางานของบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสาหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งการแจ้งเบาะแส
ทุจริต อันเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) และได้แสดงรายละเอียดไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียปรากฏอยู่ในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”
3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่าง
ยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทที่มีต่อการดาเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายให้
ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกาหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทน และสวัสดิการ
รวมทั้งการลงโทษพนักงาน ต้องกระท าด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับพนักงานนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทยังเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุง การ
ทางานในแต่ละหน่วยงาน
บริษัทไม่ยอมให้เกิดการล่วงละเมิดไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิเช่น การใช้อิทธิพลข่มขู่การกระทา หรืออคติที่มา
จากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรือความเบี่ยงเบนทางเพศ ที่ส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติงาน รวมถีงการล่วงละเมิดทางวาจา
เป็นต้น
พนักงานสามารถรายงานต่อหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 1 ชั้นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ได้ทันที
3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อ
ลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน และให้ความสาคัญ
กับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ โดยไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและ/หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.4) การปฏิบัติต่อ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้
บริษัทคานึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทและพนักงาน
จะไม่มีการเรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดาเนินธุรกิจกับ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนการ
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รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลงที่มีร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันในสัญญา หรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน บริษัทจะแจ้งให้คู่ ค้า
เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ทราบโดยด่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่ง
บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยยึดหลักการค้าเสรี ความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
โดยบริษัทไม่สนับสนุนให้มีการทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากมูล
ความจริง หรือกระทาการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
3.6) การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการกาหนดและทบทวนนโยบายและแผนงานด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกและความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็น
การการส่งเสริมอบายมุข
ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วม เสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลและนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการต่อไป
เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02 001 2801 อีเมล์ cs@amamarine.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 001 2801 อีเมล์ ir@amamarine.co.th
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท (www.amamarine.co.th) และช่องทางอื่นๆ เช่น รายงาน
ประจาปี (Annual Report) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ รวมทั้ง
กิจกรรมนักลงทุน เป็นต้น สาหรับรายงานต่างๆ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์ ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
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การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
ในปัจจุบั นการเปิ ดเผยสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว บริษัทสามารถส่งข้อมู ล
ข่าวสาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่า ยโดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและพื้นที่ อีกทั้งสามารถดาวน์
โหลดเก้บไว้ได้ ทาให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และข้อมูลมีความเชื่อถือได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
- ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เช่น กฎบัตรและข้อบังคับของบริษัท ลักษณะธุรกิจ กรรมการ
- ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี
- รายงานทางการเงิ น ค าอธิ บ ายและการวิ เคราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งาน (MD&A)
ซึ่งได้มีการจัดส่งเอกสารให้กับ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาสภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูก
สั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
- การชี้แจงผลการดาเนินงาน กรณีที่บริษัทมีรายได้หรือกาไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
- ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การลงทุนซื้อเรือ (การได้มาซึ่งสินทรัพย์) และการขายเรือของบริษัท รายงาน
การใช้เงินเพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น
- ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่ของบริษัท (ผ่านเว็บไซต์บริษัท) เช่น Company Snapshot, Opportunity Day
และ Analyst Meeting เป็นต้น
การเปิดเผยข้อมูลทางรายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทได้มีการจัดทารายงานประจาปี
และแบบ 56-1 เพื่อ เปิด เผยข้อ มูล การดาเนิน งานในรอบปี ที่ ผ่านมาของบริษัท อย่ างความถูกต้ อง ครบถ้ วน ละ
เพียงพอ เช่น โครงสร้างุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายและภาพรวมของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่
สาคั ญ ฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งาน และโครงสร้ างการจั ด การและการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ ซึ่ งรวมถึ ง
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เป็นต้น
การจัดทารายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่ซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาด
หลั ก ทรัพ ย์ ฯ และส านั ก งาน ก.ล.ต. และต้ อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
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ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2562
กรรมการ

กรรมการ
1. นายเกษม เวชศิลป์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายมานิต นิธิประทีป
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6. นายพิศาล รัชกิจประการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8. นายรังสรรค์ พวงปราง1
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์1
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

จานวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท (หุ้น)
ก่อนการได้มา / จาหน่ายไป

ได้มาระหว่างปี

96,000
600,000
2,412,000
13,400,000
3,504,000
372,000
6,000
120,000
120,000
-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ : 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

75

จาหน่ายไประหว่างปี

-

-

คงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

96,000
600,000
2,412,000
13,400,000
3,504,000
372,000
6,000
120,000
120,000
-

เพิ่ม / (ลด)

-
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ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
1. นางสาวธนิสร กร้ามาตร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล1
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นายสิทธิพงษ์ ชิ้นฮะง้อ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7. นางดวงสมร นุตประศาสน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8. นายเกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง2
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9. นายขันติทัต นิทรัพย์3
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10. นายเสมือนเทพ ศรีบางทอง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11. นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12. นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์4

จานวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท (หุ้น)
ก่อนการได้มา / จาหน่ายไป

ได้มาระหว่างปี

157,200
60,000
50,000
24,000
25,100
24,000
1,900
1,500
-

จาหน่ายไประหว่างปี

-

-

คงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

157,200
60,000
50,000
24,000
25,100
24,000
1,900
1,500
-

เพิ่ม / (ลด)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ : 1 นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
2 นายเกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีนายเปรมณัช เต่าหิม เข้ามาดารงตาแหน่งแทน เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
3 นายขัตติทัต นิทรัพย์ ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายเสมือนเทพ ศรีบางทอง เข้ามาดารงตาแหน่งแทน เมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2562
4 นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์ เข้ามาดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
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การเปิ ด เผยรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รายการเกี่ ย วโยง เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ อ ย่ างชั ด เจน (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”)
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบรายงานดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้อง
รายงานให้บริษัททราบตามแบบรายงานที่กาหนด โดยจะต้องจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องการการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ดาเนินการใดๆ อัน
เนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อกาหนด
นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก ลงทุ น รวมถึ งมุ่ งเน้ น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและนักลงทุน จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์และเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสาคัญของข้อมูลของบริษั ทโดยหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์จะเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และสม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือรายงานงานการเงิน เช่น งบการเงิน คาอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาสและรายปีให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้อง และทันสมัย ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทยังถือเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้บริษัทกาหนดให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่าน
ช่องทางต่อไปนี้
บริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน)
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์
ที่อยู่
: เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้ น ที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้ อ งเลขที่
TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ ว ยขวาง กรุ งเทพมหานคร
10310
e-mail Address
: Sirirat.u@amamarine.co.th
โทรศัพท์
: 0 2001 2801 ต่อ 171
โทรสาร
: 0 2001 2800
นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ ภายใต้ข้อบังคับของกฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังจัด
ให้มี การประชุมแถลงข้อมู ลผลการดาเนิน งานในแต่ละไตรมาส ให้แ ก่ผู้ถือ หุ้น นักลงทุ น นั กวิเคราะห์ เป็น ระยะๆ อย่าง
สม่าเสมอตามแผนงาน โดยในปี 2562 บริษัทมีการเสนอผลงานต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และประชาชนทั่วไปอย่างสม่าเสมอ
ดังนี้
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กิจกรรม
กิจกรรมพบปะนักลงทุน (Company Visit)
การแถลงข่าวผลการดาเนินงานของบริษัท (Opportunity Day)
กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show)

จานวนครั้ง
2
2
4

การเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีแนวทางในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
เพียงพอสาหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท
สามารถอยู่ ร่ ว มงานกั บ บริ ษั ท ในระยะยาว โดยไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ ม ากเกิ นควร ทั้ งนี้ บริ ษั ท ก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคานึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงอัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารสาหรับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยจะได้รับการ
พิจารรากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
บริษัทมีการเปิดเผยการให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ในส่วน
“โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการ” และ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร”
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทา
รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มี
ความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก
ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย
คณะกรรมการได้จัดให้มีการดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในการนี้คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งยังได้แสดงความเห็น
ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรากฏในรายงานประจาปี นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้จัดทารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทไว้ในรายงานประจาปีด้วย
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด แต่ต้องมีจานวนไม่น้อย
กว่า 5 คน โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ
ความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะสูง
กว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
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คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย และตามกฎบั ต รคณะกรรมการบริ ษั ท ว่ า เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์การทางานที่หลากหลายสาขา โดยไม่กีดกันทางเพศแต่อย่างใด ซึ่งกรรมการทั้ง 10 ท่านของ
บริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กาหนด ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
บริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัทจานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตาแหน่งในทุก
ครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี โดยให้กรรมการบริษั ทซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตาแหน่ง ในกรณีที่
กรรมการบริษัทที่พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จานวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3
กรรมการบริษัทที่นับจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระได้
ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
5.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัทมีบทบาทที่สาคัญในการกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานขอ ง
บริษัทและกากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายและ
ระเบียบของบริษัทวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่ มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
(Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวน
และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติ งาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
รอบปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณา และทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว มีมติเห็นสมควรให้คงไว้เช่นเดิม
บริ ษั ท ยั งก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี บ ทบาทในการจั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Corporate Governance) และคู่ มื อจริยธรรมทางธุรกิ จและข้ อพึ งปฏิ บั ติในการท างาน เป็ นลายลั กษณ์ อั กษรส าหรับ
กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็ นแนวทางที่นาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังกาหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัท
ต้องเข้าใจและทราบถึง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
เป็นสาคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สาคัญในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญ เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริษัทเช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง และแผนงาน และงบประมาณ
รวมทั้งกากับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการพิจารณาการเข้าทารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการ
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถ้ ือหุ้นโดยรวมเป็นสาคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทารายการระหว่า งกัน โดยกาหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการหรือมีส่วนได้เสียจากการทา
รายการระหว่างกันต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอานาจอนุมัติในการทารายการดังกล่าว การพิจารณาเข้าทารายการระหว่าง
กันต้องพิจารณาราคาและเงื่อนไขการทารายการเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการ
ระหว่างกันและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
79

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

5.3) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ
- การแยกอานาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง
บริษัทมีการแยกอานาจหน้าที่ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน และ
เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแล
การดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เ ป็นไปตาม
นโยบายที่กาหนด และติดตามดูแลผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอจากรายงานในการประชุมประจาเดือน ซึ่งคณะกรรมการ
ไม่ได้เข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เว้นแต่การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมในกรณีที่
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กาหนด
- บทบาท หน้าที่ ประธานกรรมการบริษัท
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้
ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
2. มี บ ทบาทในการควบคุ ม การประชุ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั งคั บ บริ ษั ท
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
การแยกตาแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
บริษัทกาหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจาออกจากกันอย่าง
ชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอานาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอานาจเบ็ดเสร็จ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1) จัดทาและเสนอ นโยบายและเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
2) บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่ คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติ
3) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานในตาแหน่งที่ต่ากว่าระดับกรรมการผู้จัดการ
ลงมา รวมถึงเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานในตาแหน่งที่ต่ากว่าระดับกรรมการ
ผู้จัดการลงมา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4) มอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์อานาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้
กาหนดไว้
5) จัดทารายงานการดาเนินงานของบริษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่สาคัญอย่าง
สม่าเสมอเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
-
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน ซึ่งในจานวนดังกล่าวมี
กรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดกับฝ่ายบริหาร บริษัทได้แยกตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการ มิให้เป็นบุคลเดียวกัน เพื่ อให้เกิดความสมดุลของอานาจการดาเนินงาน โดยมีกรรมการอิสระ
ดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ
4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4 ท่าน (รวมกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
-

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
กรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ อย่างชัดเจน
5.4) การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลา
ในการกากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงได้จัดให้มีนโยบายในการดารงตาแหน่งของกรรมการ ดังนี้
1.
นโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การด ารงต าแหน่ ง ของกรรมการในบริษั ท จดทะเบี ย นอื่ น คณะกรรมการบริษั ท มี การ
พิ จ ารณากาหนดจานวนบริษั ท จดทะเบี ย นที่ กรรมการแต่ ล ะคนในการด ารงต าแหน่ ง
ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
2.
นโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือ
บริษั ท ร่วมของผู้ บ ริหารระดั บ สูง / กรรมการผู้ จั ด การ โดยต้ องผ่ านการเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้า
ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดคุณสมบัติกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นกรรมการในนิติ
บุคคลอื่น หรือประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้ง
กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ว่าจะต้องไม่ดารงตาแหน่งกรรมการ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อย
ละ 1 ของจานวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิออกเสีย งทั้ งหมดของบริษั ท อื่ น ซึ่งประกอบกิจการที่ มีส ภาพอย่า ง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ในปัจจุบัน กรรมการบริษัททั้ง 10 ท่านมิได้ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท
อื่นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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5.5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่าง
โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กาหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการ
สรรหากรรมการเพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงเข้ามาดารงตาแหน่งผู้นาขององค์กร นาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการสรรหากรรมการโดยต้องมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีคุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการทั้งคณะเพื่อประกอบการพิจารณา
รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร (รายละเอียดใน
หัวข้อ “3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)
5.6) ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
5.6.1) การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษั ทได้กาหนดวิสัยทั ศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อ
“นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”
การติดตามดูแลในเรื่องจริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ติดตามดูแลการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดส่องดูแล และให้คาแนะนา การปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้ นฐานของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัท
กรณีที่พบว่ามีการปฏิบตั ิที่ขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้บังคับบัญชาสามารถดาเนินการตาม
สมควรแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้กระทาผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และอาจได้รับโทษทางกฎหมายหากเป็นการ
กระทาที่ขัดต่อกฎหมาย
นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle blowing) ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท และรับข้อร้องเรียนหรือความเห็นเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรือจริยธรรม หรือ
การกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
โทรศัพท์
02 001 2801
อีเมล์
cs@amamarine.co.th
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับ
ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส”
บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัท
ช่วยกันสอดส่อง ดูแล หากพบการกระท าใดๆ ที่ ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิด กฎระเบี ยบ
ผิดข้อบั งคับ หรือผิดกฎหมายที่ ก่อให้ เกิดความเสียหายกับ บริษั ท รวมถึงกรณี ถูกละเมิดสิทธิ พนักงาน
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สามารถแจ้งเบาะแสโดยส่งเรื่อ งพร้อ มเอกสาร หลั ก ฐานให้ กับ เลขานุ ก ารคณะกรรมการเพื่ อ น าส่งต่ อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถนาส่งด้ วยตนเอง ทางไปรษณี ย์ หรืออีเมล์ โดยขอให้ระบุ ชื่อ
นามสกุล ช่องทางการติดต่อกลับ กรณีที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่ระบุชื่อ นามสกุลจะไม่รับพิจารณา โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบจะพิ จ ารณา ตรวจสอบ วิ เคราะห์ หากพบว่ า มี ค วามผิ ด จริ ง จะส่ ง ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสโดยจะ
ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น โดยจะรู้เพียงเลขานุการคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบเท่านั้ น พนักงานบริษั ทสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการ
ป กป้ องพนั กงานผู้ แ จ้ ง เบ าะแสดั ง กล่ า วผ่ า นสื่ อป ระชาสั ม พั นธ์ ต่ า งๆ อาทิ เว๊ บ ไซด์ บ ริ ษั ท
(www.amamarine.co.th) รายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
5.6.2)

ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการกาหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทรวมทั้งกากับดูแลให้ ฝ่ายบริหารดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน
นโยบาย และงบประมาณที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยึดหลักการกากับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และสานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษั ทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม่าเสมอ
5.6.3)

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ ช่ ว ยในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
ตรวจสอบ พิจารณาเรื่องสาคัญต่างๆ ของบริษัทโดยมีคณะอนุกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายละเอียด และขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ แสดงไว้ในหัวข้อ “2.
คณะอนุกรรมการ” นอกจากนั้น คณะกรรมการได้กาหนดให้มีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการ ซึ่งได้เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “กฎบัตร
และข้อบังคับ”
5.6.4)

การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท
บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดย
อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการกาหนด
วาระการประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลและเวลาในการศึกษาข้อมูล
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อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีที่จาเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทบริษัทอาจแจ้งการนัด
ประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วันก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการบริษัทแต่
ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยบางวาระอาจมี
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ) หรือฝ่ายบริหาร หรือ
บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุ มนั้นๆ เพื่ออธิบาย แสดง
ความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ ในการลงมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้ ถื อ มติ เสี ย งข้ า งมากเป็ น หลั ก โดยก าหนดให้ ก รรมการบริษั ท 1 คนมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งได้ 1 เสี ย ง และ
กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
คณะกรรมการบริษั ท ได้ ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ จ านวนองค์ ป ระชุ ม ขั้ น ต่ า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท จะส่ งตารางการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ตลอดทั้ งปี เพื่ อ ให้
คณะกรรมการได้ รั บ ทราบ และสามารถวางแผนในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ซึ่ งในปี 2562 มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทจานวน 7 ครั้งดังนี้
การประชุมครั้งที่
BOD 1
BOD 2
BOD 3
BOD 4
BOD 5
BOD 6
BOD 7

วันที่ประชุม
18 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
18 เมษายน 2562
7 พฤษภาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
6 พฤศจิกายน 2562
18 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ ตารางการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้
บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกั บการ
ประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยใน
ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายเกษม เวชศิลป์
2. นายมานิต นิธิประทีป
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฏร์
4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

การเข้าประชุม
สาระสาคัญที่พิจารณา
(ครั้ง)
7/7
- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
7/7
- รับทราบการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคาถามเกี่ยวกับบริษัท
6/7
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
7/7
- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2561
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รายชื่อกรรมการ
5. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
6. นายพิศาล รัชกิจประการ
7. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
8. นายธาตรี เกิดบุญส่ง1
9. นายชัยทัศน์ วันชัย2
10. นายรังสรรค์ พวงปราง1
11. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์2
12. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ1

การเข้าประชุม
(ครั้ง)
7/7
7/7
7/7
7/7
1/7
5/7
5/7
7/7

สาระสาคัญที่พิจารณา
-

หมายเหตุ :

1

2)

และไตรมาส 1 ถึง 3 ปี 2562
รับทราบการปรับแผนงบประมาณปี 2562 และพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจาปี 2563
พิจารณาอนุมัติรายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัท
และรายงานประจาปี 2562
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
รับ ทราบผลการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการบริษั ท ทั้ งคณะ รายบุ คคล
คณะอนุกรรมการ และ/ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ
บริษัท
พิจารณาอนุมั ติแต่ งตั้ งกรรมการบริษั ทเข้าด ารงตาแหน่งแทนกรรมการซึ่ งถึ ง
กาหนดพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2562
พิจารณาอนุมัติรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
พิจารณาอนุมัติรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี
พิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัท
พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ งตั้ งกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งแทนกรรมการที่ พ้ น จาก
ตาแหน่ง
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจาปี 2562
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทน
พิจารณาอนุมัติการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยรวมปี 2561
พิ จารณาเรื่อ งเกี่ย วกั บ การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ก าหนดการ และวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
พิจารณาอนุมัติการทาประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (D&O Insurance)
รับทราบผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
รับทราบผลการประเมินการกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2561

นายธาตรี เกิดบุญส่ง ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง เข้ามาดารงตาแหน่งแทน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายชัยทัศน์ วันชัย ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ เข้ามาดารงตาแหน่งแทน
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งที่
1/2562 ได้มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการ การประชุม
ครั้งที่ 2/2562 ได้มีการหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการเป็นการเฉพาะ และการประชุมครั้ง
ที่ 4/2562 ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้
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การเข้าประชุม
(ครั้ง)
4/4
1. นายมานิต นิธิประทีป
3/4
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฏร์
4/4
3. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
รายชื่อกรรมการ

-

สาระสาคัญที่พิจารณา
รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2561
รับทราบผลการประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจาปี 2561
รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สาหรับปี 2561 และสาหรับ
แต่ละงวด ในปี 2562
พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรวมและรายงานทางการเงินของบริษัท
พิจารณาเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของ
บริษัท สาหรับปี 2561 และสาหรับแต่ละงวด ในปี 2562
พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สาหรับปี 2561 และไตรมาส
ที่ 1 ถึง 3 ปี 2562
พิจารณาสอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2561 และใน
ไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ปี 2562
พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ถึง 4 ปี 2562
พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน บุคลากร และงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ประจาปี 2562
พิจารณาคู่มือการตรวจสอบทุ จริต และพิจารณาปรับ ปรุงคู่มือการปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบภายใน ประจาปี 2562
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2562
พิจารณาทบทวนกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจาปี 2562
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน สาหรับไตรมาสที่ 1/2562
ถึง 3/2562
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2561
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562

3. คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้นี้
การเข้าประชุม
(ครั้ง)
10/12
1. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
12/12
2. นายพิศาล รัชกิจประการ
10/12
3. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
1
1/12
4. นายธาตรี เกิดบุญส่ง
รายชื่อกรรมการ

สาระสาคัญที่พิจารณา

- รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและงบการเงินของบริษัทประจาแต่ละเดือน
- รับทราบการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- พิจารณาอนุมัติการต่อประกันภัยรถบรรทุกน้ามัน
- รับทราบการซื้อรถแทงค์บรรทุกนา้ มันส่วนหาง
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รายชื่อกรรมการ
5. นายรังสรรค์ พวงปราง1
หมายเหตุ :

การเข้าประชุม
(ครั้ง)
10/12

สาระสาคัญที่พิจารณา

1 นายธาตรี เกิดบุญส่ง

ได้ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง เข้ามาดารงตาแหน่งแทน เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุป
ได้ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
การเข้าประชุม
สาระสาคัญที่พิจารณา
(ครั้ง)
2/2
1. นายมานิต นิธิประทีป
- พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาปี 2562
2/2
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฏร์
- พิจารณาอนุมัติรายงานสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
2/2
ค่าตอบแทน ประจาปี 2561
3. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
2/2
- พิ จ ารณาสรรหา คั ด เลื อ ก และเสนอบุ ค คลเข้ า ด ารงต าแหน่ งกรรมการ แทน
4. นายพิศาล รัชกิจประการ
กรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
การเข้าประชุม
รายชื่อกรรมการ
สาระสาคัญที่พิจารณา
(ครั้ง)
4/4
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
- พิจารณาและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4
นางสาวธนิสร กร้ามาตร
- พิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย
4/4
นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3/4
นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
- พิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร ระดับฝ่ายของบริษัทและบริษัทย่อย
4/4
นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
3/4
นายสิทธิพงษ์ ชิ้นฮะง้อ
3/4
นายเกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง
4/4
นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย
4/4
นางดวงสมร นุตประศาสน์
4/4
นายสมโชค บุญเตี่ยว
4/4
นายมนตรี จิระวงศ์สันติสุข
3/4
นายศุภธนิศร์ ประดับ
คณะอนุกรรมการต่างๆ มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
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การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ในปี 2562 บริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทโดยปราศจากการ
มีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร จานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ และการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท รวมถึ งการปรึ ก ษาหารือ ประเด็ น ต่ างๆ และแจ้งผลให้ แ ก่ ก รรมการผู้ จั ด การรับ ทราบและ
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความอิสระในการพิ จารณา
ประเด็นสาคัญต่างๆ การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท
5.7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมทาง
ธุรกิจ”)
5.8) การใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความสาคัญกับการกากับดูแลและห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูล
ภายในที่มีสาระสาคัญเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท บริษัทได้กาหนดแนวทางในการป้องกันการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไว้ใ น “นโยบายการถือครอง
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ก ารใช้ ข้ อ มู ล ภ าย ใน ข อ งบ ริ ษั ท ” ซึ่ งเผ ย แ พ ร่ ไว้ ใ น เว็ บ ไซ ต์ ข อ งบ ริ ษั ท
(www.amamarine.co.th) ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “กฎบัตรและข้อบังคับ”
5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะและ
รายบุ ค คล ประจ าปี 2562 โดยแบบประเมิ น ดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นการทบทวนเนื้ อ หา และสาระส าคั ญ
จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติใช้ ซึ่งเนื้อหาในแบบประเมิน สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติ
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แลกิ จการที่ ดีข องสมาคมส่ งเสริม สถาบั น กรรมการบริษั ท ไทย ที่ ส่งเสริม ให้
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนทาการประเมินผลตนเอง (Self Assessment) เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อไป โดยมีการประเมินของคณะกรรมการมี
หัวข้อการประเมิน และผลการประเมินดังนี้
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้
- โครงสร้างคณะกรรมการ
- การกาหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท
- การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ
- ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ
ผลการประเมินการปฏิ บัติของคณะกรรมการบริษั ททั้ งคณะ ในปี 2562 ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.79 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้
- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การประชุม
- การพัฒนาตนเอง
ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในปี 2562 ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.78 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
5.9.2)

การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา
ว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว ซึ่ง
ในแบบประเมินได้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ที่สาคัญดังนี้
- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรมและทรัพยากร
- การประชุม
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร
- บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต
ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 98.48 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหาร
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจาปี 2562
เพื่อรับทราบผลการประเมินจากการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และนาไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายและกาหนดไว้ในกฎบัตร โดยการประเมินแต่ละคณะมีหัวข้อการประเมิน
และผลการประเมินดังนี้
- โครงสร้างของคณะกรรมการ
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การติดตามการบริหารงาน
- การประชุมของคณะกรรมการ
- การพัฒนาและการฝึกอบรม
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ในปี 2562 คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96.14 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
การประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.79 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
5.9.3)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการผู้ จั ด การ ประจ าปี 2562
โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินเพื่อใช้ในการ
พิจารณาผลตอบแทน และเพื่อการพั ฒ นาในขั้นต่อไป โดยใช้เกณฑ์ ประเมิน ที่สอดคล้องกั บ
ตัวชี้วัดผลความสาเร็จขององค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แบบประเมิน
แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่
1. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จขององค์กรเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดประจาปี (Key Performance
Indicator)
2. ความสามารถ (Core Competency)
3. ความสามารถในการบริหารจัดการงาน (Management Skill)
ซึ่งการประเมินจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และผ่านการเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริษัท นอกเหนื อจากหลักเกณฑ์การประเมิน
ข้างต้น แบบประเมินยังได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ 9 หัวข้อ ดังนี้
- ความเป็นผู้นา
- การกาหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
- การวางแผนทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตาแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- การกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ งานของกรรมการผู้ จั ด การ ในปี 2562 มี ค ะแนนเฉลี่ ย คิ ด เป็ น
ร้อยละ 98.89 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.9.4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท
เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพการทางาน บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท โดยแบบประเมินได้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ดังนี้
- ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
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- การติดต่อและประสานงาน
- การจัดเก็บเอกสาร
- การจัดประชุม
- การกากับดูแลกิจการ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท ในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
97.60 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
5.10)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ กรรมการบริษัทและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกากับดูแล
กิจการ เช่น เลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association หรือ “IOD”) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) เพื่อให้มี ความตระหนักและเข้าใจในหน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่างๆ ซึ่งกรรมการของบริษัททั้ง 10 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 2 ท่าน ผ่าน
การอบรมหลักสูตร DCP ในแต่ละปี บริษัทจะส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับกรรมการเพื่อ
พิจารณาเข้าร่วมอบรม โดยในปี 2562 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้
กรรมการ
นายพิศาล รัชกิจประการ
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

หลักสูตรการอบรม
- Chief Transformation Officer - CTO Course 2019
- Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2562 โดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

1.2

จริยธรรมธุรกิจ
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจและบริหารงานเป็นไปตามหลักกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงจัดทาคู่มือจริยธรรม
ธุรกิจ (Code of Conduct) สาหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสโดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์
และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ใน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทเชื่อมั่นว่าการดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้บริษัท
ประสบความสาเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติในการทางานใน
ฐานะตัวแทนของบริษัทดังนี้
1. ยึดหลักนิติธรรม
บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดาเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้
ระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ของบริษั ท กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งกฎหมายที่ จ ะประกาศใช้ ในอนาคตซึ่ งมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานและการทางานของตน
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แนวทางปฏิบัติ
- ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทาความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
ของทางราชการทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้
- ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจาเพาะของคู่แข่ง
โดยวิธีการอั นมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่
เปิดเผยข้อมูล ของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น
2. มีความโปร่งใส
การตัดสินใจและวิธีการดาเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธี
ปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า
แนวทางปฏิบัติ เช่น
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นญาติหรือบุคคลผู้อยู่อาศัยภายใต้
ชายคาเดียวกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นของบริษัทต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัตติ ามคู่มือแจกแจงอานาจดาเนินการของบริษัท อย่างเคร่งครัด
3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่าง
ต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือ
ความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ
เพศ
4. ให้ความสาคัญต่อลูกค้า
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้ความสาคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการควบคุมดูแลสินค้าและ
การบริการให้มีคุณภาพ อันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบที่ พึ ง มี ต่ อ สั ง คมและชุ ม ชน จนถื อ เสมื อ นเป็ น ภารกิ จ หลั ก
ที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน
6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทจะ
วางตัวเป็นกลาง
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ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
บริษัทกาหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทางาน ดังนี้
1. มีภาวะผู้นา
ผู้บ ริห ารพึ งมี จริย ธรรมและปฏิ บั ติต ามบทบาทของภาวะผู้ น าที่ เหมาะสม และประพฤติ ตนให้ เป็ น
ที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์สาหรับการบริหารจัดการบริษัท
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ผู้บ ริหารและพนัก งานต้อ งปฏิ บัติ ห น้าที่ ให้ เป็น ไปตามกฎหมายที่ เกี่ย วข้องกับ ธุรกิจของบริษั ท และ
ระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
4. รักษาทรัพย์สิน
ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อ
กิจการของบริษัทเท่านั้น และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือในทางมิชอบ
5. ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มี
ความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ร่วมกันในการทางาน
6. เป็นพลเมืองดี
ผู้บริหารและพนักงานพึงทาหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ
7. ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย
ผู้ บ ริห าร พนั ก งาน และผู้ ใกล้ ชิด พึ งไม่ รับ เงิ น ผลประโยชน์ หรือ สิ่ งของจากผู้ เกี่ ย วข้ อ งทางธุร กิ จ
กับบริษัทหากการรับนั้นอาจทาให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษ
กับผู้ให้ ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้
แนวทางปฏิบัติ เช่น
- กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารและพนักงานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวัญ เพื่อการโฆษณาทาง
ธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกินกว่า
500 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็น หนังสือและนาผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัท
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8. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท
แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ดาเนิน
ธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจทาให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
9. ไม่ใช้ข้อมูลจาเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
ผู้บริหารและพนักงานไม่นาข้อมูลจาเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ เช่น ผู้บริหารและพนักงานไม่นาข้อมูลจาเพาะไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
1.3

