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ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน

เร่ิมต้น 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที่ 
18 พฤษภาคม 2559 โดยในช่วงแรก บริษัทให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ ค้าน า้มนัขนาดใหญ่ (ผู้ ค้าน า้มนัตาม
มาตรา 7) ในประเทศ โดยขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงจากโรงกลัน่น า้มนัที่อยู่ทางภาคตะวันออกมายงัคลงัน า้มนัของลูกค้า 
ที่ตัง้อยูริ่มแมน่ า้หรือชายทะเล ตอ่มา บริษัทได้อาศยัความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการให้บริการขนสง่สินค้า
เหลว (Liquid Product) ทางเรือ ในการขยายการให้บริการไปยงักลุม่ลกูค้าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง
ขนาดใหญ่ในประเทศ บริษัทได้ให้บริการขนสง่ผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืชชนิดตา่งๆ ให้กบัผู้ผลติและจ าหนา่ยใน
ต่างประเทศ หลงัจากนัน้ความต้องการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงทางเรือของลกูค้าในประเทศเร่ิมลดลง เนื่องจากลกูค้าได้
เปลี่ยนไปใช้การขนส่งสินค้าทางรถเป็นหลกั  บริษัทจึงให้บริการขนส่งผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืชชนิดต่างๆ  
ทางเรือในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ปัจจุบนั บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการขนสง่สินค้าทางเรืออนัดบัต้นๆ ที่ให้บริการ
ขนส่งผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและน า้มันพืชชนิด ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศ
เวียดนาม และประเทศฟิลปิปินส์) 

 
ต่อมา บริษัทได้จดัตัง้บริษัทย่อยในช่ือ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 

2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 5 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถภายในประเทศไทย เนื่องจาก  
บริษัท ต้องการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และต้องการขยายลักษณะการ
ให้บริการขนส่งสินค้าออกไปยงัเส้นทางใหม่ และลกูค้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ
เพียงธุรกิจเดียว ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 กองเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีของบริษัท มีจ านวนเรือทัง้หมด 8 ล า 
คิดเป็นน า้หนกับรรทกุรวม 46,661 เมตริกตนั และกองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีจ านวนรถทัง้หมด 95 คนั คิดเป็น
ปริมาณการบรรทกุรวม 4.28 ล้านลติร 

 
บริษัทมีความประสงค์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้น าในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวทัง้ทางเรือและทางรถ 

ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต้ ทัง้นี ้ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัท จะมุ่งเน้นการ
ขยายฐานลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง ส าหรับการขนสง่สนิค้าทางเรือ บริษัท มีแผนที่จะเพิ่มสดัสว่นการขนสง่สินค้าเหลว (Liquid 
Product) โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืชชนิดต่างๆ ไปยงั ภมูิภาคเอเชียตะวนัออก (เช่น ประเทศจีน 
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น) และภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศ 
ศรีลงักา และประเทศบงัคลาเทศ เป็นต้น) และส าหรับการขนสง่สนิค้าทางรถ บริษัทมีแผนท่ีจะขยายขอบเขตการให้บริการ
ขนส่งสินค้าไปยงัสินค้าเหลวอื่นนอกเหนือจากน า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 (เช่น ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์ม และ            
เอทานอล เป็นต้น) เพื่อเข้าถึงกลุม่ที่มีความต้องการขนสง่สนิค้ารายใหม่ๆ  ดงันัน้ การลงทนุที่ส าคญัของบริษัท จึงเป็นการ
ลงทนุในเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีและรถบรรทกุน า้มนัเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

หนึง่ในบริษัทชัน้น าทีใ่ห้บริการด้านการขนสง่สนิค้าเหลวในเอเชีย 
 
พันธกิจ 
 

 การด าเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี 
 การให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือ และเป็นท่ีพงึพอใจของลกูค้า 
 ปฏิบัติตามข้อบังคับสากล กฎและระเบียบปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่าบ ริษัทให้ความส าคัญเร่ืองความ

ปลอดภยัและใสใ่จตอ่สิ่งแวดล้อม 
 สร้างมลูคา่ให้กบับริษัทเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 สภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานท่ีท างาน พนกังานท างานอย่างมีความสขุ  และมีการพฒันาบุคลากรอย่าง

ตอ่เน่ือง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

 
บริษัท มีความประสงค์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้น าในการให้บริการด้านการขนสง่สินค้าเหลวทัง้ทางเรือและทางรถใน

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต้ ทัง้นี ้ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัท จะมุง่เน้นการขยาย
ฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัท มีแผนที่จะเพิ่มสดัส่วนการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid 
Product) โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืชชนิดต่างๆ ไปยงั ภมูิภาคเอเชียตะวนัออก (เช่น ประเทศจีน 
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น) และภมูิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรี
ลงักา และประเทศบงัคลาเทศ เป็นต้น) และส าหรับการขนสง่สินค้าทางรถ บริษัท มีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการ
ขนส่งสินค้าไปยงัสินค้าเหลวอื่นนอกเหนือจากน า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 (เช่น ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์ม และ 
 เอทานอล เป็นต้น) เพื่อเข้าถึงกลุม่ที่มีความต้องการขนสง่สนิค้ารายใหม่ๆ  ดงันัน้ การลงทนุท่ีส าคญัของบริษัท จึงเป็นการ
ลงทนุในเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีและรถบรรทกุน า้มนัเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
 
1.3 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

 
ปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

: o บริษัท จัดตัง้บริษัทย่อยในช่ือบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั  (“AMAL”) เมื่อวนัที่ 10 
กรกฎาคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 5.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 50,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น) และบริษัท ถือหุ้นใน AMAL ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

o ในเดือนกนัยายน AMAL ได้เข้าท าสญัญาจ้างขนสง่ไบโอดีเซล B100 กบัผู้ผลิตไบโอดีเซล 
B100 แห่งหนึ่ง ตามสญัญาดังกล่าว AMAL ท าหน้าที่ขนส่งไบโอดีเซล B100 จาก
โรงงานผลติของผู้ผลติไบโอดีเซล B100 ดงักลา่ว ไปสง่ให้กบัโรงกลัน่น า้มนัที่ซือ้ไบโอดีเซล 
B100 
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ปี 2557 (ต่อ) o AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนั 5 คนั (โดยรถบรรทกุน า้มนั 1 คนั (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหวั
ลากจูง (หวัลาก) 1 คนั และรถหางพ่วงบรรทกุน า้มนั (หางลาก) ปริมาณบรรทกุ 45,000 
ลิตร 1 คนั) เพื่อรองรับการขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้กับผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ราย
ดงักลา่ว กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL ในช่วงแรก จึงมีรถทัง้หมด 5 คนั และมีปริมาณ
การบรรทกุรวม 0.23 ล้านลติร 

o ในเดือนธันวาคม AMAL เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 40.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 350,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิม ทัง้นี ้บริษัท ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมด สง่ผลให้บริษัท ถือหุ้นใน AMAL ใน
สดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทนุในครัง้นี ้AMAL ต้องการ
น าเงินท่ีได้ไปใช้ในการลงทนุขยายธุรกิจขนสง่สนิค้าทางรถ โดยเพิ่มจ านวนรถบรรทกุน า้มนั
เพื่อรองรับปริมาณการขนสง่สนิค้าที่เพิ่มขึน้ และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

ปี  2558 : o ในเดือนมกราคม AMAL ได้เข้าท าสญัญาจ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงกบั PTG ตามสญัญา
ดงักลา่ว AMAL ท าหน้าที่ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิที่ PTG สัง่ซือ้จากโรงกลัน่น า้มนัของ บริษัท 
ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“TOP”) ไปยังคลงัน า้มันของ PTG ซึ่งตัง้อยู่ในจังหวัด
สมทุรสงคราม จงัหวดัสระบรีุ จงัหวดันครสวรรค์ และจงัหวดัพิษณโุลก 

o ในไตรมาสแรก AMAL ซือ้รถบรรทุกน า้มันเพิ่มขึน้ 30 คัน เพื่อรองรับการขนส่งน า้มัน
เชือ้เพลงิให้กบั PTG สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถเพิ่มขึน้เป็น 35 คนั และ
มีปริมาณการบรรทกุรวม 1.58 ล้านลติร 

o ในไตรมาสที่สอง AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่มขึน้ 3 คนั เพื่อให้สามารถให้บริการขนสง่
น า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้อย่างเหมาะสม สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ 
AMAL มีรถเพิ่มขึน้เป็น 38 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 1.71 ล้านลติร 

o ในไตรมาส 3 บริษัท ซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีเพิ่มขึน้ 1 ล า ได้แก่ เรือ “เมซอนร์” ที่มี
น า้หนกับรรทกุ 4,823 เมตริกตนั สง่ผลให้กองเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีของบริษัท มี
เรือเพิ่มขึน้เป็น 6 ล าและมีน า้หนักบรรทุกรวมเพิ่มขึน้เป็น 23,699 เมตริกตนั เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการบรรทกุสนิค้า 

o ในไตรมาสสดุท้าย AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่มขึน้ 5 คนั เพื่อให้สามารถให้บริการขนสง่
น า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้อย่างเหมาะสม สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ 
AMAL มีรถเพิ่มขึน้เป็น 43 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 1.94 ล้านลติร 

ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

: o ในเดือนกุมภาพนัธ์ บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 161.80 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจ านวน 518,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายทัง้หมด
ให้กบั บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั (“PTGLG”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 
จ ากดั (มหาชน) (“PTG”) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (ณ 
ขณะนัน้) สง่ผลให้ PTGLG เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 32.01 ของทนุ
จดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทนุในครัง้นีช้่วยให้บริษัท น าเงินท่ีได้ไปใช้ในการลงทนุขยาย
ธุรกิจขนสง่สนิค้าทางเรือ โดยลงทนุซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีเพื่อขยายเส้นทางการ
ให้บริการออกไปในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก และน าไปเพิ่มทนุใน AMAL เพื่อขยายธุรกิจ
ขนส่งสินค้าทางรถ นอกจากนี ้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับ PTGLG ยงัช่วยให้
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ปี 2559 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ PTG ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าที่เป็นธรรม
และเกิดประโยชน์กับทัง้สองฝ่าย(รายละเอียดเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ที่
เก่ียวข้องกบั PTG แสดงอยู่ในสว่นที่ 2.2 ข้อที่ 1. เร่ืองนโยบายและภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจ ภายใต้หวัข้อที่ 1.4 เร่ืองความสมัพนัธ์กบักลุม่ธุรกิจของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่) 

o ในเดือนกุมภาพนัธ์ AMAL ได้เข้าท าสญัญาจ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงกบั PTG (ฉบบัที่ 2) 
ตามสญัญาดงักลา่ว AMAL ท าหน้าที่ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิที่ PTG สัง่ซือ้จากโรงกลัน่น า้มนั
ของ TOP ไปยงัคลงัน า้มนัของ PTG ซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัชุมพร จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดั
ขอนแก่น และจงัหวดัล าปาง 

o ในเดือนมีนาคม AMAL เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 140.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 1,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิม ทัง้นี ้บริษัท ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวน ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นใน AMAL 
เท่าร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทนุในครัง้นี ้AMAL ต้องการน า
เงินที่ได้ไปใช้ในการลงทนุขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยลงทุนซือ้ที่ดินพร้อมสิ่งปลกู
สร้างในอ าเภอศรีราชาเพื่อใช้เป็นจุดจอดรถบรรทุกน า้มนั ศูนย์ซ่อมบ ารุงรถบรรทุก และ
ส านกังานย่อยเพื่อประสานงานการรับและส่งสินค้าให้กับลูกค้าของ AMAL และเพิ่ม
จ านวนรถบรรทกุน า้มนัเพื่อรองรับปริมาณการขนสง่สินค้าที่เพิ่มขึน้ รวมถึงใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกิจการ 

o ในไตรมาสแรก AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่มขึน้ 10 คนั เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถ
เพิ่มขึน้เป็น 53 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 2.39 ล้านลติร 

o ในเดือนเมษายน ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดั และเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาท
ตอ่หุ้น สง่ผลให้จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วเพิ่มขึน้จาก 1,618,000 หุ้น เป็น 
323,600,000 หุ้น และเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 54.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั
จ านวน 108,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยให้เสนอขายต่อประชาชน
ทัง้จ านวน 

o ในเดือนพฤษภาคม บริษัท จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 
o ในไตรมาส 2 บริษัท ซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีเพิ่มขึน้ 1 ล า ได้แก่ เรือ “เมญ่า” ที่มี

น า้หนกับรรทกุ 9,942 เมตริกตนั สง่ผลให้กองเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีของบริษัท มี
เรือเพิ่มขึน้เป็น 7 ล าและมีน า้หนกับรรทกุรวมเพิ่มขึน้เป็น 33,641 เมตริกตนั การซือ้เรือ
บรรทกุน า้มนัและสารเคมีในครัง้นีเ้พิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลกูค้าโดยเฉพาะ
เป็นการขยายเส้นทางการให้บริการไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน 
ประเทศเกาหลใีต้ และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น) 

o ในไตรมาสที่สอง AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่มขึน้ 27 คนั เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัเของ AMAL มีรถ
เพิ่มขึน้เป็น 80 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 3.60 ล้านลติร 

o ในเดือนกรกฎาคม AMAL เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 190 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่ม



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

5 

ปี 2559 (ต่อ) ทนุจ านวน 500,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิม โดยบริษัท จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนทัง้จ านวน บริษัท ถือหุ้น AMAL คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทนุในครัง้นี ้AMAL ต้องการน าเงินที่
ได้ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยเพิ่มจ านวนรถบรรทุกน า้มนัเพื่อ
รองรับปริมาณการขนสง่สนิค้าที่เพิ่มขึน้ และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

o ในเดือนตุลาคม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน จ านวน  
108,000,000 หุ้น ที่ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรในเดือนเมษายน และให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว ดงันี ้

1) หุ้นสามญั จ านวน 102,000,000 หุ้น ให้เสนอขายตอ่ประชาชน 

2) หุ้นสามญั จ านวน 6,000,000 หุ้น ให้เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย โดยหากมีหุ้นที่เหลือจากการจองซือ้ตาม
ข้อ 2) ให้น าหุ้นท่ีเหลอืจากการจองซือ้ดงักลา่วมาเสนอขายต่อประชาชนพร้อมกบั
หุ้นตามข้อ 1) 

o ในเดือนตลุาคม บริษัท ซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีเพิ่มขึน้ 1 ล า ได้แก่ เรือ “อลุญา” ที่
มีน า้หนกับรรทกุ 13,020 เมตริกตนั  สง่ผลให้กองเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีของบริษัท 
มีเรือเพิ่มขึน้เป็น 8 ล าและมีน า้หนกับรรทกุรวมเพิ่มขึน้เป็น 46,661 เมตริกตนั การซือ้เรือ
บรรทกุน า้มนัและสารเคมีในครัง้นีเ้พิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลกูค้าโดยเฉพาะ
เป็นการขยายเส้นทางการให้บริการไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน 
ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น) และภมูิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย 
ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลงักา และประเทศบงัคลาเทศ เป็นต้น) 

o ในเดือนตลุาคม AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่มขึน้ 15 คนั เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถ
เพิ่มขึน้เป็น 95 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 4.28 ล้านลติร  

o ในเดือนธนัวาคม  บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ในวันแรกในวนัที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน จ านวน 
215,800,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 431,600,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท  และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 215,800,000 บาท 
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1.4 โครงสร้างการถอืหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ  1/ มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 
 
1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 
 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

หุ้นที่บริษัทถอื 
จ านวนหุ้น ร้อยละ 

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด 
33/4 อาคารแดอะไนน์ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 33 
ทาวเวอร์เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถ.พระราม 9 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 
โทรศพัท์ 0-2001-2801 
โทรสาร 0-2001-2800 

ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว 
(น า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล 
B100) ภายในประเทศ โดยใช้
ร ถ บ ร ร ทุ ก น ้า มั น กึ่ ง พ่ ว ง 
(Tanker Truck)  

190 1,900,000 1,899,997 99.99 

 

 

99.99% 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
 
ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวโดยเรือ 
ทุนจดทะเบียน 215.8 ล้านบาท 
จ านวนหุ้น 431.6 ล้านหุ้น (พาร์ 0.5 บาท) 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด1/ 9,365.72 ล้านบาท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
ปี 2559 

 

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจสิตกิส์ (จ ากัด) 
 
ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวโดยรถบรรทุก 
ทุนจดทะเบียน 190 ล้านบาท 
จ านวนหุ้น 1.9 ล้านหุ้น 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 

 

7 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (Logistic) ปัจจุบนั บริษัทดําเนินธุรกิจขนสง่

สินค้าทางเรือและรถ โดยบริษัท (“AMA”) ให้บริการขนสง่สินค้าทางเรือในต่างประเทศ และ AMAL ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 

ท่ีบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริการขนสง่สนิค้าทางรถในประเทศ 

 
ชื่อบริษัท ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ 

AMA ดําเนินธุรกิจขนสง่สนิค้าเหลว (Liquid Product) โดยใช้เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี (Oil and Chemical 

Tanker) สนิค้าท่ีบริษัท ให้บริการขนสง่ในปัจจบุนั คือ ผลติภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและนํา้มนัพืชชนิดตา่งๆ ใน

การให้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือ บริษัท บรรทกุสนิค้าจากผู้ผลติและจําหนา่ยท่ีอยูต่า่งประเทศ (สว่นใหญ่

อยูใ่นประเทศมาเลเซยีและประเทศอินโดนีเซีย) และสง่มอบให้ผู้นําเข้าผลติภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและนํา้มนั

พืชท่ีอยูภ่มูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวนัออก ดงันัน้ การขนสง่สนิค้าทางเรือของบริษัท 

จึงมีลกัษณะเป็นการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ 

AMAL ดําเนินธุรกิจขนสง่สนิค้าเหลว (Liquid Product) โดยใช้รถบรรทกุนํา้มนั (Tanker Truck) สินค้าท่ี AMAL 

ให้บริการขนส่งในปัจจุบนั คือ นํา้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100   ในการขนสง่สินค้าทางรถ AMAL 

บรรทกุสนิค้าจากผู้ผลติและจําหนา่ยในประเทศ และสง่มอบให้ผู้ซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิงหรือไบโอดีเซล B100 

ยงัจุดหมายปลายทางในประเทศท่ีตกลงกนั ดงันัน้ การขนสง่สินค้าทางรถของ AMAL จึงมีลกัษณะเป็น

การขนสง่สนิค้าในประเทศ 

 

การให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัท แบ่งตามลกัษณะยานพาหนะท่ีใช้ในการขนสง่สินค้า สามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

(1) การให้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือ 

(2) การให้บริการขนสง่สนิค้าทางรถ 

 

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 

 

• ผลิตภณัฑ์ (สินค้า) ที่บริษัท ให้บริการขนส่ง 
 

บริษัทเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) เป็นหลกั โดยสินค้าท่ีบริษัทให้บริการขนส่งใน

ปัจจบุนัเป็นผลติภณัฑ์นํา้มนัพืช (Vegetable Oil Product) และนํา้มนัปาล์มบริโภค (Palm Olien)  

 

• ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า 
 

ปัจจุบัน บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในลกัษณะเป็นรายเท่ียว (Voyage Charter หรือ Spot Charter)  

โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการขนสง่สนิค้าทัง้หมด 
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เส้นทางการขนสง่สนิค้าทางเรือสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 เส้นทางหลกั ดงันี ้

 

เส้นทางการเดนิเรือ  รายละเอียด 

เส้นทางเมียนมา เรือของบริษัท จะรับสนิค้าจากทา่เรือต้นทางในประเทศมาเลเซยี หรือในประเทศ

อินโดนีเซียทางฝ่ังตะวนัตก และไปสง่สนิค้าท่ีทา่เรือปลายทางในประเทศเมียนมา  

เส้นทางเวียดนาม เรือของบริษัท จะรับสนิค้าจากทา่เรือต้นทางในประเทศมาเลเซยีทางฝ่ังตะวนัออก และไป

สง่สนิค้าท่ีทา่เรือปลายทางในประเทศเวียดนาม  

เส้นทางฟิลปิปินส์ เรือของบริษัท จะรับสนิค้าจากทา่เรือต้นทางในประเทศมาเลเซยีทางฝ่ัง และไปสง่สนิค้าท่ี

ทา่เรือในประเทศฟิลปิปินส์ โดยในบางครัง้อาจรับสนิค้าจากทา่เรือต้นทางในประเทศ

อินโดนีเซียทางฝ่ังตะวนัออก เพ่ือไปสง่ท่ีประเทศฟิลปิปินส์  

เส้นทางเอเชียตะวนัออก เรือของบริษัท จะรับสนิค้าจากทา่เรือต้นทางในประเทศมาเลเซยีทางฝ่ังตะวนัออก และไป

สง่สนิค้าท่ีทา่เรือปลายทางในประเทศจีน และประเทศเกาหลใีต้  

 

นอกจากนี ้บริษัทอาจให้บริการขนสง่สนิค้าในลกัษณะอ่ืน เช่น 

- การขนสง่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มในระยะใกล้จากท่าเรือต้นทางในประเทศอินโดนีเซียไปท่าเรือปลายทาง

ในประเทศมาเลเซีย  

- การขนส่งผลิตภณัฑ์นํา้มนัมะพร้าวจากท่าเรือต้นทางในประเทศอินโดนีเซียไปยงัทางเรือปลายทางใน

ประเทศสงิคโปร์ 

- การขนสง่นํา้มนัพืชจากประเทศไทยไปให้ผู้ซือ้สนิค้าในตา่งประเทศ เช่น การขนสง่นํา้มนัปาล์มเมล็ดในดิบ 

(Crude Palm Kernel Oil) ไปให้ผู้ผลตินํา้มนัปาล์มในประเทศมาเลเซีย หรือ การขนสง่นํา้มนัถัว่เหลืองดิบ