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจบนความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกากับดูแลกิจการ
และการปฏิบัตติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท ดังนี้
1 ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดาเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ
2 กรรมการ ผู้ บ ริห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานให้ บ ริ ษั ท ทราบถึ งการกระท า
ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3 บริษัท จะให้ค วามเป็ นธรรมและคุ้ม ครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุ จริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ งบุ คคล
ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น
4 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รั ปชั่น
และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
5 ผู้ที่กระทาการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้
และอาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
6 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้
มี ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น และส่ ง เสริ ม
ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
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7 บริษั ท สนั บ สนุ น ให้ คู่ สั ญ ญา คู่ ค้ า หรือ บุ ค คลอื่ น ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริษั ท รายงาน
การละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
8 บริ ษั ท มี น โยบายในการสรรหาหรื อ คั ด เลื อ กบุ ค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ ก อบรม
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน และการก าหนดค่ าตอบแทนของพนั ก งานและลู ก จ้ างของบริษั ท
อย่ า งเป็ น ธรรมและเพี ย งพอ เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริต คอร์ รั ป ชั่ น ภายในองค์ ก ร และเป็ น การสร้ า ง
หลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
9 เพื่ อ ความชั ด เจนในการด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสู งกั บ การเกิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
ให้ กรรมการ ผู้ บ ริห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บั ติ ด้ วยความระมั ด ระวั งและตรวจสอบ
ให้แน่ชัดสาหรับเรื่องดังต่อไปนี้
9.1 การให้ มอบ หรื อ รั บ ของก านั ล และการเลี้ ย งรั บ รองจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งโปร่ งใส ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
9.2 การให้หรือรับบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอาพรางการติด
สินบน
9.3 ในการด าเนิ น กิ จ การ การติ ด ต่ อ การเจรจา การประมู ล และการด าเนิ น การอื่ น ๆ
กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้
กรรม การบ ริ ษั ท ผู้ บ ริ ห าร แ ล ะพ นั กงาน ของบ ริ ษั ท จ ะต้ องไม่ ให้ ห รื อ รั บ สิ น บ น
ในทุกขั้นตอนของการดาเนินกิจการ
ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ” ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วน “นัก
ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ” หั ว ข้ อ “กฎบั ต รและข้ อ บั งคั บ ” นอกจากนี้ ยั งมี ช่อ งทางแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยผ่านทางอีเมล์ Info@amamarine.co.th และเว็บไซต์
ของบริษัท ในส่วน “ติดต่อเรา” เรื่อง “แจ้งเบาะแสทุจริต”
ในปี 2562 บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย" สาหรับยื่นขอรับรองและข้อควรปรับปรุงเอกสาร
เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกับแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action
Coalition) ต่อไป
นอกจากนี้บริษัทได้จดั ให้มีการฝึกอบรม และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตอคอร์รัปชั่นของ
บริษัทให้แก่พนักงานทุกระดับเป็นประจาทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมเรื่อง “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในที่
ทางาน” โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกีย่ วข้อง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในการทางาน
2. คณะกรรมอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยบริษัทได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้
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2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 คน ซึ่งมีคุณ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ที่
สานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายมานิต นิธิประทีป
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
1
3. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
หมายเหตุ:

1

นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถในการทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน
* นางดวงสมร นุตประศาสน์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุ ก คนต้ อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระ โดยมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามประกาศของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์ เพีย งพอที่ จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิ จที่ได้ รับ
มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6. มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้
วาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระเว้นแต่จะ
ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่าการดารงตาแหน่งเกินวาระที่กาหนดมิได้ทา
ให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทด้วย
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องกรรมการตรวจสอบ
(1) รายงานทางการเงิน
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(1.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทา และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจาปี
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2.1) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(2.2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
(3) การควบคุมภายใน
(3.1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
(3.2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้
ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
รวมทั้งติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
(4) การตรวจสอบภายใน
(4.1) สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิผล
(4.2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบ และอนุมัติกฎบัตร
ของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
(4.3) ร่ว มพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ งตั้ ง เสนอความดี ค วามชอบ โยกย้ า ย ถอดถอน หรื อ
เลิก จ้ าง รวมทั้ งในการกาหนด และปรั บ ค่ าตอบแทนผู้ จั ด การฝ่ ายตรวจสอบภายในหรือ บริษั ท
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
(4.4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุ ม ภายใน โดยเฉพาะที่ เกี่ ย วกั บ ระบบควบคุ ม ภายใน และกระบวนการจั ด การทาง
การเงิน
(4.5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากาลังของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือ
บริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
(4.6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทรวมถึง ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้าซ้อน
(5) การสอบบัญชี
(5.1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็น
อิสระ โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
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(5.2)
(5.3)
(5.4)
(5.5)
(5.6)

รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
สอบทานขอบเขต และวิธีก ารตรวจสอบที่ เสนอโดยผู้ สอบบั ญ ชี รวมทั้ งพิ จารณาเหตุผ ลในการ
เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็น และเป็นเรื่องสาคัญ
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้
สอบทานรายงานของผู้สอบบัญ ชีที่จัดท า เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจ
สอบภายใน
รับทราบจากผู้สอบบัญ ชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ
ผู้ จั ด การ หรือ บุ ค คลซึ่ งรับ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ได้ ก ระท าความผิ ด ตาม พ.ร.บ.
หลัก ทรัพ ย์ฯ อาทิ มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือ
มาตรา 313 เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และดาเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงาน
ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

(6) การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(6.1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(7.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
และพิจารณา อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
(7.2) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปีของบริษัท
(7.3) ในการปฏิบั ติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการ
กระท า ซึ่งอาจมีผ ลกระทบอย่ างมี นั ยส าคั ญ ต่อ ฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไ ขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทั้งนี้ รายการ หรือการกระทาดังกล่าว ได้แก่
(7.3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(7.3.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
(7.3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
(7.4) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระทาที่
เข้าลักษณะตามข้อ (7.3.1) (7.3.2) และ (7.3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่า มีรายการ หรือการกระทาตามที่กล่าว
ข้างต้นต่อ สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(8) การกากับดูแลกิจการที่ดี
(8.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง
และข้อเสนอแนะที่จาเป็นเพื่อการพัฒนา
(8.2) ให้ความสาคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกาหนดเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจาของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีของบริษัท
(8.3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14
แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จากเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
นั้น
(9) การบริหารความเสี่ยง
(9.1) สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น ระบบมาตรฐานที่ เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(9.2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทางานบริห ารความเสี่ย ง และฝ่ ายบริห ารในการ
พิจารณาและให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(10) ความรับผิดชอบอื่นๆ
(10.1) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใด ตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท มอบหมายด้ วยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุก
ประการของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
(10.2) ทบทวน และปรับ ปรุงกฎบั ตรเกี่ย วกับ คณะกรรมการตรวจสอบนี้ ให้ ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
(10.3) หน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนดเพิ่มเติม
1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมสาหรับการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. นายมานิต นิธิประทีป
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. นายพิศาล รัชกิจประการ
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หมายเหตุ:

นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบกาหนด
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พร้อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(1) การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(1.1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
(1.2) กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่ ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับ
การคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
(1.3) พิจารณาคั ดเลือกและกลั่ นกรองบุ คคลที่มี คุณ สมบั ติเหมาะสมเป็ น กรรมการบริษั ทกรรมการใน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(1.4) พิจารณา ทบทวน แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล ตลอดจนแบบ
ประเมินกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
(1.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(2) การกาหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
(2.1) กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินสาหรับ
กรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
(2.2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2.3

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตัง้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลการดาเนินงานของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนดขึ้น และรายงานผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและข้อมูลอื่นๆ ที่
จาเป็นต่อคณะกรรมการ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร จานวน 4 คน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบไปด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
1. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
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รายชื่อ
2. นายพิศาล รัชกิจประการ
3. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
4. นายธาตรี เกิดบุญส่ง

ตาแหน่ง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้น
กรรมการบริห ารที่ ด ารงตาแหน่ งกรรมการบริษั ท ซึ่ งจะครบวาระการด ารงต าแหน่ งกรรมการบริห ารพร้อ มกั บ
การครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร
(1) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปีเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(2) กาหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัทและกาหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทและอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
(3) พิจารณาและดาเนินการในประเด็นที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท
(4) พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะต่องานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(5) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณประจาปีที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนดและอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
(6) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่กรรมการผู้จัดการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติ
(7) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทตามขอบเขตอานาจอนุมัติ
(8) มอบหมายหรือแนะนาให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่ องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร
(9) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
(10) พิ จารณาและนาเสนอเรื่อ งที่ คณะกรรมการบริห ารเห็ นสมควรแจ้ งให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทราบ หรื อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ อานาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
จะไม่รวมถึงอานาจ หรือการมอบอานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือรายการที่ ไม่อยู่ภายใต้การดาเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการ
ดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และ
อนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
2.4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยง
จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทรวมถึงความสามารถใน
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การแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยทีมผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความชานาญในการดาเนินธุรกิจของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวธนิสร กร้ามาตร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสิทธิพงษ์ ชิน้ ฮะง้อ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางดวงสมร นุตประศาสน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายสมโชค บุญเตี่ยว
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายมนตรี จิระวงศ์สันติสุข
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายศุภธนิศร์ ประดับ
หมายเหตุ:

นางดวงสมร นุตประศาสน์ ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง
ยกเว้ น กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ด ารงต าแหน่ งกรรมการบริษั ท ซึ่ งจะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงพร้อมกับการครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สาคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดาเนินธุรกิจ
รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่นาเสนอ ก่อนมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารนาไปปฏิบัติ
(3) ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง และกาหนดให้มีการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
(4) รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินและทบทวน รวมถึงผล
การประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ และในกรณีที่มี
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เรื่องสาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการบริษัทจานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัท
กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด โดยพิจารณาถึง
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณาถึงจากทักษะจาเป็นที่ยังขาดอยู่ โดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาข้อกาหนด รวมถึงปัจจัยต่างๆ ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ก่อนนาเสนอที่ประชุ มผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5) ไม่อ ยู่ระหว่างการถูก กล่าวโทษ หรือ ถูกด าเนิ น คดี หรือต้ องคาพิ พ ากษา หรือถู กเปรีย บเที ยบปรับ ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือ
ทุจริต
(6) ไม่อ ยู่ระหว่างการถูก กล่าวโทษ หรือ ถูกด าเนิ น คดี หรือต้ องคาพิ พ ากษา หรือถู กเปรีย บเที ยบปรับ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
โดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนั้น
(7) ในกรณี ที่ เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษั ทหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มี
พฤติ ก รรมที่ แ สดงว่า มี เจตนาอ าพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดาเนิ น งานที่ แ ท้ จ ริงของบริษั ท จด
ทะเบียนนั้นๆ หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
ในสาระสาคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสาคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อ
ประชาชน หรือต้องยื่นต่อ สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
(8) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดง
ว่ามีการละเลยการทาหน้าที่ ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้ บริษัท นั้นๆ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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(9) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณ สมบัติตามคุณ สมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้
ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ ผู้
มีอานาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้น ราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่ง
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เค ย เป็ น ผู้ ถื อหุ้ น ที่ มี นั ย ห รื อ ผู้ มี อ าน าจ ค วบ คุ ม ข องผู้ มี ค วาม สั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บ ริ ษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่ง
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิ น ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้
ดารงตาแหน่ง
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
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หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะ
ได้รับอนุมัติให้ดารงตาแหน่ง
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรื อ ไม่ เป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ มี นั ย ในห้ างหุ้ น ส่ วน หรือ เป็ น กรรมการที่ มี ส่ วนร่ว มบริห ารงาน ลู ก จ้ าง พนั กงาน
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลั งได้ รับ การแต่ งตั้งให้ เป็ น กรรมการอิส ระที่ มี ลั กษณะตามที่ ก ล่ าวข้ างต้ น แล้ ว กรรมการอิส ระอาจได้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ทร่ ว ม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้เสนอชื่อกรรมการ
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยกาหนดให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด
การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 3 คน และกาหนดให้
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนท าหน้ าที่คัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจาณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริษัทกาหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม
(2) เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริษัทกาหนดฯ รวมทั้งตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.
บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
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(4) สามารถปฏิบัติ หน้ าที่ แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือผู้
มีอานาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(5) ควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินงาน
ของกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
(6) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษั ท กาหนดให้ ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทนประกอบไปด้ วยกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัท
กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทกาหนดให้กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
(2) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระต้องเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ สานักงาน
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน และกาหนดให้กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทกาหนดให้
กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
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กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(4)
การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 3 คน และ
กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทกาหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
(2) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
บริษัทกาหนดให้คณะกรรการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณา คัดเลือกบุคคลก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จาเป็นที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารและพนักงานในตาแหน่งที่ต่ากว่า
ระดับกรรมการผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ บุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหาร จะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทและหน้าที่ที่จะได้รับมอบหมาย
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษั ทก าหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุ กครั้งที่ มีการเปลี่ย นแปลงกรรมการ โดยจัด ทาคู่ มือกรรมการ
ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือปฏิบัติตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน ก.ล.ต. คู่มือการ
กากับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัท
ได้เตรียมข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนการประชุมครั้งแรก ตลอดจนมีการพบปะหารือกับประธาน
กรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน
แผนการสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจาเป็น และความสาคัญของการสืบทอดตาแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูง ในกรณีที่มีตาแหน่งผู้บริหารว่างลง บริษัทจะทาการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวนั้นๆ
อีกทั้งพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตาแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้
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ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดาเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดาเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนพัฒนาแผนการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเติบโตไปพร้อมองค์กรตามลาดับ
กรรมการใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอบรมในหลักสูตรกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษั ทไทย (IOD) หรือสถาบันอื่นๆ ที่เหมาะสม ส่วนกรรมการใหม่ที่ เคยผ่านการอบรม
หลักสูตรกรรมการ DAP หรือ DCP แล้วนั้ น บริษั ทจะจัดหาหลักสูตรการอบรมอื่นที่ เกี่ยวข้องเพื่ อการพั ฒ นาและ
สนับสนุนการทางานของกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการได้นาประสบการณ์จากการอบรมมาถ่ายทอดต่อในที่
ประชุม
4. การกากับดูแลงานการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างผลการดาเนินงานที่ดีให้กับบริษัทและเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว
สาหรับการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทกาหนดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่ง
มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน ไปดารงตาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมดังกล่าว โดยการส่งตัวแทนของบริษัทไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่เป็น
บริษัทย่อย และให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม และบุคคลที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทยังกาหนดให้ตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เข้าลงทุนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ
ควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีมาตรการที่ทาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยที่เข้าลงทุนจะมีการอนุมัติและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทา
รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ และการทารายการอื่นที่
สาคัญ เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการลงทุนที่สาคัญในธุรกิจ เป็นต้น
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความสาคัญกับการกากับดูแล และห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่
มีสาระสาคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัททั้งนี้ บริษัทได้กาหนดแนวทางในการป้องกันการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทไว้ดังนี้
(1) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นาความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทไปเปิดเผยกับหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
(2) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นาความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
(3) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทหรือข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อ
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สาธารณชน ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่ากระทาผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย
(4) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บริ ษั ท ของตนเอง คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยั งไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ และรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกาหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
(5) บริษัทกาหนดโทษทางวินัยสาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนาไป
เปิดเผยจนอาจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่
ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น
บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรับทราบถึงแนวทางในการป้ องกันการนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ ตามที่กล่าวข้างต้น
นอกจากนี้ บริษัทจัดส่งหนังสือแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อ หรือ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการ ผู้บริหาร
และพนั กงานทุ กคนทราบล่ วงหน้ าทุก ไตรมาส และรวมทุ กช่ วงในปี 2562 ผ่ านทางอี เมล์ ข องบริษัท เพื่ อปฏิ บติ ตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการ ซึ่งกาหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นาข้อมูลภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่สาคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท”
อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูล
ภายใน
ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ
กรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย จะต้ อ งไม่ ร่ ว มพิ จ ารณา และออกเสี ย งลงมติ ทั้ ง ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการที่บริษัท หรือบริษั ทย่อย ท ากับบุ คคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
9.4