แยกยางเหนียว (Crude Degummed Soybean Oil) ไปให้ผู้ผลตินํา้มนัถัว่เหลอืงในประเทศเวยีดนาม 

 

สดัสว่นการขนสง่สินค้าทกุประเภท (ทัง้ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและนํา้มนัพืชชนิดต่างๆ) ในปี 2557 ถึงปี 2559 

จําแนกตามเส้นทางการขนสง่ท่ีสาํคญั แสดงได้ดงันี ้
 

เส้นทางการขนส่ง ปี 2557 (%) ปี 2558 (%) ปี 2559 (%) 

เส้นทางเมียนมา 33 46 43.67 

เส้นทางเวียดนาม 49 39 21.98 

เส้นทางฟิลปิปินส์ 10 10 11.25 

เส้นทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ - อ่ืนๆ 1/ 8 5 8.39 

เส้นทางจีน - - 14.71 

รวมทัง้หมด 100 100 100 

หมายเหต:ุ 1/ ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากเส้นทางหลกัที่บริษัท ให้บริการขนส่ง (ได้แก่ เส้นทางเมียนมา 

 เส้นทางเวียดนาม และเส้นทางฟิลิปปินส์) การขนสง่สินค้าในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่เหลือเป็นการ

 ขนย้ายสินค้าในระยะใกล้ เชน่ การขนสง่สินค้าภายในประเทศมาเลเซีย หรือภายในประเทศอินโดนีเซีย หรือ

 การขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 
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• ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 
 

เรือของบริษัท เป็นเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) ทัง้หมด ซึ่งต้องมีเปลือกเรือสอง

ชัน้ (Double Bottom & Double Hull) เน่ืองจากผลิตภณัฑ์นํา้มนัพืช (Vegetable Oil Product) ท่ีบริษัทขนสง่

เป็นสินค้าในกลุ่มเดียวกับนํา้มนัเชือ้เพลิงและสารเคมี ซึ่งตามอนุสญัญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ 

(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL) ท่ีออกโดยองค์การทาง

ทะเลระหว่างประเทศ (IMO) กําหนดให้เรือท่ีบรรทุกสินค้าในกลุ่มนีต้้องมีเปลือกเรือสองชัน้เพ่ือป้องกนัสินค้า

ร่ัวไหลลงทะเลเมื่อเกิดอบุตัิเหต ุ

 

• การตลาดและการแข่งขัน 
 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

สําหรับธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ บริษัท เน้นการให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและนํา้มนัพืชชนิดต่างๆ 

กบัผู้ผลิตและจําหน่ายในต่างประเทศเป็นหลกั เน่ืองจากบริษัท มีประสบการณ์และความชํานาญในการขนสง่

ผลติภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและนํา้มนัพืชชนิดตา่งๆ มาเป็นเวลานาน ประกอบกบับริษัท ได้รับการยอมรับจากลกูค้า 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายนํา้มนัพืชชนิดต่างๆ (โดยเฉพาะนํา้มนัปาล์ม) รายใหญ่ของโลก และมีความต้องการ

ขนส่งผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและนํา้มนัพืชชนิดต่างๆ ไปในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ภมูิภาคเอเชียตะวนัออก และภมูิภาคเอเชียใต้ 

 

กลยทุธ์ทางการตลาด 

บริษัท มุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าหลกั

ของบริษัท ท่ีมีความต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์นํา้มันปาล์มและนํา้มันพืชชนิดต่างๆ ไปยังภูมิภาคต่างๆ และ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าใหม่ ท่ีมีความต้องการขนสง่สินค้าเหลว (Liquid Product) ประเภทต่างๆ 

กลบัมายงัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้ ในปี 2559 บริษัท จึงขยายเส้นทางการขนสง่สินค้าออกไปยงั

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออก และมีแผนท่ีจะขยายไปยงัภมูิภาคเอเชียใต้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าหลกั

ของบริษัทและลกูค้าใหมท่ี่จะเพ่ิมขึน้ 

 

บริษัท ยงัให้ความสาํคญักบัการให้บริการขนสง่ท่ีมคีณุภาพ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความพงึพอใจของลกูค้าท่ี

มีตอ่การขนสง่สนิค้าของบริษัท โดยบริษัท เน้นการให้บริการขนสง่ท่ีถกูต้องและตรงตอ่เวลา การควบคมุคณุภาพ

และปริมาณสินค้า รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ทัง้นี ้บริษัท กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ปฏิบตัิการทําหน้าท่ีประสานงานกบันายเรือ (Master) ในแต่ละวนั เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการเดินเรือและ

แผนการเดินเรือ และประสานกบันายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือเพ่ือยืนยนักําหนดการท่ีเรือจะเข้าเทียบท่า  ก่อนการนํา

เรือเข้ารับสนิค้าแตล่ะครัง้ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการต้องประสานกบันายเรือ (Master) เพ่ือสอบทานข้อมลูการรับ

สนิค้าเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีจะรับสินค้าโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด รวมถึงกําหนดให้มีเวร

ยามเพ่ือตรวจความเรียบร้อยในระหวา่งการเดินเรือ ซึง่รวมถึงการตรวจสอบความเรียบร้อยของท่อรับ/จ่ายสินค้า 

ฝาปิดถงัสนิค้า เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สนิค้าท่ีขนสง่จะไมเ่กิดการสญูหายหรือเกิดการปนเปือ้น (Contamination) 
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• การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 

การจดัหาเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี 

กองเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีถือเป็นสนิทรัพย์หลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจขนสง่สนิค้าทางเรือ ซึง่ต้องใช้เงิน

ลงทนุคอ่นข้างมาก บริษัท กําหนดอายกุารใช้งานเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีไว้ประมาณ 30 ปี ดงันัน้ บริษัท จําเป็นต้อง

จดัหาเรือบรรทุกนํา้มนัและสารเคมีลําใหม่เพ่ือทดแทนเรือท่ีปลดระวางลง และจดัหาเรือบรรทุกนํา้มนัและสารเคมีเพ่ิม 

หากบริษัท ต้องการเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการขนสง่สินค้าเพ่ือรองรับการขยายฐานลกูค้าหรือเพ่ิมเส้นทางการขนส่ง

สนิค้า 

 

บริษัท มีนโยบายในการจดัหาเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีท่ีเป็นเรือมือสอง ท่ีมีอายปุระมาณ 10 ปี นบัจากวนัท่ี

สร้าง บริษัท จึงสามารถเลอืกซือ้เรือมือสองท่ีมีสภาพและราคาท่ีเหมาะสมได้ ทําให้บริษัท สามารถจดัหาเรือบรรทกุนํา้มนั

และสารเคมีท่ีต้องการได้ภายในเวลาท่ีกําหนดโดยใช้เงินลงทนุไมส่งูมาก 

 

ในการซือ้เรือบรรทุกนํา้มนัและสารเคมีแต่ละครัง้ บริษัท จะกําหนดคณุสมบตัิเรือมือสองท่ีต้องการ เช่น ขนาด

ระวางบรรทกุสนิค้า อายกุารใช้งานเรือ (ปีท่ีสร้าง) อูต่อ่เรือ และ ประเภทเคร่ืองยนต์ของเรือ เป็นต้น จากนัน้จึงค้นหาเรือท่ี

ต้องการจากรายงานการซือ้ขายเรือมือสองท่ีจดัทําโดยนายหน้าซือ้ขายเรือ ซึ่งทําหน้าท่ีประสานงานระหว่างผู้ซือ้เรือและ

ผู้ขายเรือ เพ่ือขอข้อมลูและรายละเอียดการซือ้ขาย ตอ่รองราคา และขอนดัเข้าไปประเมินสภาพเรือโดยตรง ทัง้นี ้ก่อนการ

ซือ้เรือมือสองแต่ละครัง้ บริษัท จะจัดหาทีมงาน (โดยอาจจะเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการของบริษัทและเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

เทคนิค หรือผู้ประเมินภายนอก) ให้เข้าไป ประเมินสภาพของเรือโดยเทียบกบัอายกุารใช้งานรวมทัง้ ประเมินค่าใช้จ่ายใน

การซอ่มแซมเพ่ือให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวกบัเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี ซึง่บริษัท จะนําข้อมลูท่ีได้มาใช้

ประกอบการพิจารณาซือ้เรือในแตล่ะครัง้ 

 

การจดัหาผู้ให้บริการซอ่มบํารุงเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี 

เพ่ือให้เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีของบริษัท สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภยัและสามารถให้บริการขนส่ง

สนิค้าได้ตอ่เน่ือง รวมถึงให้เป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภยัในการเดินเรือขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

(IMO) และกรมเจ้าท่าของประเทศไทย บริษัท กําหนดให้เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีท่ีซือ้มาใหม่ และเรือบรรทกุนํา้มนั

และสารเคมีท่ีใช้งานมาแล้วประมาณ 30 เดือน ต้องขึน้อู่แห้ง (Dry Dock) เพ่ือตรวจสอบโครงสร้างเหล็กของตวัเรือ และ

ระบบตา่งๆ บนเรือ เช่น  ระบบเคร่ืองยนต์ขบัเคลือ่นเรือ ระบบไฟฟา้และแสงสวา่งภายในเรือ เป็นต้น ก่อนนําเรือออกจากอู ่

เจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานตา่งๆ ได้แก่ สถาบนัจดัชัน้เรือ กรมเจ้าท่า จะตรวจสอบความเรียบร้อยในการบํารุงรักษาเรือ การ

ขึน้อูแ่ห้ง (Dry Dock) แตล่ะครัง้ใช้เวลาในการดําเนินการตัง้แต่นําเรือขึน้จากทะเลจนนําเรือกลบัลงสูท่ะเลประมาณ 1 ถึง 

1.5 เดือน  

 

การจดัหาอะไหลเ่คร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีสาํคญัในเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี 

บริษัทกําหนดให้มีการสาํรองอะไหลเ่คร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีสําคญัอยู่ภายในเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี เช่น 

ฝาสบู (Cylinder Cover) กระบอกสบู (Cylinder Liner) เป็นต้น 
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ในการสัง่ซือ้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ตา่งๆ รวมถึงการเข้ารับบริการจากผู้ ให้บริการเฉพาะด้าน บริษัท คดัเลือกจากผู้

จําหน่ายหรือผู้ ให้บริการท่ีมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนรายช่ือผู้ขายสินค้า (Approved Supplier List) หรือทะเบียนรายช่ือผู้

ให้บริการ (Approved Vender List) ซึง่เป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการท่ีผา่นการพิจารณาคณุสมบตัิและผา่นการประเมินตามท่ี

กําหนดของบริษัท โดยเปรียบเทียบราคาสนิค้าหรือบริการและเง่ือนไขในการจําหน่ายของผู้ จําหน่ายหรือผู้ ให้บริการตัง้แต ่

2 รายขึน้ไป ยกเว้นในกรณี เร่งดว่น หรือมีผู้ จําหนา่ยหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 

 

การจดัหานํา้มนัเชือ้เพลงิสาํหรับเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี 

ในการซือ้นํา้มนัเชือ้เพลงิแตล่ะครัง้ บริษัท คดัเลอืกผู้ จําหนา่ยนํา้มนัและกําหนดราคาและปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลงิ

ท่ีสัง่ซือ้จากปัจจยัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ จําหน่ายนํา้มนัต้องมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนรายช่ือผู้ ขายสินค้า (Approved Supplier List) ทัง้นี ้ผู้

จําหน่ายนํา้มนัท่ีอยู่ในทะเบียนรายช่ือผู้ขายสินค้าจะต้องผ่านการพิจารณาคณุสมบตัิและผ่านการประเมินตามท่ีบริษัท 

กําหนด 

(2) ผู้ จําหน่ายนํา้มนัต้องอยู่ใกล้หรืออยู่บนเส้นทางการเดินเรือในปัจจุบนัหรือเส้นทางการเดินเรือในลําดับ

ถดัไป เพ่ือให้เรือบรรทุกนํา้มนัและสารเคมีไม่ต้องเดินเรือออกนอกเส้นทางไปไกลเพ่ือรับนํา้มนั (ทําให้เสียเวลาและค่า

นํา้มนัเชือ้เพลงิในการเดินทาง) 

(3) ราคาจําหนา่ยนํา้มนัและเง่ือนไขการสัง่ซือ้ ดีท่ีสดุ เมื่อเปรียบเทียบกนัระหวา่งผู้ จําหนา่ยนํา้มนัตามข้อ (2) 

(4) ปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีสัง่ซือ้ต้องเพียงพอสําหรับการเดินเรือจนถึงจุดรับนํา้มนัครัง้ถัดไป ในบ้างครัง้

บริษัท อาจซือ้นํา้มนัปริมาณในระดบัท่ีเพียงพอสาํหรับเดินเรือเพ่ือไปรับนํา้มนัในจดุถดัไปท่ีมีราคาจําหนา่ยตํ่ากวา่มาก 
 

ทัง้นี ้ราคาจําหน่ายนํา้มนัของผู้ จําหน่ายนํา้มนัในแต่ละประเทศท่ีเรือบรรทกุนํา้มนัผ่าน อาจมีราคาแตกต่างกนั

ได้มาก โดยขึน้อยู่กับหลายๆ ปัจจัย เช่น ต้นทุนนํา้มันเชือ้เพลิงของผู้ จําหน่ายนํา้มันแต่ละประเทศ ค่าใข้จ่ายในการ

ดําเนินงานของผู้ จําหนา่ยนํา้มนัในแตล่ะประเทศ เป็นต้น 

 

การจดัหาและฝึกอบรมผู้ ทําการในเรือ 

ในการดําเนินธุรกิจขนสง่สนิค้าทางเรือ บริษัท ต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินเรือ

ท่ีกําหนดโดยหนว่ยงานตา่งๆ เช่น องค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) และหนว่ยงานราชการท่ีกํากบัดแูลท่าเรือและ

การขนสง่ทางเรือในแตล่ะประเทศ 
 

บริษัท จดัหาผู้ ทําการในเรือโดยการเปิดรับสมคัรและแจ้งข่าวสารการรับสมคัรไปยงัช่องทางต่างๆ เช่น แจ้งผ่าน

พนกังานของบริษัท แจ้งข้อมลูผา่นศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวีและโรงเรียนการเดินเรือตา่งๆ ลงประกาศในวารสารท่ีเก่ียวกบัการ

เดินเรือ เป็นต้น บคุคลท่ีจะได้รับการบรรจใุห้ทําหน้าท่ีผู้ ทําการในเรือจะต้องผา่นเกณฑ์การคดัเลอืกท่ีสาํคญั เช่น 

- ต้องมีใบอนญุาตหรือประกาศนียบตัรท่ีออกโดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

- ต้องผ่านการอบรมหลกัสูตรท่ีอนุมัติโดยกรมเจ้าท่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับการเดินเรือสากลท่ี

เก่ียวข้อง 

- ควรมีประสบการณ์ในตําแหนง่ท่ีจะเข้ารับการบรรจไุมน้่อยกวา่ 2 ปี 

- ผา่นการทดสอบความรู้ท่ีจดัโดยบริษัท และผา่นการสมัภาษณ์จากผู้บงัคบับญัขา 

- สามารถสือ่สารภาษาองักฤษได้ดี (สาํหรับตําแหนง่นายเรือและนายประจําเรือ) 
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- ไมเ่คยต้องโทษในคดีท่ีเก่ียวกบัการลกัทรัพย์ ฉ้อโกงเงินนายจ้าง คดีทําร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรง และ

คดีท่ีเก่ียวกบัการใช้สารเสพติด 
 

ภายหลงัการบรรจุให้เป็นผู้ ทําการในเรือ บริษัท จะจัดให้มีการอบรมเพ่ือให้ผู้ ทําการในเรือทุกคนรับทราบและ

เข้าใจระเบียบและวิธีการปฏิบตัิงานท่ีถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการอบรมในเร่ืองระบบปฏิบตัิงานตามระบบบริหารงานความ

ปลอดภยัของเรือ (International Safety Management System) โดยฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัท ยงักําหนดให้ผู้ ทําการในเรือ

ใหมต้่องปฎิบตัิงานร่วมกบัผู้ ทําการในเรือท่ีทําหน้าท่ีมานาน เพ่ือให้สามารถเรียนรู้การปฏิบตัิงานจากการทํางานจริง (On 

the Job Training) 

 

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ 

 
• ผลติภณัฑ์ (สนิค้า) ท่ีบริษัท ให้บริการขนสง่ 

 
บริษัท ยงัคงเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) เป็นหลกั สินค้าท่ี AMAL ให้บริการขนส่ง

ปัจจบุนัได้แก ่กลุม่ผลติภณัฑ์นํา้มนัเชือ้เพลงิ และไบโอดีเซล B100 

 

• ลกัษณะการให้บริการขนสง่สนิค้า 

 

ในการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ให้บริการขนส่งสินค้าในลกัษณะเป็นรายเท่ียว โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการขนสง่สนิค้าทัง้หมด 

 

เส้นทางการขนสง่สนิค้าทางรถสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
 

เส้นทางการเดินรถ รายละเอียดเส้นทาง 

เส้นทางท่ีขนสง่สนิค้า

เท่ียวเดียว (One Trip) 

รถบรรทกุนํา้มนัของบริษัท จะรับนํา้มนัเบนซินหรือนํา้มนัดเีซลจากโรงกลัน่นํา้มนัของ บมจ. 

ไทยออยล์ (“TOP”)  และไปสง่ยงัคลงันํา้มนัของ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (“PTG”)  จากนัน้ จะ

กลบัไปยงัโรงกลัน่นํา้มนัของ TOP เพ่ือเร่ิมขนสง่สนิค้าในเท่ียวถดัไป 

เส้นทางท่ีขนสง่สนิค้า

ทัง้ไปและกลบั (Round 

Trip) 

รถบรรทกุนํา้มนัของบริษัท จะรับไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลติของนํา้มนัพืชปทมุ และไป

สง่ยงัโรงกลัน่นํา้มนัของ TOP พร้อมรับนํา้มนัดเีซลจากโรงกลัน่นํา้มนัของ TOP ไปสง่ยงัคลงั

นํา้มนัของ PTG จากนัน้ รถบรรทกุนํา้มนัจะกลบัไปยงัโรงงานผลติของนํา้มนัพืชปทมุ เพ่ือเร่ิม

ขนสง่สนิค้าในเท่ียวถดัไป 
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AMAL ให้บริการขนสง่สินค้าในปี 2558 และปี 2559 เมื่อจําแนกตามประเภทสินค้า และลกัษณะการให้บริการ

ขนสง่ เป็นดงันี ้
 

 ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวนเที่ยววิ่ง 

(เที่ยว) 

ร้อยละ จาํนวนเที่ยววิ่ง 

(เที่ยว) 

ร้อยละ 

เท่ียววิ่งท่ีขนสง่ไบโอดีเซล B100 1,791 19 1,783 9.75 

เท่ียววิ่งท่ีขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิ 6,008 81 16,512 90.25 

รวม 9,590 100 18,295 100 

เส้นทางท่ีขนสง่สนิค้าเท่ียวเดียว (One Trip) 6,008 77 16,512 90.25 

เส้นทางท่ีขนสง่สนิค้าทัง้ไปและกลบั (Round Trip) 1/ 1,791 23 1,783 9.75 

รวม 7,799 100 18,295 100 

หมายเหต:ุ 1/ ในการขนสง่สินค้าในลกัษณะทัง้ไปและกลบั (Round Trip) 1 เที่ยว จะประกอบไปด้วย การขนสง่ไบโอดีเซล B100 ในเที่ยวไป 

(การขนสนินค้า 1 เที่ยว ไปยงัโรงกลัน่นํา้มนั) และการขนส่งนํา้มนัเชือ้เพลิง ในเที่ยวกลบั (ขนสินค้า 1 เที่ยว กลบัมาจากโรง

กลัน่นํา้มนั) 

 

• ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 

 รถบรรทุกนํา้มนัของ AMAL ท่ีเป็นรถเทรลเลอร์พ่วง 22 ล้อ สินค้าท่ีบรรทกุต้องมีนํา้หนกัไม่เกิน 30 ตนั ทําให้

รถบรรทุกนํา้มนัสามารถบรรทุกนํา้มันเบนซินได้ 45,000 ลิตร บรรทุกนํา้มันดีเซลได้ 42,000 ถึง 43,000 ลิตร และ

บรรทกุไบโอดีเซลได้ 40,000 ลิตร เน่ืองจากสินค้าแต่ละชนิดมีความหนาแน่น (Density) ไม่เท่ากนั กองรถบรรทกุนํา้มนั

ของ AMAL มีอายเุฉลีย่ประมาณ 1 ปี 

 

• การตลาดและการแข่งขัน 

 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมาย 

บริษัท เน้นการให้บริการขนสง่สนิค้าเหลว (Liquid Product) ชนิดต่างๆ เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีบริษัท มี

ประสบการณ์และความชํานาญในการขนสง่ และเป็นสนิค้าท่ีสามารถใช้รถบรรทกุนํา้มนัขนสง่ได้เชน่เดียวกนั ดงันัน้ บริษัท 

จึงกําหนดกลุม่เปา้หมายไปยงักลุม่ผู้ประกอบการในธุรกิจตา่งๆ ท่ีมีความต้องการขนสง่สนิค้าเหลวชนิดตา่งๆ เช่น 

(1) กลุม่ผู้ ค้านํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีมีความต้องการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงประเภทต่างๆ จากโรงกลัน่นํา้มนัหรือคลงั

นํา้มนัของผู้ ค้านํา้มนัรายใหญ่ ไปยงัคลงันํา้มนัหรือจดุจําหนา่ยนํา้มนัของตนเอง 

(2) กลุม่ผู้ผลติและจําหนา่ยไบโอดีเซล B100 ท่ีมีความต้องการขนสง่ไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิต ไปยงั

โรงกลัน่นํา้มนัหรือคลงันํา้มนัท่ีผู้ซือ้/ผู้ขายไบโอดีเซล B100 ตกลงกนัไว้ 

(3) กลุม่ผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์ม (หรือกลุม่ผู้ซือ้ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์ม) ท่ีมีความต้องการ