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สาหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด) ดังนี้
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท จานวน 1,140,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บริษทั เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด) จานวน 470,000 บาท
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ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่า
ล่วงเวลา ฯลฯ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง
2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
บริษัทจ่ายค่าบริการให้ข้อมูลในแต่ละไตรมาส สาหรับปี 2562 ให้กับบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เพื่อการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จากัด (มหาชน) ปี 2562 รวมเป็นจานวน 110,000 บาท
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 จานวน 1,140,000 บาท เท่ากับปี 2561 ขณะที่ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
มีจานวน 470,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีกับปีที่ผ่านมา
ค่าสอบบัญชี (บาท)
บริษัท
ปี 2561
ปี 2562
บริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน)
1,140,000
1,140,000
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด
440,000
470,000
รวม
1,580,000
1,610,000

ค่าบริการอื่น (บาท)
ปี 2561
ปี 2562
110,000
110,000
110,000
110,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่ พัก
(ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง
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10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน)
นโยบายและภาพรวม
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้น การประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ ต่อผู้มี ส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯได้กาหนดนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1:

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทาง
การค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจั ดซื้อสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรื อข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญ ญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการ
รณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สานึกให้แก่บุคลากรของบริษัท ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
หมวดที่ 2:

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกากับดูแลกิจการ และ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น การให้ ห รื อ รั บ สิ น บนกั บ เจ้ า หน้ า ที่
ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กาหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสาย
การบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกัน
อย่ า งเหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได้ ก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
1) ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษั ทดาเนินการหรือยอมรับ การทุจริตคอร์รัป ชั่น
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่าเสมอ
2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทาที่เข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคล
ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น
4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่างในการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น และมี ห น้ า ที่ ในการให้ ก ารส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น นโยบายต่ อ ต้ า น
การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น เพื่ อ สื่ อ สารไปยั งพนั ก งานและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ าย รวมทั้ งทบทวนความ
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5)
6)

7)
8)

9)

เหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
ผู้ ที่ ก ระท าการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น จะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย ตามระเบี ย บที่ บ ริ ษั ท
กาหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและการเผยแพร่ ค วามรู้ ใ ห้ แ ก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริม
ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯรายงานการ
ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
บริ ษั ท มี น โยบายในการสรรหาหรื อ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การเลื่ อ นต าแหน่ ง การฝึ ก อบรม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท อย่าง
เป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และเป็ นการสร้างหลักประกัน
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
เพื่ อ ความชั ด เจนในการด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ มี ค วามเสี่ ย งสู งกั บ การเกิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
และตรวจสอบให้แน่ชัด
9.1) การให้ มอบ หรือรับของกานัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
9.2) การให้ ห รื อ รั บ เงิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น สนั บ สนุ น ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส และถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็น
การอาพรางการติดสินบน
9.3) ในการด าเนิ น กิ จ การ การติ ด ต่ อ การเจรจา การประมู ล และการด าเนิ น การอื่ น ๆ
กั บ หน่ วยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชนจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งโปร่ งใส และถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับ
สินบนในทุกขั้นตอนของการดาเนินกิจการ

ในเดือนพฤศจิกายนปี 2562 บริษัทผ่านการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุ จ ริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งมีบทบาทสาคัญในการดาเนินมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้จัดทา “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ซึ่งประกอบด้วยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อวางระบบการป้องกันการดาเนินงานของบริษัท และบริษัท
ย่อยไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงมีการเผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบทาง
เวบไซต์ของบริษัท การอบรมพนักงานโดยเน้นย้าให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนัก และเห็นความสาคัญเรือ่ งการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทเน้นย้าเรื่องการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสานึกให้กับพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
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หมวดที่ 3:

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่
เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบั ติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ
อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้า
ระวังการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ
ร้องเรียนสาหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทและดาเนินการเยียวยา
ตามสมควร
ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดาเนินการสร้างองค์ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสานึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
หมวดที่ 4:

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงานอย่ า งเป็ น ธรรม
อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน และ
การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทางานที่เป็นธรรม
3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่ วม
สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทางานเป็นทีมแก่บุคลากร
บริษัทมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนที่จะพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน
นอกจากนี้บริษัทยังใส่ใจในเรื่องการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ โดยกาหนดให้มีหลักสูตรพื้นฐาน
สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และระบบการทางาน
ร่วมกัน ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน โดยแบ่งเป็นการอบรมหลักสูตรภายในจานวน 10
หลักสูตร และหลักสูตรการอบรมภายนอกจานวน 13 หลักสูตร
นอกจากการพั ฒ นาความรู้ และศั ก ยภาพให้ กั บ พนั ก งานแล้ ว บริ ษั ท ยั งส่ งเสริ ม ให้ พ นั ก งานมี
ความรัก ความสามัคคี พนักงานมีความสุขในการทางาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทา
กิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม สิ่ งแวดล้ อ ม บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ จั ด กิ จ กรรมสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ป ระจ าปี ห ลากหลายรูป แบบ เพื่ อ ส่ งเสริม พนั ก งานและองค์ ก รให้ เป็ น องค์ ก รแห่ ง
ความสุข (Happy Workplace)
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ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมวันเกิดประจาเดือน งานเลี้ยง
สังสรรค์ปีใหม่ งานสงกรานต์ งานทาบุญบริษัท และการจัดอบรมต่างๆ ให้พนักงานในองค์กร

กิจกรรมวันเกิดพนักงาน

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

งานสงกรานต์
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การอบรม SHIPS : Core Competency วัฒนธรรมองค์กร
4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึง
การให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจาปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจัยความ
เสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทางานของแต่ละบุคคล
ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการคัดกรองค้นหา
โรคเชิงป้องกัน และค้นหาภาวะผิดปกติตามปัจจัยเสีย่ งต่อสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันโรคที่เกิด
จากการทางานได้เหมาะสมและถูกวิธี

6) ดาเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทางานที่ดี โดยจัดให้มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสานึกด้านความปลอดภัย รวมถึง
จัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทางานให้ถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัยอยู่เสมอ
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในการทางานของพนักงาน จึงได้
กาหนดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล โดยอาศัยต้นแบบ
ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Guidelines
on Occupational Safety and Health Management Systems ILO-OSHMS 2001) ทั้ ง นี้
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บริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน เป็ น
ผู้ดาเนินการ ควบคุม ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ
พร้อ มทั้ งส่ งเสริม ให้ พ นั ก งานตระหนั ก ถึ งความปลอดภั ย ซึ่ งโครงสร้า งของคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานประกอบด้วย ตัวแทนระดับบริหาร 1 คนทา
หน้าที่เป็นประธาน กรรมการผู้แทนนายจ้าง 2 คน และกรรมการตัวแทนลูกจ้าง 3 คน และเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 คนทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานบน
หน้าเว็บไซต์ของบริษัท www. amamarine.co.th
จากการที่บ ริษั ท ปฏิ บัติต ามนโยบายและมาตรการการควบคุมอย่ างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ ในปี 2562
บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการทางาน และการเกิดโรคร้ายแรงจากการทางาน
7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือ
การกระทาที่ไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงาน มีวาระการ
ดารงตาแหน่ง 2 ปีเพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสารในการนาเสนอ และร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการทางาน ความไม่สะดวก ความ
สะอาดที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทางาน ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ส่งมา
จากพนักงานจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสวัสดิการ และหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
กฎหมายกาหนดได้อย่างเหมาะสม โดยคานึงถึง ความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย
และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีรายงาน หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม
หมวดที่ 5:

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าของบริษัทดังนี้
1) บริ ษั ท มุ่ งมั่ น ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน ควบคุ ม คุ ณ ภาพและปริ ม าณของสิ น ค้ า
ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลระหว่า งการจั ด ส่ ง รั บ สิ น ค้ าและน าส่ งสิ น ค้ าตรงตามเวลา ปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
ข้ อ ตกลง หรื อ เงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ ลู ก ค้ า อย่ า งโปร่ งใสและเท่ า เที ย มกั น พร้ อ มกั บ การเอาใจใส่
กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
2) บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดาเนินการให้ลกู ค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
ของบริ ษั ท ที่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ บิ ด เบื อ น คลุ ม เครื อ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า มี ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอ
ในการตัดสินใจ
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3) จัด ให้ มี ก ระบวนการที่ ลู ก ค้ าสามารถแจ้ งถึงปั ญ หาของการให้ บ ริก ารของบริษั ท หรือ การให้ บ ริก าร
ที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (website) เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการให้บริการดังกล่าวต่อไป
4) บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
หมวดที่ 6:

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทดาเนินการและ
ควบคุ ม ให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขนส่ งสิ น ค้ า ทางเรื อ เป็ น ไปตามกฎข้ อ บั ง คั บ สากลขององค์ ก รทางทะเลระหว่ า งประเทศ
(IMO-International Maritime Organization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน
มลพิษจากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL)

บริษัทได้ดาเนินการจัดทากิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบนเรือดังนี้
1. กิจกรรมการคัดแยกและกาจัดขยะบนเรือ
2. โครงการดูแลเครื่องจักรบนเรือให้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
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นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดาเนินการตามมาตรฐานคู่มือความปลอดภัยระหว่างประเทศสาหรับเรือบรรทุกน้ามัน
และเทอร์มินัล (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals: ISGOTT) ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจาก
การขนส่งน้ามัน และ/หรือ ของเหลวทางเรือ โดยมีนายตรวจ (Loading Master) ประจาท่าเรือต่างๆ เป็นผู้ตรวจสอบ
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ขณะที่ เรือของบริษั ทเทียบท่า เพื่อรับ -ส่งสิน ค้า ตามเมื องต่ างๆ ที่เป็น เขตพื้น ที่ ค วบคุมมลพิ ษ (Emission
Control Area) เรือของบริษัทต้องมีปริมาณกามะถัน ในน้ามันเชื้อเพลิง (low Sulphur) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศ อีกทั้งยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ขนส่ ง สิ น ค้ า ทางรถ บริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเลื อ กใช้ ร ถบรรทุ ก น้ า มั น ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม (ยูโร 3) โดยเลือกใช้รถหัวลากจูง (รถหัวลาก) ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
และลดปริมาณการปล่อยไอเสีย ซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะฝุ่นละออง ควันดา ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดย
กาหนดการลดปริมาณกามะถันในน้ามันดีเซลทาให้รถปล่อยไอเสียที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลดลงยังผลให้เกิดฝุ่นซัลเฟตน้อ
ยลง นอกจากนี้ ยังกาหนดให้มีการบารุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์อย่างสม่าเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
ในระยะยาว บริษัทได้เลือกใช้น้ามันไบโอดีเซล B20 ซึ่งช่วยลดการสึกหรอของปั๊มพ์เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ ไม่มีสารอะโร
มาติกส์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
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ในส่วนของสานักงาน บริษัทยังคงรณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และปิดไฟในช่วงพักกลางวัน
ตลอดจนปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ ตลอดจนใช้กระดาษที่ใช้แล้ว (re-used paper) ในการถ่ายเอกสารเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
และลดค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าไฟ ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ และอื่นๆ ให้กับบริษัท
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หมวดที่ 7:

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
โดยบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ในส่ ว นของการรั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานจากวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ล งปฏิ บั ติ ง าน
ในเรือเพื่อให้ครบถ้วนตามข้อกาหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น และสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรือให้แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อีกทั้งจะจัดให้มีการให้
ทุนการศึก ษาแก่ นักศึกษาทั้งสาขาเดิ นเรือและเครื่องกลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ เป็นต้น บริษั ทยังได้ส่งเสริมให้
พนักงานของบริษัทมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย
หมวดที่ 8:

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความ
สมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(1) กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน
เนื่องด้วยบริษัทได้เห็นถึงความสาคัญในการสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม เพื่อให้
มีความมั่นคงและเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและอนาคตให้กับเยาวชนให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่
ดี และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยมอบทุนการศึกษาจานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาและสร้างขวัญกาลังใจให้กับครอบครัวพนักงาน โดยบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการขอรับ
ทุนการศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กาหนด
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(2) กิจกรรมมอบทุน การศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนั กเรียน โรงเรียนวัดเขาดิน อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกาลังหลัก
เพื่อประเทศในอนาคต บริษัทจึงได้บริจาคทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการศึกษา จัด เลี้ยงอาหารกลางวัน
และร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เป็นจานวนเงิน 68,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดเขาดิน อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี โดยมีผู้อานวยการโรงเรียน คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

(2) กิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของ
บริษัทร่วมเป็นส่วนนึงในการแบ่งปัน และสร้างความตระหนักให้เห็นความสาคัญของการเป็น “ผู้ให้” การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยบริษัทได้ บริจาคเงินและสิ่งของ ประกอบด้วย อาหาร ข้าวสาร
อาหารสุนัข อาหารแมว และเงินอีกจานวน 3,500 บาท ให้กับบ้านลุงหยี ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 9/4 หมู่6 ซอยศาลาธรรมสพณ์
34 เเขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา โดยลุงหยี เป็นผู้ดูแลสุนัข และแมวจรจัด ระยะเวลานานกว่า 20 ปี จานวนกว่า 300
ตัว โดยสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่ถูกเจ้าของทิ้ง ไม่มีที่อยู่ ป่วย และพิการ อีกจานวนหนึ่ง
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นอกจากนี้ บริษัทได้นาเงินจานวน 3,500 บาท ร่วมบริจาคให้กับศาลเจ้าแม่เบิกไพร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 1
ตาบลเบิกไพร อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยศาลเจ้าแห่ งนี้ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของ ประชาชนในอาเภอบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียงมาจวบจนถึงปัจจุบัน

การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของบริษัท (Customer Satisfaction)
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัท ให้ความสาคัญ เป็นอย่างยิ่ง บริษัทมีการพัฒ นาและปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการบริการที่ดี สินค้าครบถ้วนตั้งแต่การรับสินค้าต้นทางจนถึงปลายทาง
และตรงต่อเวลาในการขนส่ง
ในปี 2562 ฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้าของบริษัททุกรายใน
แต่ละเดือนเพื่อประเมินผลการทางานของเรือทั้งหมด 11 ลา บริษัทได้รับคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าอยู่
ที่ร้อยละ 96 ส่วนบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัยได้จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ
ให้บริการของบริษัทในทุกไตรมาสเพื่อประเมินผลการทางานของรถบรรทุกน้ามันจานวน 181 คัน บริษัทได้รับคะแนนความพึง
พอใจของลูกค้าที่เฉลี่ยร้อยละ 97 จากผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสิ่งสาคัญที่จะ
ส่งเสริมให้บริษัทปรับปรุงการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น
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11.

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน คณะกรรมการบริษัท
รับ ผิ ด ชอบดู แ ลระบบการควบคุ ม ภายในของบริษั ท โดยค านึ งถึ งการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ทั้ งนี้ ค ณะกรรมการบ ริษั ท ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเมินความ
ถู ก ต้ อ งและโปร่ ง ใสของรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนด และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษั ท ได้มี การประเมิน ความเพี ยงพอของระบบการควบคุม ภายใน ตามแนวทางของส านั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 17 หลักการ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การควบคุมภายในองค์กร หรือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Control Environment)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

(1)
การควบคุมภายในองค์กร หรือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรมในการเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการประพฤติตน
และการปฏิบัติงาน ผ่านการบริหารจัดการตามลาดับสายการรายงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตนได้ตามที่บริษัทคาดหวัง มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนัก งานมีการปฏิบัติตนอย่างซื่อตรงและยึด
มั่นต่อคุณค่าของจริยธรรม จึงได้จัดทาคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ คู่มือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ไม่ ขั ด ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ.2535
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (กลต.) รวมทั้ งข้ อ บั งคั บ บริ ษั ท เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและมี ป ระสบการณ์
จากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยเลือกจากคุณสมบัติของกรรมการที่กาหนดไว้ใน
“โครงสร้างการจัดการ” และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณา อนุมัติ
แผนธุรกิจ และงบประมาณประจาปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารนาไปใช้ในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการ
กาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน จึงสามารถติดตามกากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานได้อย่าง
เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกับจานวนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ในการปฏิบั ติ งาน มี การจัด ท าแผนอั ตราก าลั งพลประจาปี ใบก าหนดหน้าที่ งาน (Job Description) และตัวชี้ วัดผลการ
ปฏิบัติงาน Key Performance Indicator (KPI) ที่เป็นไปได้สาหรับพนักงานแต่ละตาแหน่งเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันมากเกินไป
โดยแจ้งให้พนักงานได้รับทราบล่วงหน้าถึงวิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทจะนาผลการประเมินมาใช้พิจารณา
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โบนัส ปรับเงินเดือน และปรับตาแหน่ง ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีแผนฝึกอบรมประจาปีเ พื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ พัฒนาทักษะของพนักงานแต่ละตาแหน่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
(2)

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองนโยบาย แนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ทบทวนและติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ก่อนรายงาน
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วมในการระบุความเสีย่ งจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ประเมิน จัดระดับความเสี่ยงและกาหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยคานึงถึงโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการ
เกิดทุจริต นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการทุจริต
ในลักษณะต่าง ๆ ด้วย
(3)

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทกาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคานึงถึงอานาจการอนุมัติ
การสอบทาน การกระทบยอด และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนแก้ไขระเบียบหรือ
คู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
บริษั ทก าหนดมาตรการการท ารายการระหว่างกั นของบริษั ทกั บบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องหรือ บุค คลที่ อาจมี
ความขัดแย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยมีการนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้นโยบายการเข้าทารายการระหว่างกัน กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและเหตุผลของการทารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและ
เงื่อนไขของรายการ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
สาหรับการปฏิบัติงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัย
จากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รัดกุม จัดเตรียมแผนรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีการพั ฒนาและดูแลซ่อมบารุงรักษาระบบและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม มีการติดตามข่าวสารด้านภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อแจ้งเตือนพนักงานในบริษัท มีการ
กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดให้มีระบบตรวจสอบผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กรก่อนอนุญาตให้
เข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร และมีการสารองข้อมูลและฐานข้อมูลไว้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
(4)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล บริษัท
จึงมีการลงทุนโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้นามาใช้ในการบริหารและจัดเก็บอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับการขยายตัวด้านธุรกิจในอนาคต
125

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

บริษัทดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ โดย
จัดให้กรรมการบริษัทได้ รับหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จาเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดตาม
สมควรและจัดเก็บเอกสารสาคัญโดยเลขานุการบริษัทเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
บริษัทมีกระบวนการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อย
ผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดให้มีระบบการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์บริษัท อีเมล์ โซเชียลมีเดีย กล่องแสดงความคิดเห็นและข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีช่องทางพิเศษให้บุคคลภายในและภายนอกแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเบาะแสการฉ้อฉล
หรือทุจริต ผ่านช่องทางอีเมล์ หรือ เว็บไซต์บริษัท หรือส่งจดหมายลงทะเบียนถึงกรรมการตรวจสอบโดยตรงได้อย่างปลอดภัย
สาหรับการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรทาได้โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท อีเมล์
รวมทั้ งหน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เพื่ อ ด าเนิ น กิ จกรรมต่ าง ๆ ด้ านงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ และเป็ น ศู น ย์ ร วมการจัด การ
สาระสาคัญของข้อมูลของบริษัทและประสานงานให้ข้อมูลกับนักลงทุนภายนอกองค์กร
(5)

ระบบการติดตาม

มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนธุรกิจ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยนาเสนอผล
การดาเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมประจาเดือน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจาทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีการ
ประชุมติดตามงานระหว่างฝ่ายบริหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่อง
จะรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อหารือร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ กาหนดแนวทางแก้ไขและระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ
อย่างทันท่ วงที และรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส หลังจากนั้ นหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะทาการติดตามความคืบหน้าและผลการแก้ไข และรายงานผลการแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ต่อไปจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงิน เพื่อประเมินระบบ
ควบคุมกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
ทั้ งนี้ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อ วัน ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 โดยมี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กาหนด ผลการประเมินสรุปได้ว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เหมาะสม เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และข้อกาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลให้สามารถป้องกันการนาทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ สาหรับการควบคุมภายใน
ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษั ทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มี
สาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
นอกจากนี้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท คื อ นางสุ วิ ม ล กฤตยาเกี ย รณ์ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 2982
แห่ งบริษั ท สอบบั ญ ชี ดี ไอ เอ อิ น เตอร์เนชั่น แนล จากั ด ซึ่ งได้ ตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 2562 สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31
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ธันวาคม 2562 มิได้แสดงความเห็นว่าบริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในรายงานการสอบ
บัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด
การตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับปรุงกฎบัตรฝ่าย
ตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความ
เสี่ยง และการกากับดูแลกิจการของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจาปีซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งงานการให้คาปรึกษาแนะนาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ และยังติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ว่าได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้มีจานวนผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณ
งาน
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ด้วยการสอบทาน
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการระบุ
และประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงที่มี ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการติดตามสอบทาน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส
การตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจาก
ภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยบ่งชี้สิ่งบอกเหตุและประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดทุจริตในกระบวนการทางานที่มี
ความเสี่ยง และสอบทานมาตรการป้องกันและการควบคุมเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมได้พิจารณา
แต่ งตั้ง นางดวงสมร นุ ตประศาสน์ ให้ ด ารงตาแหน่ งหั วหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางานที่ทางานด้านตรวจสอบภายในและบริหารความ
เสี่ยงมาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แล้วมี
ความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานประสบผลสาเร็จและ
มีประสิทธิผล พร้อมทั้งมีบทบาทในการให้คาปรึกษาแนะนาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
รวมทั้งพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม บริษัทมี การดาเนิ นงานตามแนวทางการบริห ารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk
Management : ERM) ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
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ยอมรับ ได้ โดยได้ ก าหนดคู่ มื อ การบริห ารความเสี่ ย งอ้ างอิ งตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่ายงานทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะรายงาน
ความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและติดตามการบริห ารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง
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12.

รายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561
และ ปี 2562
บริษัท และ AMAL มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์
ได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“AMAL”)
ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าเหลวทางรถ

ความสัมพันธ์
- AMAL เป็ น บริษ ั ทย่อ ย ที ่ บ ริ ษ ั ท ถือ หุ้ นในสั ดส่ วนร้ อ ยละ 99.99 ของทุ น
จดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- บริษัทและ AMAL มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่
1) นายพิศาล รัชกิจประการ
2) นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
3) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
4) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน) (“PTG”)
- PTG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จากัด (“PTGLG”) โดยถือ
ประกอบธุรกิจ ค้าส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจ าหน่าย หุ ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 99.99 ของทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว ณ วั น ที่
น ้ า มั นของบริ ษั ท ผู ้ ค ้ าน ้ามัน รายอื ่น และ ผู ้ ป ระกอบการ 31 ธันวาคม 2562 ในขณะที่ PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้น
อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการดาเนินธุรกิจ ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 24.00 ของทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว ณ วั น ที่
รวมถึงธุรกิจค้าปลีกน้ามันเชื้อเพลิง ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และ 31 ธันวาคม 2562
ธุรกิจร้านกาแฟ ผ่านบริษัทย่อยของ PTG
- บริษัทมีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร / ผู้บริหารของ
PTG ได้แก่
1) นายรังสรรค์ พวงปราง
2) นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์
3) บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จากัด (“PTC”)
- PTC เป็ น บริ ษ ั ท ย่ อ ยที ่ PTG ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.99 ของทุ น จด
ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ามัน ทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
PT โดย PTC เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานสถานีบริการน้ามัน
4) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จากัด (“EPO”)
- EPO เป็ น บริ ษ ั ท ย่ อ ยที ่ PTG ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 99.98 ของทุ น
ประกอบธุรกิจจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจาหน่าย จดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
น ้ า มั น ของ PTG ผู ้ ค ้ า น ้ า มั น รายอื ่ น และผู ้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการดาเนินธุรกิจ
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ความสัมพันธ์
5) บริษัท พีระมิด ออยล์ จากัด (“PMO”)
- PMO เป็ น บริ ษ ั ท ย่ อ ยที ่ PTG ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 99.98 ของทุ น
ประกอบธุรกิจจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจาหน่าย จดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
น ้ า มั น ของ PTG ผู ้ ค ้ า น ้ า มั น รายอื ่ น และผู ้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการดาเนินธุรกิจ
6) บริษัท วันลิ้งค์ เน็ตเวิร์ค จากัด (“OLNET”)
- OLNET เป็นบริษัทร่วมที่ OLTEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจด
ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหาร ทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ บริษัท เอเลิศ ดิสทริ
ยานพาหนะผ่านดาวเทียม
บิวชั่น จากัด (“ALERT”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- บริษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ที่เป็นกรรมการของ OLNET ได้แก่
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
- บริษัทมีกรรมการ 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการของ ALERT ได้แก่
1) นายพิศาล รัชกิจประการ 1 โดยภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ
15.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
2) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ 2 โดยถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 29.98
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และภรรยาถือ
หุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ :
1
นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการของ ALERT
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และภรรยาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ ALERT
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
2
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการของ ALERT
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รวมทั้งนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ และ
ภรรยาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ ALERT ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
7) บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จากัด (“PPPGC”)
ประกอบธุรกิจด้านน้ามันปาล์มแบบครบวงจร

- PPPGC เป็นบริษัทร่วมที่ PTG ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40.00
ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- บริษัทมีกรรมการบริษัท 1 ท่าน ที่เป็นผู้บริหารของ PPPGC ได้แก่ นางสาว
ภัคจิรา รัชกิจประการ
- นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล เป็นผู้บริหาร PTG และกรรมการของ PPPGC ซึ่ง
เป็นคู่สมรสของ นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล กรรมการบริษัท และเป็นพี่สาว
นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการบริษัท
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8) บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จากัด (“OLP”)
ประกอบธุรกิจจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน
จาหน่ายน้ามันของ PTG ผู้ค้าน้ามันรายอื่น และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ามันเชื้อเพลิงใน
การดาเนินธุรกิจ

ความสัมพันธ์
- OLP เป็ น บริ ษ ั ท ย่ อ ยที ่ PTG ถื อ หุ ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 99.97 ของทุ น
จดทะเบียนชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ลักษณะรายการ

1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
จากัด (“AMAL”)
- บริษทั และ AMAL ร่วมกันใช้พื้นที่ภายในอาคารเดอะไนน์
ทาวเวอร์ โดยใช้ เ ป็ นส านัก งานใหญ่ ซึ ่ งพื ้ น ที ่ ด ั งกล่าว
บริษัทได้ทาสัญญาเช่าโดยตรงจากเจ้าของอาคาร และให้
AMAL เช่าช่วงต่อจากบริษัท (“AMA”)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
1.31

ปี 2562
0.05

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- บริษัท มีความเห็นว่า AMAL ยังไม่มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่สานักงานใหญ่มาก เนื่องจาก
ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่บริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ามันและ
ประสานกับลูกค้า ตั้งอยู่ที่สานักงานย่อยที่ อาเภอลาดหลุมแก้ว และอาเภอศรีราชา บริษัท
จึงแบ่งพื้นที่ส านักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น
(ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ) จาก AMAL โดยค านวณจากประมาณการใช้
พื้นที่ที่ AMAL ใช้งาน และอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ตกลงกัน โดยอัตราค่าเช่า
และค่าใช้จ่ายอื่น ที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL บริษัทกาหนดในลักษณะการบวกเพิ่มจาก
ต้นทุน (Cost Plus) โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่บริษัทตกลงจ่ายให้กับเจ้าของอาคาร
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดั งกล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจาก AMAL ยังไม่
มีความจ าเป็นต้อ งใช้พ ื้ นที่ส านัก งานใหญ่มาก การเช่าพื้นที่เ องอาจก่ อ ให้ เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมากกับ AMAL ได้

เงินให้กู้ยืม
- AMAL ออกตั ๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ให้ ก ั บ AMA เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น
หลักประกันในการขอกู้เงินจาก AMA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

84.39

74.37

- AMAL มีความจาเป็นต้องกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ AMAL กู้ยืมเงินจาก AMA ภายในวงเงินไม่
เกิน 95.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้
เป็นหลักประกันให้กับบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วยเพิ่ม
สภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
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ลักษณะรายการ
ลูกหนี้อื่น
- บริษัท มีรายได้ค้างรับที่เกิดจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่
บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL ในแต่ละเดือน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
2.67