ขนสง่ผลติภณัฑ์นํา้มนัปาล์มจากโรงสกดันํา้มนัปาล์มหรือโรงกลัน่นํา้มนัปาล์ม ไปยงัโรงงานอตุสาหกรรม

ต่างๆ (เช่น โรงงานผลิตอาหารสตัว์ โรงงานผลิตอาหารท่ีใช้การทอด โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ทําความ

สะอาด โรงงานผลติไบโอดีเซล B100 เป็นต้น) 

(4) กลุม่ผู้ผลิตและจําหน่ายเอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ท่ีมีความต้องการ

ขนสง่เอทานอลจากโรงงานผลติ ไปยงัโรงกลัน่นํา้มนัหรือคลงันํา้มนัท่ีผู้ซือ้/ผู้ขายเอทานอลตกลงไว้ 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 

 

14 

อยา่งไรก็ตาม บริษัท อาจจะให้บริการขนสง่สนิค้าประเภทอ่ืนนอกเหนือจากสินค้าเหลวได้ หากบริษัท พิจารณา

แล้วเห็นวา่การให้บริการขนสง่ดงักลา่วมีโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้และผลกําไรท่ีดีให้กบับริษัทในระยะยาว 

 

กลยทุธ์ทางการตลาด 

ในช่วงเร่ิมต้น บริษัท เน้นการให้บริการขนสง่สินค้าเหลว (Liquid Product) เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นตลาดเฉพาะ

กลุ่ม (Niche Market) และเป็นสินค้าท่ีบริษัท มีความคุ้นเคยในการบริหารจดัการ บริษัท เน้นการสร้างความ

เช่ือมัน่ของลกูค้าท่ีมีตอ่การให้บริการขนสง่สนิค้าของบริษัท เช่น  

1)  การใช้รถบรรทกุนํา้มนัใหมใ่นการให้บริการขนสง่ โดยเฉพาะการให้บริการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงซึ่งเป็นสินค้า

อนัตรายท่ีต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก   

2)  การติดตัง้อปุกรณ์แสดงพิกดัผา่นดาวเทียม (GPS) เพ่ือควบคมุความปลอดภยัในการเดินรถ   

3)  การนําข้อมูลตําแหน่งรถบรรทุกนํา้มันมาใช้ในการวางแผนการเดินรถเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ารถบรรทุกนํา้มัน

สามารถสง่มอบสนิค้าได้ภายในเวลาท่ีลกูค้ากําหนด  

 4)  การกําหนดให้พนกังานขบัรถมีหน้าท่ีตรวจทานความถกูต้องของข้อมูลท่ีระบใุนเอกสารขนสง่สินค้า (ได้แก่ 

ชนิดและปริมาณสินค้าท่ีรับ/สง่ สถานท่ีรับ/สง่สินค้า เป็นต้น) กบัข้อมลูท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฎิบตัิ

การเพ่ือปอ้งกนัความผิดพลาด  

5)  การกําหนดให้มีการใช้ซีล (Seal) ในการปิดผนกึวาล์วจ่ายสนิค้าและช่องรับสนิค้า เพ่ือให้ลกูค้ามัน่ใจได้ว่าจะ

ไมม่ีการปลอมปนหรือขโมยสนิค้าในระหวา่งการขนสง่สนิค้า 

 

• การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 

การจดัหารถบรรทกุนํา้มนั 

บริษัท มีนโยบายในการจดัหารถบรรทกุนํา้มนัใหมเ่พ่ือให้บริการขนสง่สนิค้า แม้วา่รถบรรทกุนํา้มนัใหมจ่ะมีราคา

และคา่เสือ่มราคาสงูกวา่รถบรรทกุนํา้มนัมือสอง แตร่ถบรรทกุนํา้มนัใหมม่ีอตัราการบริโภคนํา้มนัตํ่ากว่าเพราะเคร่ืองยนต์

ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยักวา่และยงัไมเ่กิดการสกึหรอ รถบรรทกุนํา้มนัใหมม่ีโอกาสเสยีหายจนต้องหยดุซอ่มน้อยกวา่ บริษัท

จึงสามารถให้บริการขนสง่สนิค้าได้ตอ่เน่ืองกวา่ นอกจากนี ้บริษัท มีนโยบายในการสัง่ซือ้รถบรรทกุนํา้มนัในสว่นท่ีเป็นหวั

ลากจากผู้ผลติหวัลากเพียง 2 ราย เพ่ือลดความยุง่ยากในการบํารุงรักษาท่ีหลากหลายและการเก็บรักษาอะไหลร่ถบรรทกุ

นํา้มนัจํานวนมากจากการใช้รถหวัลากจากผู้ผลติหลายราย เมื่อบริษัท ต้องการสัง่ซือ้รถบรรทกุนํา้มนั เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัซือ้

จะประสานงานไปยงัตวัแทนจําหนา่ยของผู้ผลิตรถหวัลากเพ่ือสัง่ซือ้รถหวัลากจูงโดยตรง และประสานงานไปยงัผู้ผลิตรถ

หางลากเพ่ือสัง่ประกอบรถหางพว่งบรรทกุนํา้มนั 

 

การจดัหาผู้ให้บริการซอ่มบํารุงรถบรรทกุนํา้มนั 

บริษัท จึงกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการจดัทําแผนการตรวจเช็คสภาพรถตามกําหนดระยะเวลา/ระยะทางท่ี

ผู้ผลติรถหวัลากกําหนด และแจ้งให้พนกังานขบัรถแต่ละคนทราบถึงกําหนดการในการตรวจเช็คสภาพคราวถดัไป บริษัท 

จึงกําหนดให้นํารถบรรทุกนํา้มันเข้าตรวจเช็คสภาพท่ีศูนย์บริการของผู้ ผลิตรถหัวลากเท่านัน้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการ

ตรวจเช็คสภาพจะครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีผู้ผลติรถหวัลากกําหนด 
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การจดัหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์ท่ีสาํคญัของรถบรรทกุนํา้มนั 

บริษัท กําหนดให้มีการสาํรองอะไหลแ่ละอปุกรณ์ท่ีสาํคญัของรถบรรทกุนํา้มนั เฉพาะรายการท่ีมีการใช้บ่อยครัง้ 

เช่น ยางรถยนต์ นํา้มนัเคร่ืองและใส้กรอง เป็นต้น ในการสัง่ซือ้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ต่างๆ รวมถึงการเข้ารับบริการจากผู้

ให้บริการเฉพาะด้าน บริษัท คัดเลือกจากผู้ จําหน่ายหรือผู้ ให้บริการท่ีมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนรายช่ือผู้ ขายสินค้า 

(Approved Supplier List) หรือทะเบียนรายช่ือผู้ ให้บริการ (Approved Vender List) ซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ ให้บริการท่ีผ่าน

การพิจารณาคุณสมบตัิและผ่านการประเมินตามท่ีบริษัท กําหนด โดยเปรียบเทียบราคาจําหน่าย สินค้าหรือบริการท่ี

จําหนา่ย และเง่ือนไขในการจําหนา่ยอ่ืนๆ ของผู้ จําหนา่ยหรือผู้ให้บริการตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ยกเว้นในกรณี เร่งดว่น หรือมีผู้

จําหนา่ยหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว  

 

การจดัหานํา้มนัเชือ้เพลงิสาํหรับรถบรรทกุนํา้มนั 

ในการจดัหานํา้มนัเชือ้เพลงิให้กบัรถบรรทกุนํา้มนั รถบรรทกุนํา้มนัสามารถเติมนํา้มนัจากสถานีบริการนํา้มนัราย

ใดก็ได้ท่ีอยูบ่นเส้นทางการเดินรถ (ยกเว้น การขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิให้กบั PTG ท่ีมีข้อตกลงให้รถบรรทกุนํา้มนัท่ีให้บริการ

ต้องเติมนํา้มันจากสถานีบริการนํา้มัน PT) อย่างไรก็ตาม บริษัท ซือ้นํา้มันเชือ้เพลิงจาก PTG ในลกัษณะค้าส่ง 

(Wholesale) และนํามาจัดเก็บในถังสํารองนํา้มนัภายในหน่วยงานย่อยศรีราชา (จุดจอดรถและศูนย์ซ่อมบํารุง)  ทัง้นี ้

บริษัท คดัเลอืกสถานีบริการนํา้มนัจาก 1) สถานีบริการนํา้มนัท่ีอยูบ่นเส้นทางการขนสง่สนิค้า  2) ระยะหา่งจากจดุเร่ิมเดิน

รถหรือจุดพกัรถก่อนหน้าท่ีเหมาะสม เพ่ือให้พนกังานขบัรถสามารถหยุดพกัได้ตามเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  3) สถานี

บริการนํา้มนัมีพืน้ท่ีเหมาะสมสําหรับการเติมนํา้มนัของรถบรรทุกขนาดใหญ่ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม

สาํหรับการหยดุพกัรถ 

 

การจดัหาและฝึกอบรมพนกังานขบัรถ 

บริษัท จดัหาพนกังานขบัรถโดยการเปิดรับสมคัรและแจ้งข่าวสารการรับสมคัรไปยงัช่องทางต่างๆ เช่น แจ้งผ่าน

พนกังานของบริษัท (โดยเฉพาะพนกังานขบัรถ) ลงประกาศในเว็บเซต์จดัหางานและหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น บคุคลท่ีจะได้รับ

การบรรจใุห้ทําหน้าท่ีพนกังานขบัรถจะต้องผา่นเกณฑ์การคดัเลอืกท่ีสาํคญั เช่น 

- ต้องมีใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ประเภทท่ี 4 ซึง่เป็นใบอนญุาตสาํหรับขบัขี่รถท่ีใช้ขนสง่วตัถอุนัตราย 

- ต้องมีประสบการณ์ในการขบัรถบรรทกุขนาดใหญ่ โดยเฉพาะรถขนสง่วตัถอุนัตราย ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

- ผ่านการทดสอบความรู้เก่ียวกับการขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่และการทดสอบการขับขี่รถบรรทุกใน

ภาคปฏิบตัิ รวมถึงผา่นการสมัภาษณ์จากผู้บงัคบับญัชา 

- ไมเ่คยต้องโทษในคดีท่ีเก่ียวกบัการลกัทรัพย์ ฉ้อโกงเงินนายจ้าง คดีทําร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรง และ

คดีท่ีเก่ียวกบัการใช้สารเสพติด 

 

ภายหลงัการบรรจุให้เป็นพนกังานขบัรถ บริษัท จะจัดให้มีการอบรมเพ่ือให้พนกังานขบัรถทุกคนรับทราบและ

เข้าใจระเบียบและวิธีการปฏิบตัิงานท่ีถกูต้อง ซึง่รวมถึงการอบรมการขบัข่ีท่ีปลอดภยั และการระงบัเหตฉุกุเฉินเบือ้งต้นอนั

เกิดจากสารเคมีท่ีบรรทกุ บริษัท กําหนดให้พนกังานขบัรถคนใหมต้่องปฏิบตัิงานร่วมกบัพนกังานขบัรถท่ีทําหน้าท่ีมานาน 

เพ่ือให้สามารถเรียนรู้การปฏิบตัิงานจากการทํางานจริง (On the Job Training) 
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โครงสร้างรายได้ 

 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ       

1.1 การขนสง่สนิค้าทางเรือ 

 (บมจ. อามา่ มารีน)  

506.88 98.48 509.19 77.29 702.51 72.48 

1.2 การขนสง่สนิค้าทางรถ 

 (บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ ) 

3.58 0.69 133.98 20.34 262.98 27.13 

รวมรายได้จากการให้บริการ 510.46 99.17 643.18 97.63 965.49 99.61 

รายได้อื่น 1/ 4.27 0.83 15.61 2.37 3.73 0.39 

รวมรายได้ 514.73 100.00 658.78 100.00 969.22 100.00 

หมายเหต:ุ 1/ รายได้อ่ืนที่สําคญั ได้แก่ กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน ซึง่เกิดขึน้จากความแตกตา่งของอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่รับรู้รายได้หรือ

คา่ใช้จา่ย กบั วนัที่รับเงินหรือจา่ยเงิน ทัง้นี ้รายได้และค่าใช้จ่ายที่จะส่งผลให้เกิด กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน เป็นรายได้และ

คา่ใช้จา่ยที่ไมใ่ชส่กลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึง่เป็นสกลุเงินที่บริษัทฯ กําหนดให้เป็นสกลุเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน (Functional Currency) 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ปัจจยัความเสีย่งท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การทํารายการของบริษัทมีดงันี ้
 

3.1 ความเส่ียงที่เกดิจากปัจจัยมหภาค 
 

3.1.1 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคานํา้มนัเชือ้เพลงิ 
 

ต้นทนุคา่นํา้มนัเชือ้เพลงิสาํหรับเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีและรถบรรทกุนํา้มนั ถือเป็นต้นทนุหลกั

ท่ีสําคญัสําหรับธุรกิจการให้บริการขนสง่สินค้าทัง้ทางเรือและทางรถ  การให้บริการขนสง่สินค้าทางเรือ ปัจจุบนั 

บริษัทให้บริการขนสง่สินค้าในลกัษณะรายเท่ียว (Voyage Charter) โดยบริษัทจะตกลงอตัราค่าขนสง่สินค้ากบัผู้

เช่าเรือ (Charterer) ผา่นนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ทัง้นี ้บริษัทกําหนดอตัราค่าขนสง่สินค้าในลกัษณะการ

บวกกําไรเพ่ิมจากต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการให้บริการขนสง่ (Cost Plus Pricing) อตัราค่าขนสง่สินค้าทางเรือจึง

เปลี่ยนแปลงไปตามราคานํา้มนัเชือ้เพลิง อัตราค่าขนส่งสินค้าท่ีเสนอให้กับผู้ เช่าประจําจะใช้อ้างอิงกันในช่วง

ระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือน โดยในการให้บริการขนส่งแต่ละครัง้ นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือจะส่งเพียงสรุป

ข้อมลูรายละเอียดการจ้าง (Fixture Note) เช่น ประเภทสนิค้าท่ีต้องการขนสง่ ปริมาณสนิค้าท่ีต้องขนสง่ ท่าเรือต้น

ทางและปลายทาง เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม หากราคานํา้มนัเชือ้เพลงิและ/หรืออตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกุลเงินบาท

กบัสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับเพ่ิมขึน้หรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั บริษัท กบั ผู้ เช่าเรือ จะร่วมกนัเจรจา (ผ่าน

นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ) เพ่ือปรับเพ่ิมหรือลดอตัราคา่ขนสง่สนิค้าเพ่ือให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
 

สําหรับการให้บริการขนสง่สินค้าทางรถ บริษัทได้ทําสญัญาการให้บริการขนสง่สินค้ากบัผู้ว่าจ้างโดย

กําหนดอตัราคา่ขนสง่สนิค้าซึง่อ้างอิงตามราคาขายปลีกนํา้มนัเชือ้เพลิงหน้าสถานีบริการนํา้มนั สง่ผลให้อตัราค่า

ขนสง่สนิค้าจะปรับเพ่ิมขึน้หรือลดลง ตามราคาขายปลกีนํา้มนัเชือ้เพลงิหน้าสถานีบริการนํา้มนัท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลง  

โดยอ้างอิงตามตารางคา่ขนสง่ท่ีกําหนดไว้ในสญัญาวา่จ้างขนสง่   
 

ดงันัน้ การท่ีธุรกิจขนสง่สนิค้าทางเรือและทางรถ บริษัทและผู้วา่จ้าง สามารถปรับอตัราค่าขนสง่สินค้า

เพ่ิมขึน้หรือลดลงตามราคานํา้มนัเชือ้เพลงิ ทําให้บริษัทและผู้วา่จ้างมัน่ใจได้วา่อตัราคา่ขนสง่สนิค้าจะอยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรมสําหรับบริษัทและผู้ ว่าจ้าง นอกจากนีย้งัช่วยบริษัทลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของ

ราคานํา้มันเชือ้เพลิง โดยบริษัทไม่จําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ เช่น สญัญาซือ้ขายนํา้มนัล่วงหน้า 

(Forward Contract) เพ่ือปอ้งกนัความผนัผวนของราคานํา้มนัเชือ้เพลงิ 
 

3.1.2 ความเสี่ยงจากเหตโุจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลดั – สําหรับธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
 

ในการให้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือโดยทัว่ไป เรือบรรทกุสินค้ามีความเสี่ยงท่ีจะถกูโจรสลดัเข้าโจมตี

เพ่ือปล้นสะดมสนิค้าในเรือหรือสิง่ของมีคา่ของลกูเรือ หรือจบัตวัลกูเรือและยดึเรือบรรทกุสนิค้าเพ่ือทําการเรียกค่า

ไถ่ ท่ีผ่านมามีรายงานการโจมตีของโจรสลดัในหลายพืน้ท่ี เช่น บริเวณอ่าวโซมาเลีย บริเวณทะเลอาราเบียน 

บริเวณมหาสมุทรอินเดีย และ บริเวณช่องแคบมะละกา เป็นต้น นอกจากนี ้การจอดเรือบรรทกุสินค้าท่ีท่าเรือใน

เมืองตา่งๆ ก็ยงัมีความเสีย่งท่ีจะเกิดเหตโุจรกรรมสนิค้าหรือสิง่ของมีคา่ของลกูเรือได้เช่นกนั 
 

แม้วา่บริเวณช่องแคบมะละกาซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีของบริษัทเดินเรือผ่านเป็น

ประจําจะเกิดเหตไุมบ่อ่ยและไมรุ่นแรงเทา่กบัพืน้ท่ีอ่ืน ประกอบกบัสินค้าท่ีบริษัทขนสง่เป็นผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์ม
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และนํา้มันพืชชนิดต่างๆ ซึ่งไม่เป็นท่ีต้องการของกลุ่มโจรสลดัเท่ากับนํา้มันเชือ้เพลิง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้

กําหนดให้มีแผนการรักษาความปลอดภยัของเรือ (Ship Security Plan: SSP) ซึ่งระบถุึงวิธีปฏิบตัิในการรักษา

ความปลอดภยัในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการป้องกนัเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลดั โดยแผนการรักษา

ความปลอดภยัของเรือ (SSP) ดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนกังานตรวจเรือของกรมเจ้าท่า และ

สอดคล้องกบัมาตรฐาน ข้อบงัคบั และแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International 

Maritime Organization: IMO) ในสว่นของ อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภยัแห่งชีวิตในทะเล 

(International Convention for the Safety of Life at Sea: SOLAS) และประมวลข้อบงัคบัระหวา่งประเทศวา่ด้วย

การรักษาความปลอดภยัของเรือและท่าเรือ (International Ship and Port Facility Security Code: ISPS Code) 

ทัง้นี ้ตามแผนการรักษาความปลอดภยัของเรือ (SSP) บริษัทกําหนดให้มีการจดัเวรยามเฝา้ระวงัและเตือนภยัเมื่อ

ตรวจพบความผิดปกติของเรือลาํอ่ืนท่ีอยูใ่นรัศมีโดยรอบและมีการกําหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิเมื่อตรวจพบความ

ผิดปกติ เช่น  
 

1)  การแจ้งผู้ ทําการในเรือเพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกบัเหตกุารณ์  

2)  การแจ้งเตือนเรือท่ีเคลือ่นท่ีเข้าหาเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีของบริษัทเพ่ือสง่สญัญาณให้เรือ

ดงักลา่ว ทราบวา่ผู้ ทําการในเรือได้สงัเกตถึงความผิดปกติและเตรียมเฝา้ระวงัแล้ว   

3)  การเคลือ่นท่ีออกจากเรือท่ีเคลือ่นท่ีเข้าหา   

4)  การแจ้งข้อมลูกลบัมายงับริษัท  

5)  การขอความช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าท่ีหนว่ยงานราชการท่ีดแูลรักษาชายฝ่ังในน่านนํา้ท่ีเรือบรรทกุ

นํา้มนัและสารเคมีของบริษัทเดินเรืออยู่ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัศึกษาและกําหนดให้เรือ

บรรทกุนํา้มนัและสารเคมีของบริษัทเดินเรือในเส้นทางและช่วงเวลาท่ีมีความปลอดภยั (เช่น การ

ไมเ่ดินเรือเข้าพืน้ท่ีเสีย่งในเวลากลางคืน เน่ืองจากการสงัเกตสิง่ผิดปกติจะทําได้ยากขึน้ เป็นต้น) 

สาํหรับการจอดเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีท่ีท่าเรือในเมืองต่างๆ บริษัทกําหนดให้มีการจดัเวร

ยามเฝา้ระวงัและเตือนภยัเมื่อตรวจพบความผิดปกติของบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้องท่ีเข้าใกล้เรือ 
 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ติดตามข้อมลูเก่ียวกบัการปล้นสะดมของโจรสลดัท่ีเผยแพร่โดยศนูย์ประสาน

การปฏิบตัิในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามมติ

ของสภาความมัน่คงแห่งชาติ เพ่ือทําหน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆ (ซึ่ง

รวมถึง การป้องกันและปราบปรามการกระทําอนัเป็นโจรสลดั) และปฏิบตัิภารกิจอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

รัฐบาล ทัง้นี ้บริษัทจะนําข้อมลูและสถิติการเกิดเหตมุาใช้ประกอบการวางแผนการเดินเรือ โดยบริษัทจะสง่ตวัแทน

ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุกบัทาง  ศรชล. เมื่อมีการจดัประชมุหารือทกุครัง้ 
 

ดงันัน้ บริษัทเช่ือมัน่วา่การบริหารจดัการการเดินเรือในปัจจบุนัเพียงพอสาํหรับการปอ้งกนัความเสี่ยง

จากเหตโุจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลดั ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับความเสียหาย

ในทรัพย์สนิและสนิค้าท่ีขนสง่ และไมเ่คยสญูเสยีเจ้าหน้าท่ีประจําเรือจากเหตโุจรกรรมและการปล้นสะดมของโจร

สลดั 
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3.1.3 ความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิ– สาํหรับธุรกิจขนสง่สนิค้าทางเรือ 
 

สําหรับการเดินเรือในทะเล พายุฝนเป็นภยัธรรมชาติท่ีสําคญัท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต

และทรัพย์สนิหรืออาจสง่ผลให้การขนสง่สนิค้าเกิดความลา่ช้าได้ บริษัทจึงกําหนดให้เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี

ของบริษัททกุลาํต้องติดตัง้อปุกรณ์โทรพิมพ์สําหรับรับข้อมลูการเตือนภยัและพยากรณ์อากาศท่ีเรียกว่า NAVTEX 

(Navigational Telex) และการติดตอ่สอบถามข้อมลูสภาพอากาศกบัชายฝ่ังหรือเรือลาํอ่ืนท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง

ผา่นวิทยสุือ่สารยา่นความถ่ี VHF และ MF/HF ทัง้นีน้ายเรือ (Master) จะนําข้อมลูพยากรณ์อากาศท่ีได้ในแตล่ะวนั

มาใช้ประกอบการจดัทําแผนการเดินทาง (Passage Planning) และทบทวนแผนการเดินทางในแต่ละวนั หาก

เส้นทางเดินเรือมีความเสี่ยงท่ีจะเผชิญกบัสภาพอากาศท่ีผิดปกติ นายเรือสามารถปรับเส้นทางการเดินเรือเพ่ือ

หลกีเลีย่งพายฝุนและลมมรสมุท่ีรุนแรง ในกรณีท่ีนายเรือเห็นว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงพายฝุนและลมมรสมุได้ อาจ

จอดพกัเรือใกล้เกาะขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุ หรืออาจเดินเรือย้อนกลบัเส้นทางท่ีผ่านมาได้ ทัง้นี ้นายเรือต้องแจ้ง

ให้ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการท่ีประจําอยู่ท่ีบริษัททราบข้อมลูการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือและช่วงเวลาท่ีคาดว่า

จะถึงทา่เรือปลายทาง 
 

บริษัทเช่ือมัน่วา่จากประสบการณ์การเดินเรือของบริษัทกว่า 20 ปี บริษัทสามารถบริหารจดัการการ

เดินเรือในกรณีท่ีสภาพอากาศผิดปกติได้อย่างเหมาะสม ท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติอยา่งมีนยัสาํคญักบัทรัพย์สนิและสนิค้าท่ีขนสง่ 
 

3.1.4 ความเสี่ยงจากมาตรการและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการในประเทศท่ีตัง้ท่าเรือ ท่ีอาจ

สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 

การให้บริการขนสง่สินค้าทางเรือของบริษัททัง้หมดเป็นการให้บริการในต่างประเทศ โดยบริษัทรับ

สินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศหนึ่งและนําไปส่งยงัท่าเรือปลายทางในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งแต่ละประเทศท่ี

บริษัทนําเรือเข้าเทียบทา่จะมีสว่นควบคมุเรือในเมืองทา่ (Port State Control) ท่ีทําหน้าท่ีตรวจเรือท่ีเข้ามายงัเมือง

ทา่นัน้ๆ โดยจะพิจารณาทัง้สว่นของโครงสร้างตวัเรือ อปุกรณ์ความปลอดภยัประจําเรือ ผู้ ทําการในเรือ เอกสารการ

เดินเรือ วา่ถกูต้องตามกฎระเบียบข้อบงัคบัสากล เช่น อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยความปลอดภยัแหง่ชีวิตใน

เรือ (SOLAS) อนสุญัญาว่าด้วยการป้องกนัมลภาวะจากเรือ (MARPOL) และอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วย

มาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบตัร และการเข้าเวรยามของผู้ ทําการในเรือ (STCW) เป็นต้น หรือไม ่

หากมีข้อบกพร่องร้ายแรงอาจทําให้เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีลาํนัน้ไมส่ามารถจอดเทียบท่าได้ หรือไม่สามารถ

รับสง่สนิค้า หรือไมส่ามารถเดินเรือออกจากท่าได้ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงท่ีไม่สามารถให้บริการขนสง่สินค้าได้

ตามท่ีตกลงไว้กบัลกูค้า หากบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิได้ตามกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัสากลดงักลา่ว 
 

ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทกําหนดให้ฝ่ายปฏิบตัิการทําหน้าท่ีติดตามการเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัสากลและ กฎระเบียบและข้อบงัคบัเฉพาะท่ีกําหนดโดยแตล่ะประเทศ (ถ้ามี) เพ่ือให้บริษัทสามารถปฏิบตัิ

ตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ท่ีผ่านมา ในการสุม่ตรวจเรือของเจ้าหน้าท่ีสว่นควบคุมเรือใน

เมืองท่า (Port State Officer) ในแต่ละประเทศ บริษัทไม่เคยถูกตรวจพบว่าปฏิบตัิผิดกฎระเบียบและข้อบงัคบั
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อย่างร้ายแรงจนเป็นเหตใุห้ถูกห้ามไม่ให้เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีของบริษัทเดินเรือเข้า/ออกท่าเรือ หรือห้าม

ไมใ่ห้รับ/สง่สนิค้า 
 

3.1.5 ความเสีย่งจากโครงการรถไฟระหวา่งประเทศไทยและประเทศจีน ท่ีอาจสง่ผลตอ่การดําเนินธุรกิจของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยในอนาคต   
 

ปัจจบุนั รัฐบาลมีนโยบายการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

ขนส่งของประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทนุเส้นทางคมนาคมทางรถไฟภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น เส้นทาง

รถไฟระหวา่งประเทศไทยและประเทศจีน จึงอาจสง่ผลกระทบตอ่ความต้องการขนสง่สนิค้าทางเรือและทางรถของ

บริษัทได้  
 

อยา่งไรก็ตาม การขนสง่สินค้าทางรถไฟยงัมีข้อจํากดัในหลายๆ เร่ืองท่ีทําให้ผู้ ท่ีต้องการขนสง่สินค้า

อาจไมส่ามารถใช้หรือไมเ่ลอืกใช้การขนสง่สนิค้าทางรถไฟ เช่น  

1) เส้นทางการเดินรถไฟขาดความยืดหยุน่ เน่ืองจากการขนสง่ต้องเป็นไปตามเส้นทางท่ีได้มีการวาง

รางรถไฟและรับส่งสินค้าได้เฉพาะสถานีรถไฟท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับการรับส่งสินค้า จาก

ข้อจํากดัในเร่ืองการวางรางรถไฟเพ่ือสร้างเส้นทางการขนสง่ระหว่างจุดรับสินค้าและจุดสง่สินค้า 

การขนสง่สนิค้าทางรถไฟ  จึงไม่สามารถเข้ามาทดแทนการขนสง่ทางเรือของบริษัทได้ เน่ืองจาก

ผลติภณัฑ์นํา้มนัปาล์มท่ีบริษัทให้บริการขนสง่ บริษัทรับสินค้าจากประเทศมาเลเซียและประเทศ

อินโดนีเซีย ซึง่ลกัษณะภมูิประเทศเป็นเกาะ ดงันัน้การขนสง่สนิค้าทางเรือจึงเหมาะสมมากกวา่ 

2) ระยะเวลาในการขนสง่สนิค้าทางรถไฟท่ีอาจจะนานกวา่การขนสง่ประเภทอ่ืน แม้วา่รถไฟสามารถ

วิ่งได้เร็วกวา่รถบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีและรถบรรทกุนํา้มนั แต่เส้นทางเดินรถไฟต้องผ่านจุดท่ี

ตดักับถนนสง่ผลให้รถไฟต้องจอดรอหรือชะลอความเร็วลง รวมถึงข้อจํากดัในเร่ืองเส้นทางการ

ขนส่งและสถานีรถไฟท่ีเป็นจุดรับส่งสินค้า ทําให้ ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ผู้ ส่งสินค้า

จําเป็นต้องขนสง่สนิค้าด้วยยานพาหนะประเภทอ่ืน (โดยเฉพาะรถ) เพ่ือนําสนิค้าจากโรงงานผลิต

มายงัสถานีรถไฟต้นทางท่ีเป็นจุดรับสินค้า และเมื่อรถไฟไปถึงสถานีรถไฟปลายทางท่ีเป็นจุดส่ง

สนิค้า ผู้สง่สนิค้าก็จําเป็นต้องใช้ยานพาหนะประเภทอ่ืน (โดยเฉพาะรถ) เพ่ือนําสินค้าจากสถานี

รถไฟไปยงัจุดหมายปลายทาง ส่งผลให้ต้องเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้าระหว่างยานพาหนะ

หลายครัง้ ในขณะท่ีการขนสง่สนิค้าทางรถ ผู้สง่สนิค้าสามารถรับสนิค้าจากโรงงานผลติและไปสง่

ยงัจดุหมายปลายทางได้โดยตรง 

3) การควบคมุคณุภาพของสินค้าอาจทําได้ยากกว่า เน่ืองจากสินค้าท่ีบริษัทขนสง่เป็นสินค้าเหลว 

การขนสง่สนิค้าทางรถไฟท่ีต้องมีการขนสง่สินค้าระหว่างยานพาหนะหลายครัง้ ทําให้โอกาสเกิด

การปนเปือ้นระหวา่งการขนย้ายสนิค้าได้มากขึน้ 
 

ดงันัน้ จากข้อจํากดัสาํหรับการขนสง่สินค้าทางรถไฟตามท่ีกลา่วมาข้างต้น บริษัทจึงเช่ือมัน่ว่าธุรกิจ

การขนสง่สนิค้าทางเรือและทางรถของบริษัทและบริษัทยอ่ยจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากนโยบายการลงทนุโครงสร้าง

พืน้ฐานของรัฐบาล 
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3.2 ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิและการดาํเนินงานของบริษัท 
 

3.2.1 ความเสีย่งจากการพึง่พิงนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Broker) – สาํหรับธุรกิจขนสง่สนิค้าทางเรือ 
 

ในธุรกิจการให้บริการขนสง่สินค้าทางเรือ นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Broker) เป็นบคุคลท่ีมีบทบาท

สําคญัท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างผู้ เช่าเรือ (Charterer) ซึ่งหมายถึงลกูค้าของบริษัทและเจ้าของเรือ (Ship 

Owner) ซึ่งหมายถึง บริษัท เน่ืองจากนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือจะทราบความต้องการของทัง้ 2 ฝ่าย โดยทราบว่า 

ผู้ เช่าเรือต้องการขนสง่สนิค้าอะไร ปริมาณเทา่ไร ในช่วงเวลาใด และทราบวา่เจ้าของเรือมีเรือท่ีพร้อมบรรทกุสินค้า

ในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ การติดต่อและประสานงานผ่านนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ของผู้ เช่าเรือ 

(Charterer) และเจ้าของเรือ (Ship Owner) จึงช่วยลดขัน้ตอนการดําเนินงานเมื่อเทียบกับการติดต่อและ

ประสานงานระหว่างผู้ เช่าเรือกับเจ้าของเรือหลายรายโดยตรง อีกทัง้หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้ เช่าเรือและ

เจ้าของเรือ นายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือก็สามารถทําหน้าท่ีเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยหรือเป็นพยานเมื่อมีการ

ฟ้องร้อง ดงันัน้ การติดต่อและประสานงานผ่านนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือจึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิสําหรับการ

ขนส่งสินค้าทางเรือ อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่าเรือและเจ้าของเรือสามารถติดต่อกบันายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือมากกว่า 1 

รายได้ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้ เช่าเรือหรือเจ้าของเรือได้หลากหลายขึน้ 
 

ปัจจุบัน บริษัทมีนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือท่ีบริษัทติดต่อเป็นประจําอยู่ 1 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัท 

MEGAPORTS ซึ่งประกอบด้วย บริษัท Megaports Agencies Pte. Ltd (“MEGAPORTS”) และ บริษัท Gesuri 

Maritime Pte. Ltd. (“GESURI”) (รวมทัง้ 2 บริษัท เรียกว่า “กลุ่มบริษัท MEGAPORTS”) โดยกลุ่มบริษัท

MEGAPORTS ไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัท บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้าจดัหาผู้

เช่าเรือเพียงรายเดียว เน่ืองจากบริษัทอาจสญูเสยีลกูค้าท่ีติดตอ่ผา่นกลุม่บริษัท MEGAPORTS ได้หากกลุม่บริษัท 

MEGAPORTS ไมแ่นะนําให้ลกูค้าใช้บริการขนสง่สนิค้ากบับริษัทตอ่ไป 
 

สาเหตท่ีุบริษัทติดตอ่กลุม่บริษัท MEGAPORTS เป็นนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือเพียงรายเดียว เน่ืองจาก

ในอดีตบริษัทเคยติดตอ่กบันายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือหลายราย ซึง่แตล่ะรายก็จะมีความสามารถหรือศกัยภาพในการ

จดัหาสนิค้าและติดตอ่ลกูค้าท่ีแตกตา่งกนั รวมถึงมีการให้ความช่วยเหลอืและอํานวยความสะดวกท่ีแตกตา่งกนัไป 

ท่ีผ่านมา บริษัทเลือกท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท MEGAPORTS เพราะมีศกัยภาพในการให้บริการ

และสามารถทําหน้าท่ีให้บริษัทได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) สามารถติดตอ่กบัลกูค้าได้เป็นจํานวนมาก ทําให้บริษัทสามารถเลอืกให้บริการกบัลกูค้าท่ีให้อตัรา

คา่ขนสง่ท่ีดีได้ และสามารถวางแผนการจดัหาสนิค้าและลกูค้าให้อยา่งตอ่เน่ือง  

2) มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการขนสง่สินค้าทางเรือเป็นเวลานานจึงสามารถคดัเลือกและ

แนะนําลกูค้าท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีให้กบับริษัทได้ ทําให้บริษัทลดความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถ

เรียกเก็บเงินคา่บริการขนสง่สนิค้าจากลกูค้าลงได้ 

3) ทําหน้าท่ีได้ดีในการประสานงานกับตัวแทนเจ้าของเรือ (Ship Agent) ท่ีท่าเรือต้นทางและ

ปลายทาง  ทําให้การนําเรือเข้าเทียบทา่และการรับ/สง่สนิค้าเป็นไปอยา่งราบร่ืน  

4) ช่วยชําระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนําเรือเข้าเทียบท่าตามท่ีตวัแทนเจ้าของเรือเรียกเก็บ และเรียก

เก็บจากบริษัทในภายหลงั จึงช่วยอํานวยความสะดวกและประหยดัค่าธรรมเนียมธนาคารให้กบั

บริษัทได้ 
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทเช่ือมัน่วา่การมีกลุม่บริษัท MEGAPORTS เป็นนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือเพียงราย

เดียวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เน่ืองจากท่ีผ่านมาบริษัทและกลุ่มบริษัท 

MEGAPORTS มีการพัฒนาความสมัพันธ์ทางการค้ากันมาอย่างต่อเน่ือง โดยกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ได้

แนะนําลกูค้าให้ใช้บริการขนสง่สนิค้าของบริษัทเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปี   

แม้ว่านายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ (Broker) จะเป็นผู้ เสนอช่ือเรือท่ีสามารถให้บริการกับผู้ เช่าเรือ 

(Charterer) แตน่ายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ไมไ่ด้เป็นผู้ตดัสนิใจเช่าเรือ ผู้ เช่าเรือ (Charterer) เป็นผู้ตดัสินใจ

ว่าจะใช้เรือของเจ้าของเรือ (Ship Owner) รายใดในการขนสง่สินค้า โดยทัว่ไปผู้ เช่าเรือ (Charterer) จะตดัสินใจ

โดยอ้างอิงจากคณุภาพการให้บริการขนสง่สนิค้า  

1)  การจดัสง่สนิค้าได้ตามกําหนดระยะเวลาท่ีตกลงไว้กบัลกูค้า   

2)  การเก็บรักษาสนิค้าไมใ่ห้เกิดการปนเปือ้น   

3)  การควบคมุดแูลสนิค้าไมใ่ห้เกิดการสญูหายเกินกวา่ท่ีกําหนด  

4)  การดแูลรักษาเรือ เคร่ืองจกัรกลภายในเรือและถงัสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการอยู่

ตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งผู้ เช่าเรือ (Charterer) สามารถประเมินได้จากผลการปฏิบตัิงานในช่วงท่ี

ผา่นมา รวมถึงข้อร้องเรียนจากผู้ รับสนิค้า (Consignee) ท่ีทา่เรือปลายทาง 
 

ทัง้นี ้บริษัทมัน่ใจวา่ลกูค้าของบริษัท (รวมถึงลกูค้าท่ีติดตอ่ผา่นกลุม่บริษัท MEGAPORTS) เช่ือมัน่ใน

คณุภาพการให้บริการของบริษัท  
 

3.2.2 ความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ – สาํหรับธุรกิจขนสง่สนิค้าทางเรือ 
 

ปัจจบุนั บริษัทให้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือกบัผู้ เช่าเรือ (Charterer) รายใหญ่ 3 ราย ได้แก่  

1)  บริษัท Wilmar International Limited (“WILMAR”) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายนํา้มนัปาล์มราย

ใหญ่ของโลก  

2)  บริษัท Denali Trading Pte. Ltd. (“DENALI”) เป็นผู้ ค้านํา้มนัปาล์มขนาดใหญ่ในภมูิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้และเอเชียตะวนัออก  

3)  บริษัท Astra–KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทนุระหว่าง บริษัท Kuala 

Lumpur Kepong Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศมาเลเซีย และ 

PT Astra Agro Lestari ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือค้า

ผลติภณัฑ์นํา้มนัปาล์มในภมูิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวนัออก  
 

บริษัทจึงถือได้วา่มีความเสีย่งจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ หากลกูค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งไม่ใช้

บริการขนสง่สนิค้าทางเรือกบับริษัทตอ่ไป บริษัทก็อาจไม่สามารถหาลกูค้ารายใหม่ทดแทนได้ สง่ผลให้รายได้จาก

การให้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัได้ 
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือว่าการให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้ เช่าเรือรายใหญ่น้อยราย ไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เน่ืองจากลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วเป็นผู้ จําหนา่ยนํา้มนัปาล์มท่ี

สําคญัในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต้ โดยเฉพาะ WILMAR ท่ีเป็นผู้ จําหน่าย

นํา้มนัปาล์มรายใหญ่ของโลกและมีสว่นแบง่การตลาด (Market Share) ในประเทศผู้ นําเข้านํา้มนัปาล์มเป็นอนัดบั
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ต้นๆ จึงมีความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทเช่ือมัน่ว่าท่ีผ่านมาบริษัท

สามารถให้บริการท่ีมีคณุภาพกบัลกูค้าได้อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น  

1) การจดัส่งสินค้าได้ตามกําหนดระยะเวลาท่ีตกลงไว้กบัลกูค้า เพราะการสง่มอบท่ีลา่ช้ากว่าแผน

อาจทําให้ลกูค้าเสยีคา่ปรับหรือสญูเสยีความเช่ือมัน่จากผู้ซือ้สนิค้าของลกูค้าได้ 

2) การเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เกิดการปนเปือ้น (Contamination) เน่ืองจากสินค้าท่ีบริษัทขนส่งเป็น

นํา้มนัปาล์มและนํา้มนัพืชท่ีใช้ในการบริโภค (Food Grade) การปนเปือ้นของสิ่งแปลกปลอม

ต่างๆ อาจทําให้นํา้มนัปาล์มและนํา้มนัพืชมีคณุสมบตัิตํ่ากว่าท่ีลกูค้าตกลงไว้กบัผู้ซือ้ของลกูค้า 

จึงอาจถกูปฏิเสธการรับสนิค้าและสร้างความเสยีหายให้กบัลกูค้าได้  

3) การควบคมุและดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสญูหายเกินกว่าท่ีกําหนด ท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับ

การร้องเรียนเร่ืองการสญูหายของสนิค้าจากลกูค้า ทําให้ลกูค้ามัน่ใจได้ว่าสินค้าท่ีบริษัทขนสง่จะ

ถึงผู้ซือ้สนิค้าของลกูค้าได้ตามจํานวนท่ีตกลงกนัไว้  

4) การดูแลรักษาเรือ เคร่ืองจักรกลภายในเรือ และถังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการ 

ก่อให้เกิดความมัน่ใจของผู้ รับสนิค้าปลายทาง   
 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีความชํานาญและมีประสบการณ์ยาวนานในการขนสง่สนิค้าในเส้นทางเมียน

มา ซึง่เป็นหนึง่ในตลาดหลกัของลกูค้ารายใหญ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้ บริษัทเช่ือว่าลกูค้าของบริษัทจะ

ใช้บริการขนสง่สนิค้าของบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงมีแนวโน้มท่ีจะใช้บริการขนสง่สนิค้าเพ่ิมขึน้ตามความต้องการ

นําเข้าผลติภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและนํา้มนัพืชชนิดตา่งๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปี 
 

3.2.3 ความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้าน้อยราย – สาํหรับธุรกิจขนสง่สนิค้าทางรถ 
 

ปัจจบุนั AMAL ให้บริการขนสง่สนิค้าทางรถกบัลกูค้าเพียง 2 ราย ได้แก่  

1) ผู้ผลติไบโอดีเซล B100 ขนาดใหญ่รายหนึง่ โดยขนสง่ไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตไปยงัโรง

กลัน่นํา้มนัท่ีสัง่ซือ้ไบโอดีเซล B100 และ  

2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) (“PTG”) ซึ่งเป็นผู้ ค้าปลีกและค้าสง่นํา้มนัเชือ้เพลิง โดย

ขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิจากโรงกลัน่ท่ี PTG ซือ้นํา้มนัไปยงัคลงันํา้มนัของ PTG  บริษัทจึงถือได้ว่ามี

ความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้าน้อยราย หากลกูค้ารายใดรายหนึง่ไมใ่ช้บริการขนสง่สินค้าทางรถ