ปี 2562
2.53

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- รายได้ค้างรับเกิดขึ้นจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL เนื่องจาก
การใช้พื้นที่สานักงานร่วมกัน สาหรับค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้รับชาระ โดยบริษัท
บันทึกเป็นรายได้ค้างรับ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และการใช้พื้นที่ส านักงานใหญ่ร่วมกันก็ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท

ดอกเบี้ยค้างรับ
- บริษัท มีดอกเบี้ยค้างรับ ที่เกิดจากการให้ AMAL กู้ยืม
เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

3.51

ดอกเบี้ยรับ
- บริษัท มีรายได้จากดอกเบี้ย ที่เกิดจากการให้ AMAL
กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

3.06

0.38

- ดอกเบี้ยค้างรับ เกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วยเพิ่ม
สภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

4.55

- รายได้ดอกเบี้ยรับ เกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วยเพิ่ม
สภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
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2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
จากัด(มหาชน) (“PTG”)

ลักษณะรายการ
รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า
- AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ PTG ตาม
สัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
45.20

ปี 2562
63.70

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- การให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ PTG เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่
ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า
- ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึกข้อตกลง
แนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น PTGLG
ส่งผลให้ AMAL ไม่มีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าให้กับ PTG ตั้งแต่วันที่ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ
PTG นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็ นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกาไรให้กับบริษัท
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ลักษณะรายการ
ต้นทุนจากการให้บริการ – ซื้อน้ามัน
- AMAL ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจาก PTG เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง
สินค้า

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
108.17

ปี 2562
111.17

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- ที่ผ่านมา AMAL กาหนดให้รถบรรทุกน้ามันเติมน้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ามัน PT
(ซึ่ง PTC เป็นผู้ดาเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างรวมถึงสร้างถังน้ามันสารองในอาเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นสานักงานย่อยสาหรับ
การขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ได้ตกลงซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถบรรทุกน ้ามันจาก
PTG ในลั ก ษณะการค้ า ส่ ง (Wholesale) เพื ่ อ ใช้ เ ติ ม ให้ ก ั บ รถบรรทุ ก น ้ า มั น ที ่ จ อดที่
หน่วยงานศรีราชาก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง ทาให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่
ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน้ามันของบริษัท มีน้ามันเชื้อเพลิงเพียงพอสาหรับการเดิน
รถเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จาเป็นต้องเติมน้ามันที่สถานีบริการน้ามัน การที่ AMAL
สามารถซื้อน ้ามันในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน้ามัน
และลดสัดส่วนการเติมน ้ามันจากสถานีบริการน ้ามันลงได้ ท าให้ AMAL มีต้นทุนการ
ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ลดลง เนื ่ อ งจากราคาจ าหน่ า ยน ้ า มั น เชื ้ อ เพลิ ง ในลั ก ษณะค้ า ส่ ง
(Wholesale) จะมีราคาต่ากว่าราคาจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการน้ามัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้า
ทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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ลักษณะรายการ
ค่าฝึกอบรม
- AMAL ใช้บริการฝึกอบรมพนักงานขับรถ จาก PTG

ค่าความเสียหายจากการขนส่ง
- PTG เรียกเก็บค่าความเสียหายจาก AMAL เนื่องจากเกิด
เหตุน้ามันหกล้น ขณะไปรับน้ามันที่คลังไทยออยล์

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
0.68

0.01

136

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ปี 2562
- AMAL ส่งพนักงานขับรถไปอบรมกับ PTG หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายกระทรวงพลังงาน โดยค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรมเป็นอัตราเดียวกับที่ PTG เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
-

- PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) เรียกเก็บค่าน้ามันที่หกล้น ขณะไปรับน้ามันที่คลังไทยออยล์ ตาม
ข้อกาหนดในสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป
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ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การค้า
- PTG มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน้ามัน
เชื้อเพลิงของ AMAL

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
6.05

ปี 2562
5.84

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ
PTG นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดั งกล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท

เจ้าหนี้การค้า
- AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
จาก PTG

4.77

5.99

- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื่อและกาหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ
ลูกค้าที่ซื้อน้ามันอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดั งกล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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3. บริษัท ปิโตรเลียมไทย
คอร์ปอเรชั่น จากัด
(“PTC”)

ลักษณะรายการ
รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า
- AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ PTC ตาม
สัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
381.66

ปี 2562
481.88

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- การให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ PTC เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่
ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ
PTC นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกาไรให้กับบริษัท

ต้นทุนจากการให้บริการ – ซื้อน้ามัน
- AMAL ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจาก PTC เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง
สินค้า

18.77

138

31.41

- ที่ผ่านมา AMAL กาหนดให้รถบรรทุกน้ามันเติมน้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ามัน PT
(ซึ่ง PTC เป็นผู้ดาเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง รวมถึงสร้างถังน้ามันสารองในอาเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นสานักงานย่อยสาหรับ
การขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ก าหนดให้ ก่อนออกให้บริการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้ง
รถบรรทุกน้ามันที่จอดที่หน่วยงานย่อยศรีราชาจะเติมน้ามันจากถังสารองน้ามันภายใน
หน่วยงานย่อยศรีราชา ทาให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุก
น้ามันของบริษัทมีน้ามันเชื้อเพลิงเพียงพอสาหรับการเดินรถเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่
จาเป็นต้องเติมน้ามันที่สถานีบริการน้ามัน
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ปี 2562
- สาหรับการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไกล AMAL กาหนดให้รถบรรทุกน้ามันเติม
น้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน้ามัน PT ตามที่กาหนด เนื่องจากบริษัทได้เปรียบเทียบแล้ว
พบว่า ราคาขายปลีกน้ามันในสถานีบริการน้ามัน PT ไม่แตกต่างจากราคาขายปลีกน้ามัน
ของผู้ประกอบการรายอื่นในขณะที่สถานีบริการน้ามัน PT ที่กาหนดให้เติมน้ามัน ก็เป็น
สถานบริการที่ออกแบบมาให้เหมาะสมสาหรับการใช้บริการของรถบรรทุกและรถขนาด
ใหญ่ และมีพื้นที่เพียงพอสาหรับเป็นจุดพักรถ (ทั้งนี้ AMAL สามารถใช้พื้นที่พักรถโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปของ PT) รวมถึงอยู่บนเส้นทางหลักที่บริษัทใช้ขนส่ง
สินค้าให้กับลูกค้า
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็น
รายการค้าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท

ลูกหนี้การค้า
- PTC มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน้ามัน
เชื้อเพลิงของ AMAL

54.02

41.42

- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTC ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ
PTC นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดั งกล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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ลักษณะรายการ
เงินค้าประกัน
- AMAL มีเงินค้าประกันเช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ามัน
PT ที ่ อ าเภอ ลาดหลุ ม แก้ ว เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น ส านั ก งานย่ อ ย
สาหรับการให้บริการขนส่งไบโอดีเซลB100 ให้กับลูกค้าที่
เป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
0.03

ปี 2562
0.03

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- บริษัทก าหนดให้มีส านักงานย่อยขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าหรือจุดรับ/จ่ายสินค้าที่
ส าคั ญ ของลู ก ค้ า เพื ่ อ ความสะดวกในการบริ ห ารจั ด การกองรถบรรทุ ก น ้ า มั น และ
ประสานงานกับลูกค้า ส าหรับส านักงานย่อยที่อ าเภอ ลาดหลุมแก้วที่บริษัทเช่าพื้น ที่
ภายในสถานีบริการน้ามัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าจึง
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการน้ามันดังกล่าวก็มีพื้นที่เหมาะสมสาหรับ
ใช้เป็นสานักงานและจุดจอดรถบรรทุกน้ามัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม
สาหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ามันและสอดคล้องกับทาเลที่ตั้งของลูกค้า

เจ้าหนี้การค้า
- AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
จ า ก ส ถ า น ี บ ร ิ ก า ร น ้ า ม ั น PT ( ซ ึ ่ ง PTG เ ป็ น
ผู้ดาเนินงาน)

0.97

0.16

- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื่อและกาหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ
ลูกค้าที่ซื้อน้ามันอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดั งกล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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ลักษณะรายการ
ค่าเช่า
- AMAL เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ามัน PT ที่อาเภอ
ลาดหลุ ม แก้ ว เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น ส านั ก งานย่ อ ยส าหรั บ การ
ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ไบโอดี เ ซลB100 ให้ ก ั บ ลู ก ค้ า ที ่ เ ป็ น
ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
0.12

ปี 2562
0.13

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- บริษัทก าหนดให้มีส านักงานย่อยขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าหรือจุดรับ/จ่ายสินค้าที่
ส าคั ญ ของลู ก ค้ า เพื ่ อ ความสะดวกในการบริ ห ารจั ด การกองรถบรรทุ ก น ้ า มั น และ
ประสานงานกับลูกค้า สาหรับสานักงานย่อยที่อาเภอลาดหลุมแก้วที่บริษัทเช่าพื้นที่ภายใน
สถานีบริการน ้ามัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใ กล้เคียงกับลูกค้ า จึ ง
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการน้ามันดังกล่าวก็มีพื้นที่เหมาะสมสาหรับ
ใช้เป็นสานักงานและจุดจอดรถบรรทุกน้ามัน โดยเปรียบเทียบราคาให้เช่าพื้นที่กับบริเวณ
ใกล้เคียงเห็นว่าไม่มีความแตกต่างเรื่องราคาค่าเช่า
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม
ส าหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามันและสอดคล้องกับท าเลที่ตั้งของลูกค้า
รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคก็เหมาะสม

ค่าสาธารณูปโภค
- AMAL เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ามัน PT ที่อาเภอ
ลาดหลุ ม แก้ ว เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น ส านั ก งานย่ อ ยส าหรั บ การ
ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ไบโอดี เ ซลB100 ให้ ก ั บ ลู ก ค้ า ที ่ เ ป็ น
ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีค่าน ้าและค่า
ไฟฟ้าที่ทาง PTC ต้องเรียกเก็บตามจานวนที่ใช้จริง

0.04

0.07

- การที่บริษัท ได้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ามัน PT ส่งผลให้บริษัทมีค่าไฟฟ้าและค่าน้า
ที่ทาง PTC เรียกเก็บจากบริษัทตามตัวเลขมิเตอร์ที่ใช้จริง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม
ส าหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามันและสอดคล้องกับท าเลที่ตั้งของลูกค้า
รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคก็เหมาะสม
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ลักษณะรายการ
ค่าความเสียหายจากการขนส่ง
- PTC เรี ย กเก็ บ ค่ า ความเสี ย หายจาก AMAL เนื ่ อ งจาก
น้ามันขาด ขณะไปส่งน้ามันที่คลัง PTC

4. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จากัด รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า
(“EPO”)
- AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ EPO ตาม
สัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
0.01

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ปี 2562
0.06
- PTC (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) เรียกเก็บค่าน้ามันขาด ขณะไปส่งน้ามันที่คลัง PTC เกินกว่า 100
ลิตร
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการกาหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป

6.26

7.41

- การให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ EPO เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่
ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ
EPO นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่ ารายการดั งกล่าวเป็ นรายการที่ สมเหตุ สมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกาหนดราคาและเงื่อนไข
การค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกาไรให้กับบริษัท
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ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การค้า
- EPO มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน้ามัน
เชื้อเพลิงของ AMAL

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
2.17

ปี 2562
1.37

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ EPO ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ
EPO นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดั งกล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5. บริษัท พีระมิด ออยล์ จากัด รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า
(“PMO”)
- AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ PMO ตาม
สัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง

9.31

7.80

- การให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ PMO เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่
ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ
PMO นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกาไรให้กับบริษัท
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6. บริษัท วันลิ้งค์ เน็ตเวิรค์
จากัด (“OLNET”)

ลักษณะรายการ
อุปกรณ์ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ
- AMAL ติดตั้งระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่าน
ดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ของ OLTEC เพื่อช่วยในการ
บริ ห ารจั ด การกองรถบรรทุ ก น ้ า มั น ทั ้ ง นี ้ OLTEC
ก าหนดให้ OLNET เป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ให้ กั บ
OLTEC แต่ OLTEC เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
0.24

ปี 2562
1.24

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- AMAL กาหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุก
น้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมการ
ขับรถ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวาง
แผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกอง
รถบรรทุกน้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมายกาหนด และอัตรา
ค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกั บผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการ
ในลักษณะเดียวกัน

ค่าบริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ
AMAL ตกลงช าระค่าบริการส าหรับการใช้งานระบบ GPS
ให้กับ OLNET

-

0.01
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- AMAL กาหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุก
น้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมการ
ขับรถ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวาง
แผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัทฯ เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถ บริหารจัดการกอง
รถบรรทุกน้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมายกาหนด และอัตรา
ค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการ
ในลักษณะเดียวกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. บริษัท พีพีพี กรีน คอม
เพล็กซ์ จากัด (“PPPGC”)

ลักษณะรายการ
รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า
- AMAL ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง น ้ า มั น B100 กั บ PPPGC ตาม
สัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561
-

ปี 2562
18.69

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
- การให้บริการขนส่งน ้ามัน B100 ให้กับ PPPGC เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะ
เดียวกับที่ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกาหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกาไรให้กับบริษัท

8. บริษัท โอลิมปัส ออยล์
จากัด (“OLP”)

ลูกหนี้การค้า
- PPPGC มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่ง
น้ามันเชื้อเพลิงของ AMAL

-

รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า
- AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ OLP ตาม
สัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง

-

2.26

- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PPPGC ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดั งกล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท

5.36
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- การให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ OLP เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงโดยกาหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกับที่
ใช้กับลูกค้าอื่นที่ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2561

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ปี 2562
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ
OLP นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และกาไรให้กับบริษัท

ลูกหนี้การค้า
- OLP มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน้ามัน
เชื้อเพลิงของ AMAL