กบั AMAL ต่อไป และ AMAL ไม่สามารถหาลกูค้ารายใหม่ทดแทนได้ รายได้จากการให้บริการ

ขนสง่สนิค้าทางรถอาจลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

สาเหตท่ีุ AMAL มีลกูค้าน้อยรายเกิดจาก AMAL อยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการดําเนินธุรกิจขนสง่สินค้า

ทางรถ ทัง้นี ้บริษัทจดัตัง้ AMAL ขึน้เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 และเร่ิมดําเนินธุรกิจขนสง่สินค้าทางรถในเดือน

ตลุาคม ปี 2557  โดยในช่วงเร่ิมต้น AMAL มีรถบรรทกุนํา้มนัทัง้หมด 5 คนั เพ่ือให้บริการขนสง่ไบโอดีเซล B100 

ให้กบัผู้ผลติไบโอดีเซล B100 จากนัน้ AMAL ได้เพ่ิมจํานวนรถบรรทกุนํา้มนัและเร่ิมให้บริการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิง

ให้กบั PTG จนกระทัง้ AMAL มีรถบรรทกุนํา้มนัทัง้หมด 35 คนั ในช่วงเดือน มีนาคม 2558 ทัง้นี ้บริษัทมีแผนท่ีจะ

ให้ AMAL เพ่ิมจํานวนลกูค้า โดยขยายการให้บริการขนสง่ไปยงัสินค้าประเภทอ่ืน นอกเหนือจากนํา้มนัเชือ้เพลิง

และไบโอดีเซล B100 เช่น ผลิตภัณฑ์นํา้มันปาล์ม (ได้แก่  นํา้มันปาล์มดิบ (CPO) นํา้มันปาล์มกึ่งบริสุทธ์ิ 

(RBDPO) และนํา้มนัปาล์มบริโภค (Palm Olein) เป็นต้น) และ เอทานอล (Ethanol) รวมถึง สินค้าเหลวประเภท
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อ่ืนๆ เพ่ือให้ขนสนิค้าท่ีหลากหลายมากขึน้ และสามารถเพ่ิมอตัราการใช้รถได้มากขึน้ ทัง้นี ้การขนสนิค้าเหลวเพียง

อยา่งเดียวทําให้บริษัท ไมจํ่าเป็นต้องลงทนุซือ้รถบรรทกุสนิค้าหลายประเภท ดงันัน้ บริษัทคาดวา่จํานวนลกูค้าของ 

AMAL จะทยอยเพ่ิมขึน้ตามการเติบโตของธุรกิจและลดการพึง่พิงลกูค้ารายใดรายหนึง่ลงได้ 

 

3.2.4 ความเสีย่งจากการพึง่พิงบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ – สาํหรับธุรกิจขนสง่สนิค้าทางรถ 
 

ในการดําเนินธุรกิจขนสง่สินค้าทางรถ หนึ่งในลกูค้าสําคญัท่ี AMAL ให้บริการ คือ PTG โดยในปี 

2558 และปี 2559 ปริมาณการขนสง่สินค้าทางรถให้กบั PTG คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 82 และร้อยละ 92.81 ของ

ปริมาณการขนสง่สนิค้าทางรถทัง้หมด ตามลาํดบั นอกจากนี ้AMAL ยงัซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิงสําหรับรถบรรทกุนํา้มนั

จาก PTG ในลกัษณะการค้าสง่ (Wholesale) เพ่ือใช้เติมให้กบัรถบรรทกุนํา้มนัท่ีจอดท่ีหน่วยงานศรีราชาก่อนออก

ให้บริการในแต่ละครัง้ และเติมนํา้มนัจากสถานีบริการนํา้มนั PT (ซึ่งดําเนินธุรกิจโดย PTC ในขณะท่ี PTC เป็น

บริษัทยอ่ยท่ี PTG ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว)   
 

ทัง้นี ้PTG และ PTC ถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เน่ืองจาก PTG เป็นผู้ ถือ

หุ้นใหญ่ของ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากดั (“PTGLG”) โดย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 PTG ถือหุ้นใน PTGLG ใน

สดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ในขณะท่ี PTGLG เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทรายหนึ่ง โดย 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 PTGLG ถือหุ้นในบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 24 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว นอกจากนี ้

กลุม่นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ยงัเป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ท่ีถือหุ้นทัง้ในบริษัท และใน PTG โดยมี

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 39.61 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 และมีสดัสว่น

การถือหุ้นใน PTG ร้อยละ 33.03 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 

บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใน

กรณีท่ี PTG ไมใ่ช้บริการขนสง่สนิค้าทางรถของ AMAL ตอ่ไป และ AMAL ไม่สามารถหาลกูค้ารายใหม่ทดแทนได้ 

รายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าทางรถจะลดลงอยา่งมนียัสาํคญั หรือ หาก PTG ปรับลดอตัราคา่ขนสง่ลง หรือ

ปรับเพ่ิมราคาขายปลกีนํา้มนัเชือ้เพลงิขึน้ บริษัทก็อาจมีกําไรสทุธิหรืออตัรากําไรสทุธิลดลง 
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากการกําหนดนโยบายในการดําเนินธุรกิจ

หรือการบริหารจดัการท่ีเอือ้ประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะ แม้ว่าบริษัทจะมีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็น 

กลุม่นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท และ PTGLG ซึ่งเป็นบริษัทท่ีกลุม่นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และ

ญาติสนิท มีอํานาจควบคมุ เน่ืองจากเหตผุลตอ่ไปนี ้
 

(1)  สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นใหญ่ของทัง้บริษัท และ PTG อยู่ในระดบัท่ีเช่ือได้ว่ามีการถ่วงดุลอํานาจ

ระหวา่งกนัอยา่งเพียงพอ  แตก่ารท่ีกลุม่นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และญาติสนิทถือหุ้นในบริษัทในสดัสว่นท่ี

สูงกว่าใน PTG ส่งผลให้ เมื่อเปรียบเทียบจากกําไรจากการดําเนินงานท่ีเท่ากัน กลุ่มนายพิพัฒน์  

รัชกิจประการ และญาติสนิทจะได้รับส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทสงูกว่าของ PTG ดงันัน้ จะเห็นได้ว่ากลุ่ม 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท มีส่วนได้เสียในบริษัทมากกว่าใน PTG อย่างมีนัยสําคัญ  

จึงมีแนวโน้มท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั 
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ในขณะท่ี กลุม่ผู้ ถือหุ้นอ่ืนของ PTG ถือหุ้นใน PTG รวมกนั ร้อยละ 66.97 ซึ่งมากเพียงพอท่ีจะทําให้เกิดการ

ถ่วงดุลอํานาจเพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กับทาง PTG ดังนัน้ บริษัทจึงเช่ือว่าการตัดสินใจทําธุรกรรม 

ท่ีสําคญัระหว่างบริษัทและ PTG ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัท (โดยเฉพาะกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของแต่ละ

บริษัท) จะพิจารณาความสมเหตสุมผลและความเหมาะสมของการทํารายการ และเห็นว่าการทําธุรกรรม

นัน้ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์กบัทัง้บริษัทและ PTG ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของทัง้ 2 บริษัทจึงจะอนมุตัิให้ทํารายการ

ดงักลา่ว 
 

(2) โครงสร้างการบริหารจดัการของทัง้บริษัทและ PTG ได้กําหนดให้มีการแต่งตัง้บคุคลภายนอกเป็นกรรมการ

อิสระในคณะกรรมการบริษัทของทัง้บริษัทและ PTG (โดยบริษัทมีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการบริษัท

ทัง้หมด 9 คน และ PTG มีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการบริษัททัง้หมด 10 คน) เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบ 

ถ่วงดลุการตดัสนิใจ และพิจารณาอนมุตัิรายการตา่งๆ รวมทัง้กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบ

ทานการดําเนินงานของผู้ บริหาร ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ บริษัทจึงเช่ือได้ว่า โครงสร้างการบริหารจัดการของทัง้บริษัทและ PTG จะก่อให้เกิดความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

(3) PTG คดัเลือกผู้ ให้บริการขนสง่สินค้าทางรถโดยเปิดให้มีการเสนอราคาจากผู้ ให้บริการขนสง่สนิค้าทางรถ

หลายราย บริษัทได้เข้าร่วมเสนอราคาและได้รับคดัเลือกให้เป็นผู้ ให้บริการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PTG 

โดยอตัราคา่ขนสง่สนิค้าท่ีบริษัทเสนอให้กบั PTG ก็เป็นอตัราท่ีบริษัทสามารถแขง่ขนักบัผู้ให้บริการรายอ่ืนได้ 

โดยท่ีบริษัทยงัคงมีกําไรในระดบัท่ีเหมาะสม  
 

(4) บริษัทกําหนด “หลกัเกณฑ์การกําหนดอตัราคา่บริการสาํหรับการขนสง่สนิค้าทางรถ” ซึง่เป็นหลกัการกําหนด

อตัราคา่ขนสง่สนิค้าท่ีใช้กบัลกูค้าทกุราย ทัง้นี ้บริษัทกําหนดอตัราค่าบริการขนสง่สินค้าในลกัษณะการบวก

กําไรเพ่ิมจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนสง่สินค้า (Cost Plus Pricing) และเปรียบเทียบกับ

ราคาตลาดเพ่ือให้อตัราคา่บริการขนสง่สนิค้าอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ในการคํานวณอตัราค่าบริการขนสง่ใน

ลกัษณะ Cost Plus Pricing จะขึน้อยูก่บั  

1)  ปริมาณสนิค้าท่ีคาดวา่จะขนสง่ในแตล่ะเท่ียววิ่ง  

2)  จํานวนเท่ียววิ่งท่ีบริษัทคาดว่าจะขนสง่ได้ในแต่ละเดือน ซึง่ขึน้อยู่กบัระยะทางในการขนสง่และลกัษณะ

เส้นทางท่ีขนสง่  

3)  ต้นทนุแปรผนั ซึง่เป็นต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ท่ีเกิดขึน้เมื่อมีการให้บริการขนสง่สนิค้า (ได้แก่ ค่า

นํา้มนัเชือ้เพลงิ คา่ทางดว่น คา่วสัดสุิน้เปลอืง คา่ใช้จ่ายในการซอ่มบํารุง และคา่ตอบแทนพนกังานขบัรถ

ในสว่นท่ีขึน้อยูก่บัผลการปฏิบตัิงาน)  

4)  ต้นทนุคงท่ี ซึง่เป็นต้นทนุและคา่ใช้จา่ยในการขนสง่ท่ีเกิดขึน้เป็นประจําในแตล่ะเดอืนโดยไมข่ึน้อยูก่บัการ

เดินรถ (ได้แก่ ค่าตอบแทนพนกังานรายเดือน ค่าเสื่อมราคารถบรรทุกนํา้มนั ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 

สาํหรับหนว่ยงานยอ่ยในตา่งจงัหวดั และดอกเบีย้จ่ายจากการเช่าซือ้รถบรรทกุนํา้มนั) 
 

นอกจากนี ้บริษัทเช่ือว่ามีโอกาสไม่มากท่ี PTG จะไม่ใช้บริการขนส่งสินค้าทางรถกับบริษัทเน่ืองจาก 

อตัราคา่บริการขนสง่สนิค้าทางรถท่ีบริษัทตกลงกบั PTG อยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากวา่ผู้ให้บริการขนสง่สนิค้าทางรถรายอ่ืน

โดยทัว่ไป จึงก่อให้เกิดประโยชน์กบั PTG ในระยะยาว สาเหตท่ีุบริษัทสามารถเสนออตัราคา่บริการขนสง่ได้ตํ่ากว่า 
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ในขณะท่ียงัมีกําไรในระดบัท่ีเหมาะสม เกิดจาก บริษัทให้ความสําคญักับการบริหารจดัการต้นทนุการให้บริการ 

เช่น  

1) การบริหารจดัการเท่ียววิ่งเพ่ือลดการเดินรถเท่ียวเปลา่ (Backhauling Management)  โดยทัว่ไปในการ

ขนสง่สินค้าท่ีไม่มีการบริหารการเดินรถเท่ียวเปล่า  เมื่อรถบรรทุกสินค้าท่ีได้ส่งสินค้าให้กับลกูค้าแล้ว

จะต้องเดินรถเท่ียวเปลา่ (ไมม่ีการขนสง่สินค้า) กลบัมายงัจุดแรกเพ่ือรับสินค้าในเท่ียวถดัไป  ในขณะท่ี

บริษัทมีการวางแผนการเดินรถร่วมกบัลกูค้าแต่ละราย ทําให้รถบรรทกุนํา้มนัของบริษัทสามารถบรรทกุ

สนิค้าให้กบัลกูค้ารายแรกในเท่ียวไปและขนสนิค้ากลบัมาให้ลกูค้าอีกรายในเท่ียวกลบั จึงไม่เกิดการเดิน

รถเท่ียวเปลา่ และช่วยลดต้นทนุการขนสง่สนิค้าลง   

2) การควบคุมและติดตามอตัราการบริโภคนํา้มันเชือ้เพลิง (Consumption Rate) ของรถบรรทุกนํา้มัน 

แต่ละคัน บริษัทกําหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถบรรทุกนํา้มันให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  

และกําหนดให้มีเงินคา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนปกติสาํหรับพนกังานขบัรถท่ีสามารถรักษาอตัรา

การบริโภคนํา้มนัเชือ้เพลงิให้อยูใ่นระดบัท่ีบริษัทกําหนด   

3) การลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในรถบรรทุกสินค้าเพ่ือลดนํา้หนักของรถบรรทุกสินค้า ทําให้ปริมาณ 

การบรรทกุสนิค้าตอ่เท่ียวเพ่ิมขึน้เป็นต้น 
 

สําหรับการเติมนํา้มันเชือ้เพลิงสําหรับรถบรรทุกนํา้มัน บริษัทตกลงซือ้นํา้มันเชือ้เพลิงจาก PTG  

ในลกัษณะการค้าสง่ (Wholesale) เพ่ือใช้เติมให้กบัรถบรรทกุนํา้มนัท่ีจอดท่ีหน่วยงานศรีราชาก่อนออกให้บริการ

ในแต่ละครัง้ และกําหนดให้รถบรรทุกนํา้มนัท่ีขนส่งในเส้นทางท่ีมีระยะทางไกลเติมนํา้มนัเชือ้เพลิงจากสถานี

บริการนํา้มัน PT เพ่ือความสะดวกในการบริการจัดการ เน่ืองจาก ตามสัญญาว่าจ้างขนส่งนํา้มันเชือ้เพลิง  

บริษัทตกลงให้รถบรรทุกนํา้มนัท่ีขนส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงให้กับ PTG ต้องซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิงจาก PTG หรือสถานี

บริการนํา้มนั PT ทัง้นี ้ราคานํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีบริษัทซือ้จากสถานีบริการนํา้มนั PT เป็นราคาขายปลีก (Retail) 

เดียวกนักบัท่ีสถานีบริการนํา้มนั PT จําหน่ายให้กบัลกูค้าทัว่ไป ราคาดงักลา่วจึงเป็นราคาตลาด ในขณะท่ีการซือ้

นํา้มนัในลกัษณะการค้าสง่ (Wholesale) จะมีราคาตํ่ากว่าราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการนํา้มนั ซึ่งเป็นไปตาม

เง่ือนไขการค้าปกติท่ีผู้ ค้านํา้มนัจะมีส่วนลดให้กับลกูค้าท่ีซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิงในลกัษณะการค้าส่ง (Wholesale) 

ทัง้นี ้อตัราคา่บริการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีบริษัทตกลงไว้กบั PTG จะอ้างอิงจากราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการ 

PT การซือ้นํา้มนัในลกัษณะการค้าสง่ (Wholesale) จึงช่วยลดต้นทนุค่านํา้มนัเชือ้เพลิงลงได้  ดงันัน้ บริษัทจึงไม่

เสียประโยชน์จากการซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิงจาก PTG ในลกัษณะการค้าสง่ (Wholesale) และการเติมนํา้มนัท่ีสถานี

บริการนํา้มนั PT  

 

3.2.5 ความเสีย่งจากการท่ีไมม่ีสญัญาวา่จ้างขนสง่สนิค้าระยะยาว – สาํหรับธุรกิจขนสง่สนิค้าทางเรือ 
 

สําหรับธุรกิจการให้บริการขนสง่สินค้าทางเรือ บริษัทให้บริการขนส่งสินค้ากบัผู้ เช่าเรือ (Charterer)  

ในลกัษณะเป็นรายเท่ียว (Voyage Charter) คือ การให้บริการขนสง่สนิค้าจากทา่เรือต้นทางไปยงัทา่เรือปลายทาง

แตล่ะครัง้ ตามท่ีผู้ เช่าเรือได้แจ้งความต้องการใช้บริการขนสง่สนิค้าให้บริษัททราบผา่นทางนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ 

(Ship Broker) ทัง้นี  ้การท่ีบริษัทไม่มีการทําสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาว ในขณะท่ีบริษัท 

มีการลงทุนเพ่ือเพ่ิมจํานวนเรือบรรทุกนํา้มันและสารเคมีหลายลําในช่วงท่ีผ่านมาและท่ีคาดว่าจะลงทุนเพ่ิม 

ในอนาคต สง่ผลให้บริษัทมีความเสีย่งท่ีผลการดําเนินงานจะลดลงอย่างมีนยัสําคญั หรืออาจไม่สามารถชําระเงิน
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กู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีกู้ ยืมเ พ่ือลงทุนซื อ้เ รือบรรทุกนํา้มันและสารเคมีได้ ในกรณีบริษัท 

ไมส่ามารถให้บริการขนสง่สนิค้ากบัผู้ เช่าเรือได้มากเพียงพอ 
 

อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่าเรือท่ีเป็นลกูค้าหลกัของบริษัทได้แก่ 1) WILMAR 2) DENALI และ 3) ASTRA-

KLK เป็นผู้ ค้านํา้มนัปาล์มขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการขนสง่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มให้กบัผู้ นําเข้านํา้มนัปาล์ม 

อยา่งต่อเน่ือง ท่ีผ่านมา บริษัทได้พฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้ เช่าเรือมาเป็นเวลานานจากการให้บริการท่ีมีคณุภาพ

กับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ ส่งผลให้ผู้ เช่าเรือท่ีเป็นลูกค้าหลกัของบริษัทใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับบริษัท 

อยา่งตอ่เน่ืองและเพ่ิมขึน้ในช่วงท่ีผา่นมา บริษัทจึงเช่ือมัน่วา่ผู้ เช่าเรือท่ีเป็นลกูค้าหลกัของบริษัทจะใช้บริการขนสง่

สินค้าของบริษัทต่อไปในระยะยาว แม้ว่าบริษัทจะไม่มีการทําสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาวกับ 

ผู้ เช่าเรือ 
 

นอกจากนี ้การท่ีธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือมีนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ซึ่งทําหน้าท่ีเป็น

ตวักลางระหวา่งผู้ เช่าเรือและบริษัทโดยทําหน้าท่ีติดตอ่และประสานงานระหวา่งผู้ เช่าเรือหลายราย ทําให้นายหน้า

จดัหาผู้ เช่าเรือทราบถึงความต้องการใช้บริการขนสง่สินค้าของผู้ เช่าเรือท่ีหลากหลาย ณ ขณะนัน้ ท่ีผ่านมาบริษัท 

ได้พฒันาความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท MEGAPORTS ท่ีเป็นนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือท่ีมีช่ือเสียงสําหรับการขนสง่

ผลติภณัฑ์นํา้มนัปาล์ม และเป็นนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือของบริษัทมาเป็นเวลานาน บริษัทจึงเช่ือว่าในกรณีท่ีผู้ เช่า

เรือท่ีเป็นลกูค้าหลกัของบริษัทรายใดใช้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือของบริษัทลดลง กลุม่บริษัท MEAGAPORTS จะ

สามารถแนะนําผู้ เช่าเรือรายอ่ืนให้กบับริษัทเพ่ือทดแทนได้ 

 

3.2.6 ความเสีย่งจากการขนสนิค้าเฉพาะกลุม่ 
 

สนิค้าท่ี AMA ให้บริการขนสง่ทางเรือสว่นใหญ่เป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์ม เช่น นํา้มนัปาล์มดิบ 

(CPO) นํา้มนัเมลด็ในปาล์มดิบ (CPKO) นํา้มนัปาล์มกึ่งบริสทุธ์ิ (RBDPO) และนํา้มนัปาล์มบริโภค (Palm Olein) 

เป็นต้น ในขณะท่ีสนิค้าท่ี AMAL ให้บริการขนสง่ทางรถเป็นกลุม่ผลติภณัฑ์นํา้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่ได้แก่ นํา้มนัเชือ้เพลิง 

และไบโอดีเซล B100 ซึ่งเป็นส่วนผสมในนํา้มนัดีเซลท่ีจําหน่ายภายในสถานีบริการนํา้มนั  บริษัทจึงถือได้ว่ามี

ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่ม  โดยรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญั  

อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้วา่ในสถานการณ์ปัจจบุนัปริมาณการบริโภคนํา้มนัปาล์ม ไบโอดีเซล B100 และ

นํา้มนัเชือ้เพลงิ มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง บริษัทก็ตระหนกัถึงความเสีย่งจากการขนสง่สินค้าเฉพาะกลุม่เป็น

อยา่งดี บริษัทกําลงัศกึษาและวางแผนความเป็นไปได้ท่ีจะขยายการให้บริการขนสง่สนิค้าไปยงัสินค้ากลุม่อ่ืนๆ ท่ี

นอกเหนือจากท่ีขนสง่อยูใ่นปัจจบุนั รวมถึงการให้บริการในรูปแบบอ่ืนเพ่ือเป็นผู้ ให้บริการทางโลจิสติกส์ครบวงจร  

บริษัทจึงเช่ือวา่จะสามารถลดผลกระทบความเสีย่งดงักลา่วให้อยูใ่นระดบัท่ีบริหารจดัการได้  
 

3.2.7 ความเสีย่งจากการพึง่พิงบคุลากรท่ีมีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัท 
 

ธุรกิจการให้บริการขนสง่สินค้าของบริษัทและ AMAL เป็นธุรกิจท่ีต้องอาศยับคุลากรท่ีมีความรู้และ 