-

1.64

- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ OLP ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงให้กับ
OLP นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
- คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการดั งกล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติก าหนดให้การท า
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและ
เหตุผลของการทารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขของรายการ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มีส่วนได้ เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
รายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเข้าทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลง
ทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้
1) การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทารายการระหว่างกันที่เป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
2) การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและ
ให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และ
คาสั่งของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น
บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่า
การเข้าทารายการดังกล่าวมีความจาเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ ทั้งนี้ บริษัท
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
การทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าทารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่า เป็นไปตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัท
จะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัท คาดว่าในอนาคตการทารายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท กับ บริษัทย่อย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะ
เป็นรายการที่มีลักษณะที่เป็นการดาเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
1) การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว
ทางรถอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ PTG มีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติบโตของ
ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ามันเชื้อเพลิงของ PTG รวมทั้ง PTG มีนโยบายที่จะลดภาระการบริหารงานด้านการขนส่ง
โดยการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้าขนส่งน้ามันให้บางส่วน (Outsource) ทั้งนี้ อัตราค่าบริการขนส่งสินค้าทางรถที่
บริษัทเสนอให้กับลูกค้าแต่ละราย บริษัทกาหนดขึ้นโดยคานึงถืงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้า
และอัตรากาไรที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการให้บริการ ซึ่งเท่ากันสาหรับลูกค้าแต่ละราย และเปรียบเทียบกับราคา
ตลาดเพื่อให้อัตราค่าบริการขนส่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม
2) การซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน : ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจาก
PTG ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน ้ามันที่จอดที่หน่วยงานศรีราชาก่อนออก
ให้บริการในแต่ละครั้ง และซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจาก PTC ในลักษณะการค้าปลีก (Retail) จากการเติมน้ามันที่สถานี
บริการน้ามัน PT ส าหรับรถบรรทุกน้ามันต้องวิ่งเป็นระยะทางไกล ทาให้มีน้ามันไม่เพียงพอที่จะเดินรถกลับมาที่
หน่วยงานศรีราชา ทั้งนี้ ราคาจาหน่ายน้ามันและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่บริษัท ทากับ PTG และ PTC
จะเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัท คาดว่าการซื้อน้ามันจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถ โดยเฉพาะการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
3) การซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน: เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต AMAL จาเป็นต้องมีการลงทุนซื้อรถบรรทุกน้ามันเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และจาเป็นต้องติดตั้ ง
ระบบ GPS เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน้ามัน รวมถึงเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อกาหนดจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ บริษัท จะพิจารณาความเหมาะสมของราคาอุปกรณ์และค่าบริการ
สาหรับการใช้งานระบบ GPS และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขของผู้
ให้บริการรายอื่น รวมถึงพิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็นในการซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ก่อนการเข้าทารายการ บริษัทคาดว่าการซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
การเพิ่มจานวนรถบรรทุกน้ามันในแต่ละปี
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4) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดาเนินงานระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย: บริษัทแบ่งพื้นที่สานักงานส่วนหนึ่ง
ให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเข่าและค่าใช้จ่ายอื่น (ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ) จาก AMAL
เนื่องจาก AMAL ยังไม่มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่สานักงานขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทกาหนดอัตราค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก
AMAL โดยคานึงถึงอัตราค่าเช่าที่บริษัทตกลงจ่ายให้กับเจ้าของอาคาร และจัดทาสัญญาเช่าระหว่างกัน
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกาไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้จากการขนส่ง
รายได้จากการให้เช่าเรือ
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ
ต้นทุนบริการ
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รวมรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
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2560

2561

2562

3,755.52
1,692.86
2,062.67

3,667.30
1,612.77
2,054.53

3,397.04
1,328.97
2,068.07

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

1,773.97
1,773.97
(1,448.18)
325.79
(6.21)
(138.93)
78.18

1,899.71
1,899.71
(1,489.56)
410.15
6.69
(147.08)
65.33

304.39
(547.65)
(573.87)
(806.84)
432.36

408.40
(149.20)
(484.50)
(230.56)
199.52

465.08
(115.00)
(508.13)
(112.11)
88.24
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562
2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากาไรอื่น (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)*
หมายเหตุ * บริษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2558 – 2562 ดังนี้

2561

2562

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

0.51
0.39
0.81
16.15
22.29
21.83
16.49
16.75
21.50
17.29

28.18
21.40
3.18
94.78
16.87
12.23

18.37
10.18
-0.35
226.08
5.05
4.35

14.20
0.35
172.40
9.50
8.76

9.18
17.81
0.44

4.87
9.90
0.48

7.64
13.91
0.54

0.82
6.16
0.24
42.62

0.78
6.11
0.58
96.42

0.64
8.75
0.60
28.69

- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2558 จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2557 จานวน 77 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 77.00 ล้านบาท
- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2559 จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2558 จานวน 203 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 223.30 ล้านบาท
- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2560 จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2559 จานวน 0.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 107.90 ล้านบาท
- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2561 จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2560 จานวน 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 86.32 ล้านบาท
- เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2562 จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2561 จานวน 0.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 51.79 ล้านบาท
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2562
สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน สาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2562
บทสรุปผู้บริหาร
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ
บริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้ลดลง 18.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.45 จากปีก่อนหน้า เป็น
ผลจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ทาให้เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กาไรขั้นต้นของบริษัทในปี
2562 เพิ่มขึ้น 3.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.60 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากราคาน้ามันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการขนส่งสินค้า
ปรับตัวลดลง และอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยในปีนี้สูงกว่าปีก่อนหน้า
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จากัด (“บริษัทย่อย”) มีรายได้เพิ่มขึ้น 144.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.70 จากปีก่อนหน้า
ผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นนี้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและปริมาณความต้องการขนส่งน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทย่อยมี
ปริมาณการขนส่งน้ามันรวม 1,655.39 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 379.75 ล้านลิตร หรือร้อยละ 29.77 จากปีก่อนหน้า ทั้งยังสามารถ
บริหารจัดการกองรถบรรทุกขนส่งน้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กาไรขั้นต้นของบริษัท ย่อยเพิ่มขึ้น 80.72 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 81.72 จากปีก่อนหน้า
ตารางที่ 1: ข้อมูลสาคัญทางการเงิน

รายได้จากการขนส่ง
กาไรขั้นต้น
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรขั้นต้น (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
รายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรือใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (งบเฉพาะ
กิจการ)

ไตรมาส 4 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2562
%YoY
%QoQ
497.93
461.85
509.74
2.37
10.37
103.17
102.52
115.94
12.38
13.09
(0.48)
(0.34)
(0.19)
(60.42)
(44.12)
40.36
46.39
53.49
32.53
15.31
20.72%
22.20%
22.74%
8.11%
10.05%
10.49%
11.02
9.98
10.98
(0.36)
9.25
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ปี 2561

ปี 2562

1,773.97 1,899.71
325.79
410.15
(9.94)
(2.93)
89.52
180.52
18.37% 21.59%
5.05%
9.50%
39.83
40.99

เพิ่ม (ลด)
%YoY
7.09
25.89
(70.52)
101.65

2.91
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
อินโดนีเซียเผชิญกับปัญหาในการส่งออกน้ามันปาล์มไปยังสหภาพยุโรป (EU) จากการที่ผู้บริโภคหันมาต่อต้านผลิตภัณฑ์
น้ามันปาล์ม เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นอินโดนีเซียจึงพยายามที่จะเพิ่มการส่งออก
ไปยังประเทศจีนและอินเดีย ในขณะเดียวกันก็เพิ่มสัดส่วนการใช้น้ามันปาล์มสาหรับการผลิตไบโอดีเซลในประเทศ
บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินในการดาเนินธุรกิจเดินเรือ และใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินในการนาเสนอ
งบการเงินตามคู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 ดังนั้น การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจึงส่งผลต่อผลประกอบการ
ของบริษัท โดยในปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 31.06 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
แข็งค่าขึ้นจากปี 2561 โดยมีปัจจัยสาคัญจากสกุลเงินบาทมีความผันผวนค่อ นข้างน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินในภูมิภาค
รวมถึงประเทศไทยซึ่งถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลค่อนข้างมาก
การเปลี่ยนแปลงราคาน้ามันดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากต้นทุนน้ามันเป็น
ต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่งสินค้า โดยปี 2562 ราคาน้ามันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ 63.84 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
ลดลงร้อยละ 10.48 จากราคาเฉลี่ยในปี 2561 เนื่ องจากสถานการณ์ สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ที่ ยืดเยื้ อ ส่ งผลให้
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อความต้องการน้ามัน
ตารางที่ 2: ราคาน้ามันดิบเบรนท์เฉลี่ยและอัตราแลกเปลีย่ นเฉลี่ย
บาท/ดอลลาร์
40

ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล

35.25 35.84 35.67 35.28 34.84 35.40 35.12 34.30
33.39 32.95
33.27

110
32.97 32.81
31.62 31.59 30.72
31.54 31.92
30.29

30

74.53 75.07
61.65

20

61.40
50.44

45.57 45.80

43.56

49.05

53.59

66.86

68.76

63.10

67.80

62.03 62.42

49.55 52.10

90
70
50

33.84
10

30
2Q58 3Q58 4Q58 1Q59 2Q59 3Q59 4Q59 1Q60 2Q60 3Q60 4Q60 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 3Q62 4Q62

ราคานา้ มันดิบเบรนท์เฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

แหล่งที่มา: BOT, U.S. Energy Information Administration
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ผลการดาเนินงานรวมสาหรับปี 2562
1) รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า
ตารางที่ 3: รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า

โครงสร้างรายได้
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ
รายได้จากค่าขนส่งสินค้า
รายได้จากค่าเสียเวลา
รวมรายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรือ
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ
รายได้จากค่าขนส่งสินค้า
รวมรายได้จากการขนส่งสินค้าทางรถ
รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า

ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2562
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,218.67
69.04
1,287.71

68.70
3.89
72.59

1,209.60
59.42
1,269.02

63.67
3.13
66.80

486.27
486.27
1,773.97

27.41
27.41
100.00

630.69
630.69
1,899.71

33.20
33.20
100.00

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าจานวน 1,899.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.74 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7.09 จากปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัท และการให้บริการขนส่งสินค้าทาง
รถของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 66.80 และร้อยละ 33.20 ตามลาดับ
รายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรือลดลงจานวน 18.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.45 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มี
ความผันผวน ทาให้เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ในขณะที่บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินในการดาเนินธุรกิจ
เดินเรือ
สาหรับการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 144.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.70 จากปีก่อนหน้า รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิด
จากการบริหารจัดการกองรถบรรทุกได้เต็มประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มกองรถจาก 150 คัน เป็น 181 คัน
2) กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรขั้นต้น จานวน 410.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.89 จากปีก่อนหน้า คิดเป็น
อัตรากาไรขั้นต้น ร้อยละ 21.59 เทียบกับอัตรากาไรขั้นต้นใน ปี 2561 ที่ ร้อยละ 18.37
อัตรากาไรขั้นต้นของการขนส่งสินค้าทางเรือในปี 2562 อยู่ที่ ร้อยละ 18.17 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 17.63 อัตรา
กาไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นนี้ มีสาเหตุหลักจากราคาน้ามันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการขนส่งสินค้าปรับตัวลดลง โดยราคาน้ามันดิบเบ
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รนท์เฉลี่ยในปีนี้ ลดลงจากปีก่อนหน้า และบริษัทมีการควบคุมความเร็วของเรือให้อยู่ที่ความเร็วรอบประหยัด (Economic Speed)
รวมถึงการจัดการเส้นทางกองเรือได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้าประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลัก
คือ (1) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ (3) ค่าเสื่อมราคา
ขณะที่อัตรากาไรขั้นต้นของการขนส่งสินค้าทางรถในปี 2562 นี้ อยู่ที่ ร้อยละ 28.46 สูงขึ้นจากปี 2561 ที่ ร้อยละ 20.31
3) กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
ในปี 2562 อั ต ราก าไรสุ ท ธิ ต่ อ รายได้ ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 9.50 เที ย บกั บ อั ต ราก าไรสุ ท ธิ ต่ อ รายได้ ใ น
ปี 2561 ที่ ร้อยละ 5.05 อัตรากาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิรวม จานวน 180.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
91.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 101.65 จากปีก่อนหน้า
ฐานะการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4,000
3,000
2,000

3,667 3,397

1,000

2561

1,613 1,329

2,055 2,068
2562

0
สินทรัพย์

หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1) สินทรัพย์รวม
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จานวน 3,397.04 ล้านบาท ลดลง 270.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.37 จากสิ้นปีก่อนหน้า โดยมี
สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2) หนี้สินรวม
บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินจานวน 1,328.97 ล้านบาท ลดลง 283.80 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.60 จากสิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุ
หลักเนื่องจากบริษัทชาระคืนหนี้ที่ครบกาหนดตามสัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสาหรับการซื้อเรือบรรทุกน้ามัน
และบริษัทย่อยชาระคืนหนี้จากสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกน้ามัน
3) ส่วนของผู้ถือหุน้ รวม
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 2,068.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.66 จากสิ้นปีก่อนหน้า
เนื่องจาก ปีนี้มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น แต่มีการลดลงของผลต่างแปลงค่างบการเงิน
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กระแสเงินสด
ตารางที่ 4: กระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: ล้านบาท

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2562
408.40
465.08
(149.20)
(115.00)
(484.50)
(508.13)
(5.26)
45.94
(230.56)
(112.11)
432.36
199.52
(2.29)
0.83
199.52
88.24

เพิ่ม (ลด)
56.68
34.2
(23.63)
51.2
118.45
(232.84)
3.12
(111.28)

เพิ่ม (ลด)
%
13.88
(22.92)
4.88
(973.38)
(51.37)
(53.85)
(136.24)
(55.77)

งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 465.08 ล้าน
บาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจานวน 115.00 ล้านบาท (เรือขึ้นอู่) และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงินจานวน 508.13 ล้านบาท เพื่อใช้ชาระคืนเงินกู้ ดังนั้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 จานวน 88.24 ล้านบาท ลดลง 111.28 ล้านบาท จากวันที่ 1 มกราคม 2562
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
ตารางที่ 5: อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

ปี 2561
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
จานวนวันเฉลี่ยที่เรียกเก็บหนีจ้ ากลูกหนี้การค้า (วัน)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ ินที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)

0.72
0.60
17.48
20.59
0.78
0.71
4.87
4.35
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0.51
0.39
16.15
22.29
0.64
0.56
7.64
8.76

เพิ่ม (ลด)
(0.21)
(0.21)
(1.33)
1.7
(0.14)
(0.15)
2.77
4.41
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน)
รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายเกษม เวชศิลป์
-

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาหลักกฎหมาย University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สานักอบรมเนติบณ
ั ฑิตยสภา
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2560
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อาม่า มารีน
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

อายุ (ปี)
74

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *
ไม่มี

ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2549 – 2559
ผู้พิพากษาอาวุโส
อดีต
ผู้พิพากษา
อดีต
ประธานแผนกเยาวชนและครอบครัว
อดีต
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
อดีต
รองอธิบดีผู้พิพากษา
อดีต
รองอธิบดีผู้พิพากษา
อดีต
ผู้พิพากษา
อดีต
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
อดีต
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
อดีต
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
อดีต
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจากระทรวง
อดีต
ผู้พิพากษา
อดีต
ผู้พิพากษา
อดีต
ผู้พิพากษาประจากระทรวง
อดีต
ผู้ช่วยผู้พิพากษา

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

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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นายมานิต นิธิประทีป
-

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม / พัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
การอบรมจากสถาบันอื่น
- หลักสูตรการกากับดูแลกิจการ
- สาหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
อายุ (ปี)
64

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
0.019%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

2559 – ต.ค. 2560
2559
2556 – 2558

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

บจก. ริชสปอร์ต
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
บมจ. บางปะกง
เทอร์มินอล
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์
และอุตสาหกรรม

ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2556 – 2558
2554 – 2556

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
รองอธิบดี

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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นายฉัตรชัย ศรีทพิ ยราษฎร์
-

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อาม่า มารีน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2558 – 2559
กรรมการ
บจก. อาม่า มารีน
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2543 – ปัจจุบัน
กรรมการ

บจก. เคพี คอนเด็ค
บจก. ก้าวพีเค

อายุ (ปี)
50

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)

160

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
-

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อาม่า มารีน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2558 – 2559
กรรมการ
บจก. อาม่า มารีน
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2552 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ายบัญชี

บจก. โอเชี่ยน ฟุ๊ดซัพพลาย
บจก. เคเค โกลบอล เทรดดิ้ง
บจก. โกลบอลปาย
บจก. ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด

อายุ (ปี)
52

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
-

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *
0.116%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
สามีของพี่สาวนายพิศาล รัชกิจประการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