ความชํานาญเฉพาะทาง เน่ืองจากสนิค้าท่ีบริษัทและ AMAL ขนสง่จดัเป็นสนิค้าประเภทสารเคมีและวตัถอุนัตราย 

การขนสง่สนิค้าดงักลา่วทัง้ทางเรือและทางรถต้องอาศยั ผู้ ทําการในเรือ (สําหรับการขนสง่ทางเรือ) และพนกังาน
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ขบัรถ (สาํหรับการขนสง่ทางรถ) ท่ีผา่นการฝึกอบรมและทดสอบเพ่ือรับใบอนญุาตในการทํางานในเร่ืองต่างๆ เช่น 

ใบอนญุาตเดินเรือของนายประจําเรือ หรือ ใบอนญุาตขบัรถประเภทท่ี 4 สาํหรับขบัรถบรรทกุวตัถอุนัตราย เป็นต้น 

และเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และความชํานาญในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการขนสง่สนิค้า เช่น การเดินเรือและรถอยา่งปลอดภยั  

การรับ/จ่ายสนิค้าอยา่งปลอดภยั การดแูลรักษาสินค้า และการป้องกนัภยัและระงบัเหตฉุกุเฉิน เป็นต้น เน่ืองจาก

ความผิดพลาดในระหวา่งการปฏิบตัิงานอาจนํามาซึง่ความเสยีหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิรวมถึงสิง่แวดล้อม 
 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรท่ีมีประสบการณ์เฉพาะด้าน บริษัทจึงให้

ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากรเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ และประสิทธิภาพในการทํางาน โดยบริษัทจดัให้มี

การฝึกอบรมพนกังานในแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมให้พนักงานภายในหน่วยงานแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ทํางานกนัอยา่งต่อเน่ือง รวมถึง กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีแผนกทรัพยากรบคุคลวางแผนและ

ติดตามการอบรมและเข้ารับการทดสอบเพ่ือรับใบอนญุาตหรือต่ออายใุบอนญุาตของพนกังาน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า

พนกังานของบริษัทเข้าใจและสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบตัิใหม่ๆ  ท่ีปรับเปลีย่นในแตล่ะปีได้ 
 

นอกจากการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความชํานาญ บริษัทยงัตระหนกัถึงความสําคญัในการรักษา

บคุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ บริษัทจึงได้มีการพิจารณาและกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัพนกังาน 

โดยอ้างอิงจากอตัราค่าตอบแทนในอตุสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือจูงใจให้บคุลากรของบริษัทต้องการทํางานร่วมกับ

บริษัทในระยะยาว และพิจารณาเลือ่นขัน้ให้กบัพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม ทํา

ให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพฒันาบริษัทได้เต็มความสามารถ ดงันัน้ บริษัทคาดว่าความเสี่ยงจาก

การพึง่พิงบคุลากรท่ีมีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัทจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจในอนาคต 

 

3.2.8 ความเสีย่งจากอบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการขนสง่สนิค้า 
 

เน่ืองจากบริษัทดําเนินธุรกิจการให้บริการขนสง่สินค้าทัง้ทางเรือและทางรถ โดยสินค้าท่ีบริษัทขนสง่

เป็นสินค้าท่ีมีมลูค่าสงู (เน่ืองจากปริมาณการขนสง่ต่อเท่ียวสงู) และเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวตัถอุนัตราย 

ดงันัน้ หากเกิดความผิดพลาดหรืออบุตัิเหตใุนระหวา่งการขนสง่สนิค้า อาจทําให้เกิดความเสยีหายอยา่งร้ายแรงตอ่

บริษัทเช่น การเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยจากอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ (เช่น ค่าชดเชยการเสียชีวิตของพนกังาน

บริษัทและบุคคลท่ีได้รับผลกระทบ ค่าสินค้าท่ีเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินของบุคคล 

ท่ีได้รับผลกระทบ และค่าใช้จ่ายในการฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณท่ีเกิดอบุตัิเหต ุเป็นต้น) หรือความเสียหายต่อ

ภาพลกัษณ์และความนา่เช่ือถือของบริษัทซึง่อาจทําให้ลกูค้าอาจยกเลกิการใช้บริการขนสง่จากบริษัทได้ 
 

บริษัทตระหนกัดีถึงความเสีย่งจากอบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ในระหว่างการขนสง่สินค้า บริษัทจึงกําหนด

และปรับปรุงมาตรการป้องกนัอบุตัิเหตอุย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ สําหรับการขนส่ง

สินค้าทางเรือ บริษัทกําหนดให้ผู้ ทําการในเรือ (ได้แก่ นายเรือ นายประจําเรือ และลกูเรือ) ทกุคนต้องปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบและข้อบงัคบัการเดินทะเลท่ีกําหนดโดยองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) เช่น 
 

1)  การเดินยามเพ่ือตรวจดคูวามเรียบร้อยของจดุเสีย่งท่ีอาจเกิดเพลงิไหม้ทกุๆ 4 ชัว่โมง 

2) การสุ่มตรวจเจ้าหน้าท่ีประจําเรือและลกูเรือเพ่ือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์หรือตรวจหาสาร 

เสพติดอยา่งสมํ่าเสมอ  
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3)  การตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองมือและอปุกรณ์การเดินเรือเป็นประจําทกุเดือน  

4)  การตรวจสอบสภาพอากาศและความพร้อมของเรือก่อนออกจากท่าเรือต้นทางและก่อนเข้าท่า

เรือปลายทาง เป็นต้น 
 

สําหรับการขนสง่สินค้าทางรถ บริษัทกําหนดนโยบายด้านความปลอดภยัในการขนสง่สินค้าทางรถ  

โดยกําหนดให้พนกังานขบัรถต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด เช่น  

1)  การกําหนดให้พนกังานขบัรถต้องเดินรถไม่เกิน 8 ชัว่โมงต่อวนั และต้องหยดุพกัรถเป็นเวลา 30 

นาที เมื่อเดินรถตอ่เน่ืองครบทกุๆ 4 ชัว่โมง และกรณีเส้นทางท่ีไกลเกิน 8 ชัว่โมง บริษัทกําหนดให้

มีพนกังานขบัรถ 2 คน ทําหน้าท่ีขบัรถบรรทุกนํา้มนั โดยสลบักันเดินรถและพกัผ่อน เพ่ือให้

พนกังานขบัรถแตล่ะคนเดินรถไมเ่กิน 8 ชัว่โมงตอ่วนั   

2)  การสุ่มตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยพิจารณาจากสภาพร่างกาย ตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอล์ และตรวจหาสารเสพติด ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงานในแตล่ะวนั   

3)  การตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภยัของรถบรรทกุนํา้มนัก่อนเร่ิมปฏิบตัิงานในแต่ละวนั  

4)  การกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS เพ่ือคอยตรวจสอบ

ความเร็วของรถ การจอดตามจดุจอดท่ีกําหนด รวมถึงเฝา้ดสูภาพและพฤติกรรมของพนกังานขบั

รถผา่นกล้องวงจรปิดท่ีติดตัง้ในรถบรรทกุนํา้มนั เป็นต้น 
 

บริษัทยงัได้จดัตัง้ฝ่ายบริหารงานคณุภาพและความปลอดภยั โดยมี เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ 

คอยจัดอบรมพนกังานขบัรถเร่ืองการปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยั การสุ่มตรวจสอบพนกังานขบัรถระหว่างปฏิบตัิ

หน้าท่ี เช่น การวดัปริมาณแอลกอฮอล์ ณ จุดจอดรถ เสนอมาตรการเพ่ือลดการเกิดอุบตัิเหต ุจัดทําแผนฉกุเฉิน 

เป็นต้น และจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพ่ือประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่งท่ีสาํคญัในด้านตา่งๆ และ

เสนอแนะนโยบายและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง รวมถึง การประเมินผล ติดตาม และปรับปรุงการบริหาร

ความเสีย่งของบริษัทซึง่การบริหารความเสี่ยงดงักลา่วครอบคลมุความเสี่ยงในเร่ืองต่างๆ และรวมถึง ความเสี่ยง

จากอบุตัิเหตท่ีุอาจเกิดขึน้ในระหวา่งการขนสง่สนิค้าทัง้ทางเรือและทางรถ 
 

นอกจากนี ้บริษัทได้ทําประกันภัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ AMA สําหรับ 

การให้บริการขนส่งทางเรือบริษัทได้ทําประกันภัยเรือและเคร่ืองจักร (Hull & Machinery Insurance: H&M 

Insurance) ซึง่คุ้มครองอบุตัิเหตทุกุชนิดท่ีอาจเกิดกบัเรือและเคร่ืองจกัร เช่น การเกิดเพลงิไหม้ และการชนกระแทก 

เป็นต้น บริษัทยงัได้จดัทําประกนัภยัสาํหรับความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก (Protection & Indemnity Insurance: 

P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสียหายท่ีเกิดขึน้กับบุคคลภายนอกท่ีได้รับผลกระทบจากเรือ เช่น ความ

เสยีหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของบคุคลภายนอก ความเสยีหายของสนิค้าท่ีขนสง่ (การปนเปือ้น และการสญูหาย) 

และ ความเสียหายจากสินค้าท่ีร่ัวไหลออกจากเรือแล้วก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทตกลงวงเงิน

ประกนัภยัแตล่ะประเภทกบัผู้ รับประกนัภยั โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดอบุตัิเหตแุละมลูค่าความเสียหายท่ี

จะเกิดขึน้  ท่ีผา่นมาเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีของบริษัทไมเ่คยประสบอบุตัเิหตรุ้ายแรงใดๆ 
 

สําหรับการให้บริการขนส่งทางรถ  บริษัทได้ทําประกันภัยรถบรรทุกนํา้มันทุกคัน โดยคุ้ มครอง 

ความเสยีหายตอ่รถยนต์ และต่อชีวิตของพนกังานขบัรถและผู้ โดยสาร รวมถึงการทําประกนัภยัสินค้าท่ีรถบรรทกุ
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นํา้มนัขนสง่ โดยคุ้มครองความสญูหาย เสยีหาย หรือการสง่มอบสินค้าลา่ช้า ท่ีผ่านมารถบรรทกุนํา้มนัของบริษัท

เคยประสบอบุตัิเหตท่ีุสาํคญั 2 ครัง้ โดยเกิดความเสยีหายต่อตวัรถบรรทกุนํา้มนัอย่างมีนยัสําคญั แต่ไม่เกิดความ

เสียหายต่อพนักงานขบัรถและบุคคลภายนอก บริษัทจึงกําหนดให้มีการติดตัง้กล้องวงจรปิดภายในรถบรรทุก

นํา้มัน เพ่ือติดตามพฤติกรรมการเดินรถของพนักงานขับรถ หากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการเห็นความผิดปกติ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการจะรีบติดตอ่พนกังานขบัรถเพ่ือแจ้งเตือนทนัที 
 

บริษัทเช่ือวา่มาตรการตา่งๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้น จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอบุตัิเหต ุ

ท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างการขนส่งสินค้าให้อยู่ในระดับท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั   
 

3.2.9 ความเสีย่งจากการทจุริตระหวา่งการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังาน 
 

ในธุรกิจการขนสง่สินค้าทัง้ทางเรือและทางรถ นํา้มนัเชือ้เพลิงสําหรับเรือและรถ และสินค้าท่ีขนส่ง

ให้กับลกูค้า (โดยเฉพาะนํา้มนัเชือ้เพลิง) เป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าสงู ในขณะท่ี บริษัทต้องมีพนกังานจํานวนมาก 

ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินดงักล่าว เช่น ผู้ ทําการในเรือ (ได้แก่ นายเรือ นายประจําเรือ และลกูเรือ) และพนกังาน 

ขบัรถ เป็นต้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงท่ีพนกังานของบริษัทอาจกระทําการทุจริตหรือยกัยอกทรัพย์ของบริษัทได้ใน

หลายลกัษณะ เช่น การยกัยอกสินค้าในระหว่างการขนส่ง การยกัยอกนํา้มันเชือ้เพลิงสําหรับรถและเรือ ทัง้นี ้

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดการทุจริตหรือยักยอกทรัพย์ของบริษัทดงักล่าว บริษัทจึงได้กําหนด

มาตรการการควบคมุภายในตา่งๆ เพ่ือปอ้งกนัปัญหาการทจุริตหรือยกัยอกทรัพย์ในลกัษณะตา่งๆ  
 

สาํหรับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ ในขัน้ตอนการรับและสง่สินค้าท่ีท่าเรือ บริษัทกําหนดให้นาย

ประจําเรือ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสินค้า (Third Party Cargo Surveyor) ซึ่งเป็นคนกลางระหว่างผู้ รับ/ผู้ส่ง

สินค้ากับบริษัทและร่วมกับตัวแทนของผู้ รับ/ผู้ ส่งสินค้าในการตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสินค้าท่ีรับ 

ลงเรือหรือขนถ่ายขึน้จากเรือ โดยปริมาณของสินค้าท่ีท่ารับสินค้าลงเรือและท่าขนถ่ายสินค้าท่ีวัดได้ต้องมี 

ความแตกตา่งกนัน้อยกวา่ร้อยละ 0.5 (ปริมาณสนิค้าท่ีวดัได้อาจแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัได้ เน่ืองจากสินค้าท่ี

บริษัทขนสง่เป็นสนิค้าเหลว อณุหภมูิท่ีตา่งกนัจะมีผลตอ่ปริมาณสนิค้าได้ ในการเปรียบเทียบปริมาณสินค้า บริษัท

จําเป็นต้องคํานวณเพ่ือแปลงคา่ปริมาณสนิค้ากลบัมาท่ีอณุหภมูิมาตรฐานท่ี 30 องศาเซลเซียส) ในกรณีท่ีปริมาณ

สนิค้าท่ีวดัได้มีความแตกต่างจากปริมาณท่ีลกูค้าแจ้งไว้  นายเรือจะต้องแจ้งให้กบับริษัททราบทกุครัง้เพ่ือค้นหา

สาเหตแุละร่วมกนัตรวจสอบ หากพบว่าสาเหตมุาจากการทจุริตของผู้ ทําการในเรือ บริษัทก็จะดําเนินการลงโทษ

ตามท่ีกําหนดไว้ 
 

นอกจากนัน้ บริษัทยงักําหนดให้นายประจําเรือต้องทําหน้าท่ีเดินยามเพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อย

ของเรือ รวมถึงการตรวจสอบความผิดปกติภายในเรือ โดยเฉพาะในสว่นของจุดรับจ่ายสินค้าและนํา้มนัเชือ้เพลิง 

หากตรวจพบเรือลําอ่ืนท่ีจอดเทียบเรือบรรทุกนํา้มนัและสารเคมีของบริษัทเพ่ือลกัลอบขนถ่ายสินค้าหรือนํา้มนั

เชือ้เพลิง  นายประจําเรือท่ีเดินยามต้องแจ้งให้นายเรือ (Master) ทราบเพ่ือดําเนินการตามขัน้ตอน หากบริษัท

สอบสวนพบว่ามีผู้ ทําการในเรือเก่ียวข้องกับการลกัลอบขนถ่ายสินค้าหรือนํา้มนัเชือ้เพลิง บริษัทจะดําเนินการ

ลงโทษตามท่ีกําหนดไว้ 
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ในการสัง่ซือ้นํา้มันเชือ้เพลิงสําหรับเรือบรรทุกนํา้มันและสารเคมีแต่ละครัง้ นายเรือจะเป็นผู้ แจ้ง

ปริมาณนํา้มันเชือ้เพลิง ท่ีต้องการมายังเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการท่ีประจําอยู่ท่ีสํานกังานใหญ่ เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ปฏิบตัิการจะทําการตรวจสอบความเหมาะสมของปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีสัง่ซือ้ โดยเปรียบเทียบกับปริมาณ

นํา้มนัเชือ้เพลิงคงเหลือในรายงานการใช้นํา้มนัประจําวนั เส้นทางเดินเรือของเรือบรรทกุนํา้มนั (ระยะทางท่ีต้อง

เดินเรือ) และอตัราการบริโภคนํา้มนัเชือ้เพลงิ (Consumption Rate) ของเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี หากพบเหตุ

ให้สงสยัวา่จะมีการทจุริต บริษัทจะดําเนินการสอบสวนผู้ ทําการในเรือท่ีเก่ียวข้องเพ่ือหาสาเหต ุหากพบวา่ผู้ ทําการ

ในเรือรายใดเก่ียวข้องกบัการทจุริต บริษัทจะดําเนินการลงโทษตามท่ีกําหนดไว้ 
 

สาํหรับธุรกิจการขนสง่สินค้าทางรถ บริษัทกําหนดให้มีการใช้ซีล (Seal) ท่ีมีหมายเลขเฉพาะของแต่

ละอนัปิดผนกึช่องรับสินค้าและวาล์วจ่ายสินค้าในรถบรรทกุนํา้มนัทัง้หมดทนัทีท่ีรับสินค้าแล้ว และระบหุมายเลข

ซีลแตล่ะอนัท่ีปิดผนกึในเอกสารการขนสง่สนิค้า เมื่อรถบรรทกุนํา้มนัไปถึงปลายทาง ผู้ รับสนิค้าจะทําการตรวจเช็ค

ความสมบูรณ์ของซีลและความถูกต้องของหมายเลขซีลกับท่ีแสดงในเอกสารการขนส่งสินค้า และตรวจสอบ

ปริมาณสินค้าในรถบรรทุกนํา้มนั โดยการอ่านค่าจากแป้นแสดงระดบันํา้มนัท่ีอยู่ภายในถังบรรทุกนํา้มนัและ

เปรียบเทียบกบัปริมาณท่ีแสดงในเอกสารการขนสง่สนิค้า หากไมถ่กูต้องลกูค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้า บริษัท

ก็จะดําเนินการสอบสวนพนกังานขบัรถเพ่ือหาสาเหตแุละลงโทษหากตรวจพบการทุจริต นอกจากนี ้รถบรรทุก

นํา้มนัของบริษัททุกคนัได้ติดตัง้ระบบแสดงพิกัดผ่านดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ทําให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ

ประจําอยูท่ี่สาํนกังานสามารถติดตามการเดินรถแต่ละคนัได้ ปัจจุบนั บริษัทกําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการ

ประจําอยูท่ี่สาํนกังานทัง้ท่ีศรีราชาและท่ีลาดหลมุแก้ว ทําหน้าท่ีตรวจสอบตําแหน่งรถบรรทกุนํา้มนัและพฤติกรรม

การขบัรถของพนกังานขบัรถแต่ละคน หากตรวจพบความผิดปกติ เช่น การขบัรถออกนอกเส้นทางท่ีกําหนด การ

จอดพักรถนอกเหนือจากจุดจอดรถท่ีบริษัทกําหนด การจอดพักรถนานกว่าท่ีกําหนด เป็นต้น เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ปฏิบตัิการจะขอพบพนกังานขบัรถเพ่ือให้ชีแ้จงเหตผุล หากพนกังานขบัรถไม่สามารถชีแ้จงเหตผุลได้ บริษัทก็จะ

ดําเนินการลงโทษตามท่ีกําหนดไว้ 
 

บริษัทได้กําหนดให้รถบรรทุกนํา้มนัทุกคันท่ีจอดท่ีหน่วยงานศรีราชาต้องเติมนํา้มนัจากถังสํารอง

นํา้มนัภายในหนว่ยงานศรีราชาก่อนออกให้บริการในแตล่ะครัง้ สาํหรับรถบรรทกุนํา้มนัท่ีขนสง่ในเส้นทางท่ีมีระยะ

ทางไกลเติมนํา้มนัเชือ้เพลิงจากท่ีสถานีบริการนํา้มนั PT (เฉพาะสถานีบริการท่ีบริษัทกําหนดเท่านัน้) เน่ืองจาก 

บริษัทได้ตกลงกบั PTG ซึง่เป็นผู้ดําเนินธุรกิจสถานีบริการนํา้มนั PT ให้พนกังานขบัรถของบริษัทสามารถเติมนํา้มนั 

โดยการแสดงเอกสารการสัง่ซือ้นํา้มนั (“ใบสัง่ซือ้นํา้มนั”) ท่ีระบุชนิดและปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีต้องการเติม

ให้กบัพนกังานในสถานีบริการนํา้มนั ทัง้นี ้พนกังานประจําสถานีบริการนํา้มนั PT จะตรวจสอบลายมือช่ือในใบสัง่

ซือ้นํา้มนัว่าตรงกับท่ีบริษัทได้แจ้งไว้หรือไม่ หากไม่ตรงพนกังานในสถานีบริการนํา้มนัจะปฏิเสธการเติมนํา้มัน

เชือ้เพลิง ในขณะท่ีบริษัทสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินหากมีการเติมนํา้มนันอกเหนือจากท่ีได้แจ้งไว้ในใบสัง่ซือ้

นํา้มนั บริษัทจึงมัน่ใจได้วา่การใช้ใบสัง่ซือ้นํา้มนัจะช่วยป้องกนัการทจุริตในการขัน้ตอนการเติมนํา้มนัเชือ้เพลิงได้ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสอบทานความถกูต้องและเหมาะสมของปริมาณนํา้มนัท่ีเติมในแต่ละครัง้จากการตรวจสอบ

อตัราการใช้นํา้มนั (Consumption Rate) ของรถบรรทกุนํา้มนัแตล่ะคนั โดยบริษัทจะดําเนินการสอบสวนพนกังาน

ขบัรถ หากพบวา่รถบรรทกุนํา้มนัคนัใดมีอตัราการใช้นํา้มนัท่ีสงูผิดปกติ เน่ืองจากต้องสงสยัวา่อาจมีการทจุริตหรือ

ยกัยอกนํา้มนัเชือ้เพลงิได้ 
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ในปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทไมม่ีความเสียหายเน่ืองจากการทจุริตดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทจึงเช่ือว่า

บริษัทมีมาตรการในการควบคมุและปอ้งกนัการทจุริตของพนกังานท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
 