อ

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2557 – 2559
กรรมการ

บมจ. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ

บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์

อายุ (ปี)
64

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
0.116%

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
พี่เขยนายพิศาล รัชกิจประการ

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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นายพิศาล รัชกิจประการ
-

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2559
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy(SFE) รุ่นที่ 124/2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560
การอบรมจากสถาบันอืน่
- หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
- หลักสูตร Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3 จาก UWG
- Coach ในกิจกรรม SET Social Impact GYM 2018
- หลักสูตร Chief Transformation Officer - CTO Course 2019

อายุ (ปี)
50

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
2.587%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
น้องเขยนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล /
ลูกพี่ลูกน้องกับนางสาวภัคจิรา
รัชกิจประการ และนายศักดิ์ชัย
รัชกิจประการ

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2557 – 2559
กรรมการผู้จัดการ
2542 – 2559
กรรมการ
2541 – 2556
กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. อาม่า มารีน

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

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2560 – ปัจจุบัน
รักษาการผู้อานวยการฝ่ายบริหารทัว่ ไป
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2550 – พ.ย. 2560
กรรมการ

บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. ลักโปร
บจก. เอเลิศ ดิสทริบิวชั่น

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
-

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 เมษายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *
0.676%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ลูกพี่ลูกน้องกับนายพิศาล รัชกิจประการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยอิมพีเรียล ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
2557 – 2559
กรรมการ

บมจ. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
อายุ (ปี)
49

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
0.676%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ลูกพี่ลูกน้องกับนายพิศาล
รัชกิจประการ

ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2554 – ปัจุบัน
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ
2548 – ปัจจุบัน
กรรมการ

บจก. รัชกิจ คอร์ปอเรชั่น
บจก. พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. พารา เม้าท์ ออยล์
บจก. อาร์ดีเกษตรพัฒนา
บจก. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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นายรังสรรค์ พวงปราง
-

อายุ (ปี)
55

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
0.072

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies”
- หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 9/2558
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2557
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 21/2557
การอบรมจากสถาบันอื่น
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10/2560
หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs
หลักสูตร Strategist CFO in Capital-Markets รุ่นที่ 1 ประจาปี 2558
หลักสูตร Going to Good to Great in IT Fraud-Prevention
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บมจ. อาม่า มารีน
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 – ปัจจุบัน
รักษาการ ผู้อานวยการ
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
สานักเลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี่
2553 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี่
2548 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2561– ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บจก. จิตรมาส แคเทอริ่ง
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. จีเอฟเอ (ไทยแลนด์)
คอร์ปอเรชั่น
2559 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท
บจก. อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการบริษัท
บริษัท ขนส่งน้ามันทางท่อ จากัด
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. พีทีจี โลจิสติกส์
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. กาแฟพันธุ์ไทย
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. โอลิมบัส ออยล์
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. แอตลาส ออยล์
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. เอเวอร์เรสต์ ออยล์
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. เอ็มไพร์ ออยล์
2552 – ปัจจุบัน
กรรรมการบริษัท
บจก. แอลไพน์ ออยล์
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. พีระมิด ออยล์
2549 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท
บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์
-

กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562
การอบรมจากสถาบันอื่น
PTG Smart Marketing and CRM “Coaching Skills Workshop” Enabling the PTG Way
through coaching
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน
กรรมการ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
2559 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2555 – 2558
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ (ปี)
61

บมจ. อาม่า มารีน
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด
(มหาชน)

ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
0.023%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
-

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 เมษายน 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินขั้นสูง
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2561
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2559
การอบรมจากสถาบันอืน่
1. หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2562 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- เครื่องมือทางการเงิน - ประเด็นสาคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 7 และ 9 ปี 2562
- หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สาหรับธุรกิจทั่วไป โดยสมาคมตลาดหลักทรัพย์
MAI
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน
2559 – พ.ค. 2560
เลขานุการบริษัท
อายุ (ปี)
45

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*
0.023%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ลูกพี่ลูกน้องกับนายพิศาล
รัชกิจประการ

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

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2560 – ปัจจุบัน
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2550 – พ.ย. 2560
กรรมการ
2548 – 2557
กรรมการผู้จัดการ

บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
บจก. วันลิ้งค์ เน็ตเวิร์ค
บจก. เอเลิศ ดิสทริบิวชั่น
บจก. มารีน โซลูชั่น

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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รายละเอียดผู้บริหารของบริษัท อาม่า มารีน จากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ง / วันที่แต่งตัง้

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร
ในบริษัท (%) *

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

1. นายพิศาล รัชกิจประการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
8 เมษายน 2559

-

ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท -

-

ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท -

2. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
8 เมษายน 2559

3. นายเกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง
- ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพและความ
ปลอดภัย
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
3 มกราคม 2561

48

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
หลักสูตรรัฐศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์ทางทะเล
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
- ปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐศาสตร์
สาขารัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ไม่มี

ไม่มี

2561 – กันยายน
2562

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพและ
ความปลอดภัย

บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2557 – 2559

ผู้จัดการสถานีชลบุรี

2551 – 2557
2550 – 2557

ผู้ประเมินเจ้าหน้าที่ท่าเรือในภูมิภาค
สมาชิกความปลอดภัยทางทะเลของ
IESG

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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บริษัท คูเวต ปิโตรเลี่ยม เอวิเอชั่น
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด
สมาคมอุตสาหกรรมความปลอดภัย
ด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม
น้ามัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ง / วันที่แต่งตัง้
4. นายสิทธิพงษ์ ชิ้นฮะง้อ
- ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

อายุ
(ปี)
48

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
3 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา
- ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี หลักสูตร 5 ปี สาขา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
การอบรม
- Core Project Management.
- Productivity Improvement.
- Class BV Marine Surveyor – Ship in
Service.
- Class BV Marine Surveyor – New
Construction Survey.
- Class BV Marine – MLC 2006
Inspector, Auditor.
- ABS Nautical Systems Software.

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
2 มกราคม 2562

5. นายเสมือนเทพ ศรีบางทอง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จัดการฝ่ายคนประจาเรือ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร
ในบริษัท (%) *
0.010%
ไม่มี

45

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานาย
คนประจาเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2561 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

บมจ. อาม่า มารีน

2551 – 2557
2547 - 2551

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
Engineer Superintendent
Project Engineer
Superintendent

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

2558 – 2561
2557 – 2558

ตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

Marine & Offshore Surveyor

บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท สยามลัคกี้มารีน จากัด

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเทคนิค

ไม่มี

ไม่มี

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จัดการฝ่ายคนประจาเรือ

บมจ. อาม่า รีน

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

การอบรม
- หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง
- หลักสูตร SURVIVAL
CRAFT AND RESCUE BOATS
- หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
- หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมสาหรับเรือเดิน
ในประเทศ

ตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ก.ค. 2559
ฝ่ายปฏิบัติการทางเรือ /
ผู้จัดการฝ่ายคนประจาเรือ
พ.ย. 2558 – มิ.ย. 2559 ผู้จัดการฝ่ายพนักงานนอกฝั่ง
ก.ย. 2555 – พ.ย. 2558 ผู้จัดการฝ่ายคนประจาเรือ
พ.ค. 2553 – พ.ย. 2560 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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บจก. เอ็นพี มารีน
บจก. เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส
บจก. สยาม ลัคกี้ มารีน
บจก. ท็อป สยาม มารีน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ง / วันที่แต่งตัง้

อายุ
(ปี)

6. นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล
- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิ าร

41

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
2 มกราคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก
สาขาบริหารธุรกิจ
Open System Leadership University
- ปริญญาโท
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันรัชต์ภาคย์
- ปริญญาตรี
สาขาการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรือ

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร
ช่วงเวลา
ในบริษัท (%) *
ไม่มี
ไม่มี
ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
2 กันยายน 2562

30

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิ าร

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

มิ.ย. 2561 – ส.ค. 2561 ผู้จัดการฝ่ายประสิทธิกองเรือ (Fleet
Efficiency)
มี.ค. 2560 – พ.ค. 2561 ผู้จัดการฝ่ายตรวจเรือ (Vetting)
มี.ค. 2559 – ก.พ. 2560 ผู้จัดการฝ่ายเรือ
มิ.ย. 2558 – ก.พ. 2559 หัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการเรือ
พ.ค. 2548 – มี.ค. 2558 Offshore Materials
Administrator & Barge Master

การอบรม
7. นางสาวสิรริ ัตน์ อังคนาวราพันธุ์
- ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

0.0003%

ไม่มี

ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ส.ค.2560 – ส.ค. 2562 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จากัด
บริษัท Sapurakencana Drilling
Asia จากัด
บมจ. อาม่า มารีน

บมจ. เอ็ม วิชั่น

ตาแหน่งในกิจการอื่น
พ.ย. 2557 – ก.พ. 2560

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ง / วันที่แต่งตัง้
8. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ
(ปี)
43

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร
ในบริษัท (%) *
0.012%
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2559 – ปัจจุบัน
2557 – 2559
2547 – 2557

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
8 เมษายน 2559

ตาแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิ าร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บมจ. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

9. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
8 เมษายน 2559

43

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

0.005%

ไม่มี

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
2542 – 2559

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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บจก. ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
แท็งเกอร์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ง / วันที่แต่งตัง้
10. นางสาวธนิสร กรา้ มาตร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อายุ
(ปี)
46

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
8 เมษายน 2559

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

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
การถือหุ้น
ระหว่างผู้บริหาร
ในบริษัท (%) *
0.030%
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2559 – ปัจจุบัน
2539 – 2559

ตาแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บมจ. อาม่า มารีน
บจก. อาม่า มารีน

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

11. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
10 สิงหาคม 2559

35

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์

0.005%

ไม่มี

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ

บมจ. อาม่า มารีน

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2555 – 2559

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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บจก. บีอาร์เอฟ (ประเทศไทย)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562

รายละเอียดเลขานุการบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล /
ตาแหน่ง / วันที่แต่งตัง้
นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ
- เลขานุการบริษัท
- ผู้จัดการฝ่ายสานักกรรมการ
ผู้จัดการและเลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:
8 พฤษภาคม 2560

อายุ
(ปี)
50

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

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท (%) *
0.0004%

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

2559 – พ.ค. 2560

เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่าย
สานักกรรมการผู้จัดการและ
เลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

มิ.ย. 2557 – 2559
2557 – มิ.ย.2557

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เลขานุการบริษัท
ผู้จัดการ – สานักเลขานุการบริษัท

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บมจ. อาม่า มารีน

บมจ. อาม่า มารีน

บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

ตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2551 - 2556

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับ บริษัทจดทะเบียน
รุ่นที่ 12/2014
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท ปี 2004
- ADVANCES FOR CORPORATE
SECRETARIES ปี 2562
- 2019 CGR Checklist

เลขานุการบริหาร – Healthcare &
Medical Equipment

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมจานวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
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บจก. แอลเอฟ เอเซีย (ประเทศไทย)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 2

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

รายชื่อกรรมการ
นายเกษม เวชศิลป์
นายมานิต นิธิประทีป
นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์
นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์
นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล
นายพิศาล รัชกิจประการ
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
นายรังสรรค์ พวงปราง
นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

หมายเหตุ :

CM = ประธานกรรมการบริษัท
EX = กรรมการบริหาร
MD = กรรมการผู้จัดการ

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 = กรรมการบริษัท
AC = กรรมการตรวจสอบ
NRC = กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
AMD = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
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รายชื่อของคณะกรรมการชุดต่างๆ
รายชื่อกรรมการ /
กรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

1. นายเกษม เวชศิลป์

x

2. นายมานิต นิธิประทีป

/

x

x

3. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์

/

/

/

4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์

/

/

/

5. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล

/

x

6. นายพิศาล รัชกิจประการ

/

/

7. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ

/

/

8. นายรังสรรค์ พวงปราง

/

/

9. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

/

10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

/

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

/

x

11. นายสิทธิพงษ์ ชิ้นฮะง้อ

/

12. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย

/

13. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์

/

14. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี

/

15. นางสาวธนิสร กร้ามาตร

/

16. นายเสมือนเทพ ศรีบางทอง

/

17. นายเปรมณัช เต่าหิม

/

18. นางดวงสมร นุตประศาสน์

/

19. นายสมโชค บุญเตีย่ ว

/

20. นายมนตรี จิระวงศ์สันติสุข

/

21. นางสาวปราณี หยูตุ้ง

/

22. นางสาวสิรริ ัตน์ อังคนาวราพันธุ์

/

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางดวงสมร นุตประศาสน์ ดารงตาแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

การอบรมโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปี 2561
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT50) ปี 2560
- การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี 2559
- Tools and Techniques for the Audit Manager ปี 2553
- Audit Report Writing ปี 2551
- Adding Value Using Risk Based Auditing ปี 2547
- Evaluating Internal Control : A COSO Based Approach ปี 2546
- Negotiation Technique for Auditor ปี 2545
- Tools and Techniques for The Beginning Auditors ปี 2545
การอบรมโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- การตรวจสอบการกากับดูแลกิจการ ปี 2560
- Financial Statements Review for Internal Auditors ปี 2559
- COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายในใหม่ลา่ สุด ปี 2556
- การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1 และ 2 ปี 2546

ประสบการณ์การทางาน 5 ปีย้อนหลัง
ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ /
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บมจ. อาม่า มารีน

2555 – 2556

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการอาวุโสส่วนตรวจสอบภายในและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร

2550 – 2555

ตาแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บจก. ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์

2559 – 2560
2556 – 2559
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บมจ. ยูนิเวนเจอร์
บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562
เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ
ชื่อ
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด

ทรัพย์สิน
1. ที่ดิน จำนวน 4 แปลง ตั้งอยู่เลขที่
224/25 ม.6 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
1.1. โฉนดเลขที่ 50230 เนื้อที่
3,284 ตร.ว.
1.2. โฉนดเลขที่ 52592 เนื้อที่
3,604 ตร.ว.
1.3. โฉนดเลขที่ 52593 เนื้อที่
628 ตร.ว.
1.4. โฉนดเลขที่ 94384 เนื้อที่
400 ตร.ว.
รวมที่ดิน

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/
ราคาประเมิน (บาท) ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
หรือผู้ประเมินหลัก
(Fair Market Value)
บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์
คอนซัลติ้ง จำกัด
29,556,000.00
32,436,000.00
5,652,000.00
3,600,000.00
71,244,000.00

20,905,000.00
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ราคาทรัพย์สิน
เพื่อทรำบมูลค่ำตลำด ณ
ปัจจุบันของทรัพย์สิน

วันที่ประเมิน
2 มิถุนำยน 2559
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รายการ
ชื่อ

ทรัพย์สิน

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/
ราคาประเมิน (บาท) ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
หรือผู้ประเมินหลัก
(Fair Market Value)

2. อำคำรโกดัง และสำนักงำนชั้นเดียว
ตั้งอยู่เลขที่ 224/25 ม.6 ต.สุร
ศักดิ์ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
6,259,000.00
3. ถนน และลำนจอดรถลำดยำง
1,273,000.00
4. ลำนค.ส.ล.
2,000,000.00
5. ปั้นจั่น 2 ตัว ขนำดยกน้ำหนัก 10
และ 30 ตัน
101,681,000.00
รวมทรัพย์สินทั้งหมด
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วันที่ประเมิน
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เอกสารแนบ 5
- ไม่มี -
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