3.2.10 ความเสีย่งจากการจอดรอรับหรือสง่สนิค้าจากความไมพ่ร้อมของทา่เรือหรือลกูค้า 
 

การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในบางครัง้ อาจเกิดเหตุการณ์ท่ีเรือบรรทุกนํา้มนัและสารเคมีไม่

สามารถรับหรือส่งสินค้าได้เมื่อไปถึงท่าเรือ โดยสาเหตุท่ีทําให้เรือบรรทุกนํา้มนัและสารเคมีไม่สามารถรับหรือส่ง

สนิค้าได้มีหลายสาเหต ุเช่น  

1)  ลกูค้าไมพ่ร้อมรับหรือสง่สนิค้า โดยอาจเกิดจากสนิค้าไมพ่ร้อมสง่หรือเอกสารท่ีเก่ียวกบัการรับ/สง่

สนิค้าไมค่รบถ้วน  

2)  ท่าเรือท่ีกําหนดให้เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีไปรับหรือสง่ไม่พร้อมให้เรือเข้าเทียบท่า ซึ่งอาจ

เกิดจากข้อจํากดัของทา่เรือท่ีไมส่ามารถรองรับการรับ/สง่สนิค้าจากเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี

จํานวนมากได้   

3)  ถงัสําหรับบรรจุสินค้าท่ีท่าเรือปลายทางเต็มจึงไม่สามารถรับสินค้าจากเรือได้ เป็นต้น ทัง้นี ้ใน

กรณีท่ีเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีต้องจอดรอท่ีท่าเรือเป็นเวลานาน บริษัทจะได้รับผลกระทบ

จากค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมสงูขึน้ จากการจอดรอ นอกจากนี ้การจอดรอท่ีท่าเรือเป็นเวลานานยงัอาจ

สง่ผลกระทบตอ่แผนการรับสง่สนิค้าในลาํดบัถดัไปจนอาจทําให้บริษัทเสยีโอกาสในการให้บริการ

ขนสง่สินค้ากบัลกูค้ารายอ่ืนซึ่งเปลี่ยนไปใช้เรือบรรทุกนํา้มนัและสารเคมีของเจ้าของเรือรายอ่ืน

เน่ืองจากไมส่ามารถรอเรือของบริษัทได้  
 

บริษัทตระหนกัถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการจอดรอรับหรือสง่สินค้าจากความไม่พร้อมของ

ทา่เรือหรือลกูค้า บริษัทจึงเรียกเก็บคา่เสยีเวลา (Demurrage Charge) จากการจอดรอเกินเวลาท่ีกําหนด โดยคิดใน

อตัราค่าเสียเวลาต่อวนั หรือต่อชัว่โมงท่ีต้องจอดรอ ท่ีผ่านมาการจอดรอรับหรือสง่สนิค้าเกินกว่ากําหนดสว่นใหญ่

เกิดขึน้ท่ีทา่เรือในประเทศเมียนมา บริษัทจึงได้เจรจากบัผู้ เช่าเรือผ่านนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Broker) เพ่ือกําหนด

อตัราคา่เสยีเวลา (Demurrage Charge) ให้เหมาะสมกบัความลา่ช้าท่ีเกิดขึน้จริง ดงันัน้ บริษัทเช่ือวา่บริษัทสามารถ

บริหารจัดการความเสี่ยงจากการจอดรอรับหรือส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลกูค้าให้อยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสมได้ 

 

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 
 

3.3.1 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
 

ในการดําเนินธุรกิจขนสง่สนิค้าทางเรือ บริษัทติดตอ่ลกูค้าผา่นนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ท่ีอยู ่

ในต่างประเทศ ทําให้อตัราค่าขนสง่สินค้าท่ีบริษัทตกลงกบัลกูค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงมีความเสี่ยง

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นท่ีอาจทําให้บริษัทได้รับเงินคา่ขนสง่สนิค้าในสกลุเงินบาทแตกตา่งจากท่ีตัง้ใจ

ไว้ จนอาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและการลงทนุขยายธุรกิจ รวมถึง ความสามารถในการจ่ายเงิน

ปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีต้นทนุและคา่ใช้จ่ายท่ีสาํคญัในการดําเนินงาน (เช่น ต้นทนุค่านํา้มนัเชือ้เพลิง 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเทียบท่า และค่านายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ (Commission Fee) เป็นต้น)  

เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2557 ถึงปี 2559 สดัส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางเรือ 

ท่ีกําหนดเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 62 ร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ของต้นทนุและคา่ใช้จา่ย

ทัง้หมดในการขนสง่สนิค้าทางเรือ ตามลาํดบั หรือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 51 ร้อยละ 42 และร้อยละ 39 ของรายได้

จากการขนสง่สนิค้าทางเรือ การท่ีบริษัทมีต้นทนุและคา่ใช้จ่ายบางสว่นเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการบริหาร

ความเสีย่งแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ท่ีช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นได้บางสว่น  
 

นอกจากนี ้บริษัทยงักําหนดให้การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินสําหรับลงทนุซือ้เรือบรรทกุนํา้มนัและ

สารเคมลีาํใหมจ่ะกู้ยืมเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือให้ดอกเบีย้และเงินต้นท่ีชําระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือ

ช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นให้น้อยลงได้ 

 

3.3.2 ความเสีย่งจากการเรียกเก็บคา่ขนสง่จากลกูค้าผา่นทางนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ 
 

ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ ลูกค้าเกือบทัง้หมดท่ีบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าเป็นผู้ เช่าเรือ 

(Charterer) ท่ีอยูต่า่งประเทศ ทําให้การติดตอ่และประสานงานกบัลกูค้าโดยตรงทําได้ยาก นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ 

(Broker) จึงทําหน้าท่ีช่วยบริษัทในการเรียกเก็บเงินค่าบริการขนสง่สินค้าจากทางผู้ เช่าเรือ อย่างไรก็ตาม นายหน้า

จดัหาผู้ เช่าเรือท่ีบริษัทใช้บริการเป็นบริษัทท่ีอยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกนั ทําให้บริษัทต้องมีขัน้ตอนและค่าใช้จ่าย

ในการติดตามหนีส้ินมากกว่าการดําเนินธุรกิจกบับุคคลในประเทศ บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการติดตาม

หนีส้นิจากลกูหนีใ้นตา่งประเทศ 
 

ปัจจบุนั บริษัทกําหนดให้กลุม่บริษัท MEGAPORTS ทําหน้าท่ีเรียกเก็บเงินค่าขนสง่สินค้าจากลกูค้า

ของบริษัททัง้หมด โดยบริษัทกําหนดให้นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือรวบรวมเงินคา่ขนสง่สนิค้าท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าในแต่

ละเท่ียวและโอนให้บริษัทรวมกันเป็นครัง้เดียว เพ่ือลดค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับค่าธรรมเนียมธนาคาร อย่างไร 

ก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะไมส่ามารถเรียกเก็บเงินค่าขนสง่ท่ีนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือได้เรียกเก็บ

จากลกูค้าได้ บริษัทจึงกําหนดให้การโอนเงินแตล่ะครัง้เกิดจากการรวมเงินคา่ขนสง่สนิค้าไมเ่กิน 2 ถึง 3 เท่ียว เพ่ือให้

ระยะเวลาในการโอนเงินแต่ละครัง้ไม่นานเกินไปหรือจํานวนเงินไม่สงูเกินไป จึงช่วยจํากดัความเสี่ยงจากการเรียก

เก็บค่าขนสง่จากนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือได้ ในขณะท่ียงัสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการโอนเงินได้อย่างเหมาะสม 

สาํหรับเงินคา่ขนสง่สนิค้าท่ีเกิดจากการให้บริการขนสง่โดยเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีขนาดใหญ่ บริษัทกําหนดให้

นายหน้าจดัหาผู้ เชา่เรือโอนเงินคา่ขนสง่สนิค้าให้ทกุครัง้ท่ีเรียกเก็บจากลกูค้า ทัง้นี ้ในปี 2559 จํานวนเงินท่ีนายหน้า

จัดหาผู้ เช่าเรือโอนให้บริษัทต่อครัง้โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.60 ของรายได้จากการ

ให้บริการขนสง่สินค้าทางเรือ ท่ีผ่านมาบริษัทติดต่อธุรกิจกบักลุม่บริษัท MEGAPORTS มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 

โดยนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือช่วยทําหน้าท่ีดงักลา่วมาเป็นเวลานานโดยไม่เคยเกิดปัญหาเร่ืองการเรียกเก็บเงินจาก

นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ 
 

นอกจากนี ้บริษัทยังได้มีการติดตามฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท 

MEGAPORTS จากข้อมลูทางการเงินท่ีปรากฏในงบการเงินของกลุม่บริษัทMEGAPORTS โดยบริษัทพบว่ากลุ่ม

บริษัท MEGAPORTS มีผลการดําเนินงานท่ีดีและมีฐานะการเงินท่ีมัน่คง บริษัทจึงเช่ือว่าการกําหนดให้นายหน้า
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จดัหาผู้ เช่าเรือรวบรวมเงินคา่ขนสง่สนิค้าและโอนให้บริษัทเป็นครัง้เดียวจะไมก่ระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทเน่ืองจากระยะเวลาและจํานวนเงินท่ีบริษัทกําหนดให้โอนตอ่ครัง้ไมส่งูมาก  

 

3.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 
 

3.4.1 ความเสีย่งจากการมีกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร 
 

บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัในเร่ืองดงักลา่ว จึงได้กําหนดโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีช่วยให้การ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทกําหนดให้มีการแต่งตัง้บุคคลภายนอกเป็น

กรรมการอิสระจํานวน 3 คนจากกรรมการบริษัททัง้หมด 9 คน เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสินใจ และ

พิจารณาอนุมตัิรายการต่างๆ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และแต่งตัง้กรรมการอิสระทัง้ 3 คน เข้าทําหน้าท่ี

กรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานให้

บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมถึงสอบทานให้บริษัทมีการจัดทําและเปิดเผยรายงานทางการเงินท่ี

ถกูต้องและทนัเวลา บริษัทยงักําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เพ่ือทําหน้าท่ีสรรหาบคุคลท่ี

มีความรู้ความสามารถเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ รวมถึงพิจารณาและกําหนด

รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทโดยแต่งตัง้กรรมการอิสระทัง้ 3 คน เป็น

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจากกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทัง้หมด 4 คน และแต่งตัง้

กรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
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4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 รายละเอียดสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนท่ีบริษัท และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบ

ธุรกิจมีมูลค่าสทุธิหลงัหลกัค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจําหน่ายสะสม เท่ากับ 1,864.44  ล้านบาท รายละเอียด

สนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนแสดงได้ดงันี ้
 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์ 

มูลค่าสุทธิ

ทางบัญช ี

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 40.46 AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมแีละอปุกรณ์เรือ 1/    

- เรือเดินทะเล 1,186.00 บริษัท เป็นเจ้าของ เ รื อ บ ร ร ทุ ก นํ ้า มั น แ ล ะ

สารเคมีส่วนใหญ่ปลอด

ภาระจํานองแล้ว ยกเว้นเรือ

บรรทกุนํา้มนัท่ีบริษัท ลงทนุ

ซือ้ในช่วงปี 2558 และปี 

25592/ 

- รายจา่ยในการซอ่มแซมและสาํรวจเรือรอ

ตดัจา่ย 

34.71 บริษัท เป็นเจ้าของ 

- อปุกรณ์ประจําเรือ 6.40 บริษัท เป็นเจ้าของ 

รถบรรทกุนํา้มนัมนัและอปุกรณ์รถ 534.85 AMAL เป็นเจ้าของ รถบรรทกุนํา้มนัทัง้หมดตดิ

ภาระตามสญัญาเช่าซือ้ 

สาํนกังานและอปุกรณ์สาํนกังาน    

- อาคารและโรงงาน 25.49 AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

- สาํนกังานสาํเร็จรูป 1.10 AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

- สว่นปรับปรุงอาคารสาํนกังาน 13.54 บริษัท เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

- เคร่ืองตกแตง่สาํนกังาน 1.50 AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

- อปุกรณ์และเคร่ืองใช้สาํนกังาน 10.44 บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

- เคร่ืองจกัร 1.95 AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

- ยานพาหนะ 1.76 บริษัท เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 1.05 AMAL เป็นเจ้าของ  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5.19 บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

รวมทัง้หมด 1,864.44   
 

หมายเหต:ุ 1/ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จดจํานองเรือ “เมซอนร์” เรือ “เมญ่า” และเรือ “อลุญา” ที่ลงทนุซือ้ในช่วงปี 2558 และปี 2559 

ไว้เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวม 2 แหง่ 

 2/  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรถบรรทกุนํา้มนัจํานวน 100 คนั (โดยรถบรรทกุนํา้มนั 1 คนั (ชดุ) ประกอบไปด้วย รถหวัลาก

จงู (หวัลาก) 1 คนั และรถพ่วงบรรทกุนํา้มนัปริมาณบรรทกุ 45,000 ลิตร อีก 1 คนั) และมีรถหวัลากจงู 1 คนั (สํารองไว้ใช้ใน
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ระหวา่งการซอ่มแซมรถหวัลากจงูคนัอ่ืน) โดยรถบรรทกุนํา้มนัทัง้หมดและรถหวัลากจงูอีก 1 คนั อยู่ภายใต้สญัญาเช่าการเงินกับ

สถาบนัการเงินแหง่หนึ่ง โดยมีกําหนดการชําระคา่เชา่เป็นรายเดือน  

 

ทัง้นี ้สนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนท่ีสาํคญัสามารถแบ่งตามลกัษณะการใช้งานของสินทรัพย์สําหรับการ

ดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท ได้ดงันี ้

 

4.1.1 เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเรือบรรทุกนํา้มันและสารเคมี จํานวน 8 ลํา สําหรับการ

ให้บริการขนสง่ผลติภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและนํา้มนัพืชชนิดตา่งๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ได้แก่ ประเทศ

เมียนมา ประเทศเวียดนาม และ ประเทศฟิลิปปินส์) ภมูิภาคเอเชียตะวนัออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลใีต้ 

และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น) และภมูิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลงักา และ

ประเทศบงัคลาเทศ เป็นต้น) รายละเอียดท่ีสาํคญัของเรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมีของบริษัท สรุปได้ดงันี ้

 

ชื่อเรือ ข้อมูลเรือที่สาํคัญ การให้บริการ 1/ 

ญาณี - สญัชาต:ิ ไทย 

- ปีท่ีบริษัท ลงทนุซือ้: 2545 

- ปีท่ีสร้าง: 2530 

- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 1 ปี 

- นํา้หนกับรรทกุ: 2,930 เมตริกตนั 

- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและ

นํา้มันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนาม

และ/หรือ เส้นทางฟิลปิปินส์ 

พริมโรส - สญัชาต:ิ ไทย 

- ปีท่ีบริษัท ลงทนุซือ้: 2555 

- ปีท่ีสร้าง: 2535 

- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 6 ปี 

- นํา้หนกับรรทกุ: 4,908 เมตริกตนั 

- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและ

นํา้มนัพืชชนิดตา่งๆ ในเส้นทางเมียนมา 

เบิกไพร - สญัชาต:ิ ไทย 

- ปีท่ีบริษัท ลงทนุซือ้: 2555 

- ปีท่ีสร้าง: 2536 

- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 7 ปี 

- นํา้หนกับรรทกุ: 3,165 เมตริกตนั 

- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและ

นํา้มันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนาม

และ/หรือ เส้นทางฟิลปิปินส์ 
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ชื่อเรือ ข้อมูลเรือที่สาํคัญ การให้บริการ 1/ 

อามา่ - สญัชาต:ิ ไทย 

- ปีท่ีบริษัท ลงทนุซือ้: 2555 

- ปีท่ีสร้าง: 2537 

- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 8 ปี 

- นํา้หนกับรรทกุ: 3,110 เมตริกตนั 

- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและ

นํา้มันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนาม

และ/หรือ เส้นทางฟิลปิปินส์ 

จ้าวอโนมา - สญัชาต:ิ ไทย 

- ปีท่ีบริษัท ลงทนุซือ้: 2553 

- ปีท่ีสร้าง: 2538 

- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 9 ปี 

- นํา้หนกับรรทกุ: 4,763 เมตริกตนั 

- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและ

นํา้มนัพืชชนิดตา่งๆ ในเส้นทางเมียนมา 

เมซอนร์ - สญัชาต:ิ ไทย 

- ปีท่ีบริษัท ลงทนุซือ้: 2558 

- ปีท่ีสร้าง: 2546 

- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 17 ปี 

- นํา้หนกับรรทกุ: 4,823 เมตริกตนั 

- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและ

นํา้มนัพืชชนิดตา่งๆ ในเส้นทางเมียนมา 

เมญ่า - สญัชาต:ิ ไทย 

- ปีท่ีบริษัท ลงทนุซือ้: 2559 

- ปีท่ีสร้าง: 2550 

- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 21 ปี 

- นํา้หนกับรรทกุ: 9,942 เมตริกตนั 

- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและ

นํา้มันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชีย

ตะวันออก และ/หรือเส้นทางเวียดนาม 

และ/หรือเส้นทางฟิลปิปินส์ 

อลุญา - สญัชาต:ิ ไทย 

- ปีท่ีบริษัท ลงทนุซือ้: 2559 

- ปีท่ีสร้าง: 2552 

- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 23 ปี 

- นํา้หนกับรรทกุ: 13,020 เมตริกตนั 

- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุนํา้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์นํา้มนัปาล์มและ

นํา้มันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชีย

ตะวนัออก และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้ 

หมายเหต:ุ 1/ เส้นทางการให้บริการขนสง่สินค้าสําหรับเรือแตล่ะลําในบางช่วงอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในตาราง เน่ืองจากบริษัท มีการ

บริหารจดัการเส้นทางเดินเรือ โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือบางลําบางชว่งเวลาเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการ

ให้บริการลกูค้า หรือการรับนํา้มนัเชือ้เพลิงสําหรับเรือ เป็นต้น 
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4.1.2 รถบรรทกุนํา้มนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีรถบรรทกุนํา้มนั จํานวน 100 คนั สําหรับการให้บริการขนสง่

นํา้มนัเชือ้เพลงิและไบโอดีเซล B100 ในประเทศ รายละเอียดท่ีสําคญัของรถบรรทกุสินค้าเหลวของบริษัท สรุปได้

ดงันี ้

 

ประเภทรถ ข้อมูลรถที่สาํคัญ การให้บริการ 1/ 

รถบรรทกุนํา้มนั 

(100 คนั) 

รถบรรทกุนํา้มนั 1 คนั (ชดุ) ประกอบไปด้วย 

- รถหัวลากจูง (หัวลาก) ท่ีต่อพ่วงกับรถ

พว่งบรรทกุนํา้มนัเพ่ือการลากจงู 

- รถพว่งบรรทกุนํา้มนั ซึ่งมีลกัษณะเป็นถงั

บรรจุของเหลวท่ีทําจากอลมูิเนียม โดยมี

ปริมาณบรรจสุงูสดุ 45,000 ลติร 

ให้บริการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิง (ได้แก่ นํา้มนัเบนซิน 

และนํา้มนัดีเซล) และไบโอดีเซล B100 ในประเทศ 

โดยขนสง่ใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

- การขนส่งนํา้มันจากโรงกลั่นนํา้มันไปยังคลัง

นํา้มนัของ PTG 

- การขนสง่ไบโอดีเซลจากผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 

(ลกูค้า) ไปยงัโรงกลัน่นํา้มนั และรับนํา้มนัจากโรง

กลัน่นํา้มนัไปยงัคลงันํา้มนัของลกูค้า 

 

4.1.3 สาํนกังานใหญ่ 

 

นอกจากทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท ได้เช่าพืน้ท่ี

สาํนกังาน เพ่ือใช้เป็นสาํนกังานใหญ่ของบริษัท ทัง้นี ้สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนกังานมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงันี ้

 

(1) สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนกังาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 33 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ เช่า 

2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จาํกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้เช่า 

ระยะเวลา : วนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

พืน้ท่ีสาํนกังานท่ีเช่า : พืน้ท่ีขนาด 361.34 ตารางเมตร  

เลขท่ี TNA02 ชัน้ 33 ทาวเวอร์เอ โครงการ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 

เลขท่ี 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ

คา่บริการ 

: บริษัท ตกลงชําระค่าเช่าและค่าบริการให้กับผู้ ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอตัราท่ีตกลงไว้ใน

สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนกังาน 

การตอ่สญัญา : ผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ บริษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องแจ้งผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 90 วนั ก่อนวนัสิน้สดุสญัญา โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบไุว้ใน

สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนกังาน 
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(2) สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนกังาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 34 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาขน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ เช่า 

2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จาํกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้เช่า 

ระยะเวลา : วนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

พืน้ท่ีสาํนกังานท่ีเช่า : พืน้ท่ีขนาด 386.60 ตารางเมตร  

เลขท่ี TNA02 ชัน้ 34 ทาวเวอร์เอ โครงการ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 

เลขท่ี 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ

คา่บริการ 

: บริษัท ตกลงชําระค่าเช่าและค่าบริการให้กับผู้ ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอตัราท่ีตกลงไว้ใน

สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนกังาน 

การตอ่สญัญา : ผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ บริษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องแจ้งผู้ ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 90 วนั ก่อนวนัสิน้สดุสญัญา โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามท่ีระบไุว้ใน

สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนกังาน 

 

4.1.4 สาํนกังานยอ่ยและศนูย์ซอ่มบํารุง 
 

AMAL ยงัได้เช่าพืน้ท่ีสถานีบริการนํา้มนั PT ในอําเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี และซือ้ท่ีดิน

พร้อมสิง่ปลกูสร้าง ในอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ เพ่ือใช้เป็นสํานกังานย่อยของ AMAL เป็นจุดจอดรถ และศนูย์

ซอ่มบํารุง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหารจดัการการขนสง่สินค้าทางรถ ทัง้นี ้สญัญาเช่าพืน้ท่ีและสญัญา

ซือ้ขายท่ีดินมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงันี ้

 

(1) สญัญาเช่าพืน้ท่ีสถานีบริการนํา้มนั PT (แหง่ท่ี 1) 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จาํกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ เช่า 

2. บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จาํกัด ในฐานะผู้ให้เช่า 

ระยะเวลา : วนัท่ี 15 ตลุาคม 2558 ถึงวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 

พืน้ท่ีท่ีเช่า : พืน้ท่ีขนาด 72.25 ตารางเมตร  

(พืน้ท่ีพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนภายในสถานีบริการนํา้มนั PT ในอําเภอลาดหลุมแก้ว 

จงัหวดัปทมุธานี)  

อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ

คา่บริการ 

: AMAL ตกลงชําระค่าเช่าให้กบัผู้ ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอตัราท่ีตกลงไว้ในสญัญาเช่าพืน้ท่ี

สาํนกังาน รวมถึงชําระคา่ภาษีโรงเรือนและท่ีดินให้กบัผู้ให้เช่า 

การตอ่สญัญา : AMAL สามารถต่ออายุสญัญา โดยส่งหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ ให้เช่าภายในเวลาไม่เกินกว่า  3 

เดือนและไมต่ํ่ากวา่ 1 เดือนก่อนวนัท่ีครบกําหนดตามสญัญา 
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(2) สญัญาเช่าพืน้ท่ีสถานีบริการนํา้มนั PT (แหง่ท่ี 2) 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จาํกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ เช่า 

2. บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จาํกัด ในฐานะผู้ให้เช่า 

ระยะเวลา : วนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

พืน้ท่ีท่ีเช่า : พืน้ท่ีขนาด 500 ตารางเมตร  

(พืน้ท่ีพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนภายในสถานีบริการนํา้มนั PT ในอําเภอลาดหลุมแก้ว 

จงัหวดัปทมุธานี)  

อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ

คา่บริการ 

: AMAL ตกลงชําระค่าเช่าให้กบัผู้ ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอตัราท่ีตกลงไว้ในสญัญาเช่าพืน้ท่ี

สาํนกังาน รวมถึงชําระคา่ภาษีโรงเรือนและท่ีดินให้กบัผู้ให้เช่า 

เงินประกนัการเช่า : AMAL ตกลงมอบเงินประกนัตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาให้กบัผู้ให้เช่า เพ่ือเป็นหลกัประกนัการ

เช่า หาก AMAL เช่าจนครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญา โดยมิได้ประพฤติผิดสญัญา และ

มิได้ค้างชําระเงินตา่งๆ ตามสญัญา ผู้ให้เช่าจะคืนเงินจํานวนนีใ้ห้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

การตอ่สญัญา : AMAL สามารถต่ออายุสญัญา โดยส่งหนงัสือแจ้งไปยงัผู้ ให้เช่าภายในเวลาไม่เกินกว่า  3 

เดือนและไมต่ํ่ากวา่ 1 เดือนก่อนวนัท่ีครบกําหนดตามสญัญา 

 

(3) สญัญาซือ้ขายท่ีดิน 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จาํกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ซือ้1/ 

2. บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ในฐานะผู้ขาย 

(ผู้ขายไมใ่ช่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัท) 

วนัท่ีลงนาม : วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 

รายละเอียดสินทรัพย์

ท่ีซือ้ 

: ท่ีดินขนาด 21 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ตัง้อยูใ่นอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

หมายเหต:ุ 1/ AMAL ได้ชําระเงินคา่ที่ดินตามที่ตกลงไว้ในสญัญาซือ้ขาย และโอนกรรมสิทธ์ิมาเป็นของ AMAL แล้ว 

 

(4) สญัญาซือ้ขายสิง่ปลกูสร้าง 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จาํกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ซือ้1/ 

2. นิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ในฐานะผู้ขาย 

(ผู้ขายไมใ่ช่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัท) 

วนัท่ีลงนาม : วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 

รายละเอียดสินทรัพย์

ท่ีซือ้ 

: สิ่งปลกูสร้าง (อาคารโครงสร้างเหล็ก จํานวน 1 หลงั) ท่ีตัง้อยู่บนท่ีดิน ขนาด 21 ไร่ 2 งาน 8 

ตารางวา ซึง่ตัง้อยูท่ี่อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

หมายเหต:ุ 1/ AMAL ได้ชําระเงินคา่สิ่งปลกูสร้างตามที่ตกลงไว้ในสญัญาซือ้ขาย และโอนกรรมสิทธ์ิมาเป็นของ AMAL แล้ว 
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4.2 สัญญาสาํคัญที่เกี่ยวข้องในการดาํเนินธุรกิจ 
 

ในการดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ AMAL และลกูค้าจะลงนามในสญัญาว่าจ้างขนสง่สินค้า เพ่ือตกลง

เง่ือนไขท่ีสาํคญัในการให้บริการขนสง่สินค้า ทัง้นี ้สญัญาว่าจ้างขนสง่สินค้าให้กบัลกูค้าทัง้ 2 ราย มีรายละเอียดท่ีสําคญั 

ดงันี ้
 

4.2.1 สญัญาวา่จ้างขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัท่ี 1) 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จาํกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ รับจ้าง 

2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จาํกัด ในฐานะผู้วา่จ้าง 1/ 

วนัท่ีลงนาม : วนัท่ี 1 มกราคม 2558 

ระยะเวลา : 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ทัง้นี ้ระยะเวลาท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช้อาจถกูปรับเพ่ิม

หรือปรับลดระยะเวลาตอ่ไปได้ในภายหน้าขึน้อยูก่บัการประเมินผลงานตามสญัญา 

การบอกเลกิสญัญา : สญัญาสามารถยกเลกิได้ทนัทีเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้

- หาก AMAL กระทําผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อรวมกนั หรือ 

- คูส่ญัญาไมส่ามารถทํางานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาท่ีกําหนด หรือ 

- คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่ หรือ 

- คู่สญัญาละทิง้การทํางาน ไม่แก้ไขงานสว่นหนึ่งสว่นใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว้ตามสญัญา หรือ 

- คูส่ญัญาเป็นบคุคลล้มละลาย 

ก่อนครบกําหนดระยะเวลาท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช้ สญัญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรให้คูส่ญัญาทราบลว่งหน้าก่อนถึงวนัสิน้สดุไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

คา่ขนสง่สนิค้า : ผู้วา่จ้างตกลงชําระคา่ขนสง่ โดยคิดคํานวณ จากปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ี AMAL ขนสง่ และ

อตัราคา่ขนสง่ท่ีอ้างอิงจากระยะทางท่ีขนสง่และราคาขายปลีกของนํา้มนัดีเซลภายในสถานี

บริการนํา้มนัในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สรุปสาระสําคญัของ

สญัญา 

: - AMAL ตกลงรับจ้างขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิทกุประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลัน่นํา้มนัของ 

TOP ไปยงัคลงันํา้มนัตามท่ีกําหนด เพ่ือสง่มอบนํา้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ว่าจ้าง ให้แล้ว

เสร็จตามวนั เวลา ปริมาณ และสถานท่ี ซึ่งผู้ว่าจ้างได้กําหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบ

ลว่งหน้าในแตล่ะคราว 

- ผู้วา่จ้างตกลงรับประกนัปริมาณงานขัน้ตํ่าของการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงให้กบั AMAL ไว้

ท่ีอตัราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมดท่ีผู้ว่าจ้าง

ได้ดําเนินการแจ้งเป็นหนงัสอืให้ AMAL รับทราบ 

- AMAL มีหน้าท่ีจดัหารถบรรทุกนํา้มนัจํานวน 30 คนั ซึ่งมีคณุสมบตัิตามท่ีผู้ ว่าจ้าง

กําหนด โดยเข้าเร่ิมปฏิบตัิงานตามสญัญาภายในเดือนมีนาคม 2558 หากเกินกําหนด

ระยะเวลาดงักล่าว AMAL ตกลงชําระค่าปรับให้กับผู้ ว่าจ้างตามอตัราท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญา 

- AMAL ต้องนําหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี

กําหนดระยะเวลาสิน้สดุของการคํา้ประกนั ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กบัผู้วา่จ้าง 
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เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

- AMAL ตกลงชดใช้คา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ ตามมลูค่า ประเภทและชนิดของนํา้มนัเชือ้เพลิง

ท่ีเสยีหาย สญูหาย หรือชํารุดบกพร่อง โดยการคิดคํานวณราคาของผลติภณัฑ์ตามราคา

ท่ีระบใุนเอกสารกํากบัการขนสง่หรือใบกํากบัภาษี ณ วนัท่ีเกิดเหต ุ

- ในกรณีท่ีปรากฎว่านํา้มันเชือ้เพลิงท่ีขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง 

AMAL ตกลงชําระเงินค่านํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีเสื่อมสภาพ สญูหาย สญูเสีย หรือมีคณุภาพ

ลดลง รวมทัง้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้ปวงให้กบัผู้วา่จ้างจนครบถ้วนในทนัที 

หมายเหต:ุ 1/ เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัท และ PTG (คูส่ญัญาเดิม ในฐานะผู้วา่จ้าง) ได้ทําบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสญัญา โดยตกลง

ให้เปลี่ยนแปลงตวัผู้ ว่าจ้างตามสญัญาว่าจ้างขนส่งนํา้มนัเชือ้เพลิง จาก PTG มาเป็น PTGLG และให้มีผลนับตัง้แต่วนัที่ทํา

บนัทกึข้อตกลงเพ่ิมเติม 

 

4.2.2 สญัญาวา่จ้างขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิ (ฉบบัท่ี 2) 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จาํกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ รับจ้าง 

2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จาํกัด ในฐานะผู้วา่จ้าง 1/ 

วนัท่ีลงนาม : วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ระยะเวลา : 5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2559 ทัง้นี ้ระยะเวลาท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช้อาจถกูปรับเพ่ิม

หรือปรับลดระยะเวลาตอ่ไปได้ในภายหน้าขึน้อยูก่บัการประเมินผลงานตามสญัญา 

การบอกเลกิสญัญา : สญัญาสามารถยกเลกิได้ทนัทีเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้

- หาก AMAL กระทําผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อรวมกนั หรือ 

- คูส่ญัญาไมส่ามารถทํางานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาท่ีกําหนด หรือ 

- คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามคําสัง่ หรือ 

- คู่สญัญาละทิง้การทํางาน ไม่แก้ไขงานสว่นหนึ่งสว่นใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดไว้ตามสญัญา หรือ 

- คูส่ญัญาเป็นบคุคลล้มละลาย 

ก่อนครบกําหนดระยะเวลาท่ีสญัญามีผลบงัคบัใช้ สญัญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรให้คูส่ญัญาทราบลว่งหน้าก่อนถึงวนัสิน้สดุไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

คา่ขนสง่สนิค้า : ผู้วา่จ้างตกลงชําระคา่ขนสง่ โดยคิดคํานวณ จากปริมาณนํา้มนัเชือ้เพลงิท่ี AMAL ขนสง่ และ

อตัราคา่ขนสง่ท่ีอ้างอิงจากระยะทางท่ีขนสง่และราคาขายปลีกของนํา้มนัดีเซลภายในสถานี

บริการนํา้มนัในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สรุปสาระสําคญัของ

สญัญา 

: - AMAL ตกลงรับจ้างขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิทกุประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลัน่นํา้มนัของ 

TOP ไปยงัคลงันํา้มนัตามท่ีกําหนด เพ่ือสง่มอบนํา้มนัเชือ้เพลิงให้กบัผู้ว่าจ้าง ให้แล้ว

เสร็จตามวนั เวลา ปริมาณ และสถานท่ี ซึ่งผู้ว่าจ้างได้กําหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบ

ลว่งหน้าในแตล่ะคราว 

- ผู้วา่จ้างตกลงรับประกนัปริมาณงานขัน้ตํ่าของการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงให้กบั AMAL ไว้

ท่ีอตัราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมดท่ีผู้ว่าจ้าง

ได้ดําเนินการแจ้งเป็นหนงัสอืให้ AMAL รับทราบ 
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- AMAL มีหน้าท่ีจดัหารถบรรทุกนํา้มนัจํานวน 50 คนั ซึ่งมีคณุสมบตัิตามท่ีผู้ ว่าจ้าง

กําหนด โดยเข้าเร่ิมปฏิบตัิงานตามสญัญาภายในเดือนมนีาคม 2559 หากเกินระยะเวลา

ดงักลา่ว AMAL ตกลงชําระคา่ปรับให้กบัผู้วา่จ้างตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในสญัญา 

- AMAL ต้องนําหนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี

กําหนดระยะเวลาสิน้สดุของการคํา้ประกนั ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กบัผู้วา่จ้าง 

เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

- AMAL ตกลงชดใช้คา่เสยีหายท่ีเกิดขึน้ ตามมลูค่า ประเภทและชนิดของนํา้มนัเชือ้เพลิง

ท่ีเสยีหาย สญูหาย หรือชํารุดบกพร่อง โดยการคิดคํานวณราคาของผลติภณัฑ์ตามราคา

ท่ีระบใุนเอกสารกํากบัการขนสง่หรือใบกํากบัภาษี ณ วนัท่ีเกิดเหต ุ

- ในกรณีท่ีปรากฎว่านํา้มันเชือ้เพลิงท่ีขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง 

AMAL ตกลงชําระเงินค่านํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีเสื่อมสภาพ สญูหาย สญูเสีย หรือมีคณุภาพ

ลดลง รวมทัง้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้ปวงให้กบัผู้วา่จ้างจนครบถ้วนในทนัที 

หมายเหต:ุ 1/ เม่ือวนัที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัท และ PTG (คู่สญัญาเดิม ในฐานะผู้ ว่าจ้าง) ได้ทําบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสญัญา โดยตกลง

ให้เปลี่ยนแปลงตวัผู้ ว่าจ้างตามสญัญาว่าจ้างขนส่งนํา้มนัเชือ้เพลิง จาก PTG มาเป็น PTGLG และให้มีผลนับตัง้แต่วนัที่ทํา

บนัทกึข้อตกลงเพ่ิมเติม 

 

4.2.3 สญัญาวา่จ้างขนสง่ไบโอดีเซล B100 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จาํกัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ รับจ้าง 

2. ผู้ผลิตและจาํหน่ายไบโอดีเซล B100 ในฐานะผู้วา่จ้าง 

วนัท่ีลงนาม : วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 

ระยะเวลา : 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 กนัยายน 2557 หากคู่สญัญามิได้บอกเลิก สญัญากบัอีกฝ่ายหนึ่งจะมี

ผลทําให้สญัญาถกูตอ่ออกไปคราวละ 1 ปี 

การบอกเลกิสญัญา : คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีสทิธ์ิบอกเลิกสญัญาโดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร โดยผู้วา่จ้างจะต้องแจ้งให้ AMAL ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 90 วนั และ AMAL

จะต้องแจ้งให้ผู้วา่จ้างทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 180 วนั 

คา่ขนสง่สนิค้า : ผู้ว่าจ้างตกลงชําระค่าขนสง่ โดยคิดคํานวณ จากปริมาณไบโอดีเซล B100 ท่ี AMAL ขนส่ง 

และอตัราคา่ขนสง่ท่ีอ้างอิงจากราคาขายปลกีของนํา้มนัดีเซลภายในสถานีบริการนํา้มนัในเขต

พืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สรุปสาระสําคัญของ

สญัญา 

: - AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้กับผู้ ว่าจ้าง ตามชนิด ปริมาณ เวลา 

สถานท่ี และจดุหมายปลายทางตามท่ีผู้วา่จ้างกําหนดให้ในใบสง่สนิค้าหรือใบแจ้งหนี ้

- AMAL จะต้องเป็นผู้ขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิง ตามมาตรา 12 แห่งพระพระราชบญัญัติค้า

นํา้มนัเชือ้เพลงิ โดยรถบรรทกุนํา้มนัต้องมีคณุสมบตัิตามท่ีผู้วา่จ้างกําหนด และพนกังาน

ขับรถต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีผู้ ว่าจ้างกําหนด รวมทัง้ต้องทํา

ประกันภัยรถบรรทุกนํา้มนัทุกคันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์และ

ประกนัรถยนต์คุ้มครองบคุคลท่ี 3 หรือความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก โดยมีวงเงินชดเชย

ตามท่ีผู้วา่จ้างกําหนด 
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- AMAL ต้องรับผิดชอบในความเสยีหาย สญูหาย หรือขาดตกบกพร่อง หรือการปลอมปน

ของสนิค้าทัง้ในด้านคณุภาพและปริมาณ เน่ืองจากการควบคมุรักษาหรือการขนสง่สนิค้า

ของ AMAL ทนัทีนบัตัง้แต่ รถบรรทกุนํา้มนัของ AMAL ออกจากสถานท่ีจ่ายสินค้าของผู้

วา่จ้างจนถึงผู้ รับสนิค้าได้ลงช่ือตรวจรับสนิค้าในใบสง่ของหรือใบแจ้งหนี ้

- AMAL ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทัง้หมด หากพนกังานขบัรถของ AMAL กระทํา

การทจุริต ยกัยอก ขโมย หรือผสมปลอมปนสินค้าในระหว่างการขนสง่สินค้าให้ผู้ว่าจ้าง 

โดยมีหลกัฐานชดัเจน 

 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัท มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการท่ีเป็นส่วน

สนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทําให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกําไรเพ่ิมมากขึน้ หรือธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ 

(Synergy) ให้กบับริษัท โดยสามารถสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึน้ โดย ณ วนัท่ี 

10 กรกฎาคม 2557 บริษัท ได้เข้าไปลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากดั (“AMAL”) ในสดัสว่นร้อย

ละ 99.99 ภายหลงัการเพ่ิมทนุเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจของ AMAL ในช่วงท่ีผ่านมา ณ สิน้เดือนกนัยายน 2559 บริษัท 

ถือหุ้น AMAL ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัท

หรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน)  

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : AMA 

ประเภทธุรกิจ : ผู้ให้บริการขนสง่สนิค้าเหลว (Liquid Product) ทางเรือและทางรถ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 33/4  อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์  ชัน้ท่ี 33  ทาวเวอร์ เอ  ห้องเลขท่ี TNA02  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000231 

โฮมเพจ : 36www.amamarine.co.th 

โทรศพัท์ : 0-2001-2801 

โทรสาร : 0-2001-2800 

ทนุจดทะเบียน : 215,800,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 215,800,000 บาท 

จํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด : 431,600,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น : 0.50 บาท 
 

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัททรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

  เลขท่ี 93  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  

เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : 0-2009-9000 

โทรสาร : 0-2009-9991 
 

ผู้สอบบัญช ี : นาง สวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2982 

  บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 0-2259-5300 

โทรสาร : 0-2260-1553 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จํากดั 

  93/1 อาคาร จีพีเอฟ วิทย ุทาวเวอร์ เอ  ชัน้ 14 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั 

กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท์ : 0-2627-3443 

โทรสาร : 0-2627-3250 

 

http://www.amamarine.co.th/
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ส่วนท่ี 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์ 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีทนุจดทะเบียน และทนุชําระแล้วเท่ากบั 215.80 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็น

หุ้นสามญัจํานวน 431.60 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

 

  รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียด ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 1/ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

1. กลุม่นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท  2/  170,955,000  39.61 

- นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และครอบครัว  74,500,000  17.26  

- นายพิพฒัน์ รชักิจประการ 3/ 68,400,000  15.85  

- นายชลฐั รชักิจประการ 2,100,000  0.49  

- นายปกเขตร รชักิจประการ 2,000,000  0.46  

- นางสาวปกรกานต์ รชักิจประการ 2,000,000  0.46  

- นายพิทกัษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว 18,870,000  4.37  

- นายพิทกัษ์ รชักิจประการ 3/ 12,800,000  2.97  

- นางสาวจนัทวรจัฉร์ จนัทรศารทูล 3/ 6,070,000  1.41  

- นางฉตัรแก้ว คชเสนี และครอบครัว 23,295,000  5.40  

- นางฉตัรแกว้ คชเสนี 3/ 12,905,000  2.99  

- นางสาวลภสัอร คชเสนี  3/ 6,080,000  1.41  

- นายเขมภพ คชเสนี 2,050,000  0.47  

- นายสหสัชยั คชเสนี 2,260,000  0.52  

- นางกชกรณ์ พิบลูธรรมศกัดิ ์ 19,600,000  4.54  

- นายพิบลูย์ รัชกิจประการ 18,800,000  4.36  

- นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ 3/ 15,890,000  3.68  

2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากดั 4/  103,600,000  24.00 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 1/ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

3. กลุม่นายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท 5/  26,600,000  6.16 

- นายพิศาล รัชกิจประการ 9,200,000  2.13  

- นายสทุธิวฒุิ รัชกิจประการ และครอบครัว 7,000,000  1.62  

- นายสทุธิวฒิุ รชักิจประการ 3,500,000  0.81  

- นายธนทั รชักิจประการ 3,500,000  0.81  

- นายสนุทร รัชกิจประการ 5,200,000  1.20  

- นางจไุรวรรณ หยวน 4,200,000  0.97  

- นายธนกฤต รัชกิจประการ 500,000  0.12  

- นางสาวธญัธร รัชกิจประการ 500,000  0.12  

4. กลุม่นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ และญาติสนิท 6/ 16,620,300   3.85 

- นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ และครอบครัว 15,020,300  3.48  

 -   นายชูศกัด์ิ ภูชชัวนิชกลุ 500,000  0.12  

- นางสขุวสา ภูชชัวนิชกลุ 2,020,000  0.47  

- นายเตชสั ภูชชัวนิชกลุ 6,250,300  1.45  

- นางสาวปญุญา ภูชชัวนิชกลุ 6,250,000  1.45  

- นางสาวพรทิพย์ ภชูชัวนิชกลุ 1,600,000  0.37  

5. นายโชติพนัธุ์  เตียววิฒัน์  5,888,500  1.36 

6. นางสาวเพรชรัตน์  จรรยธรรมพต  5,604,500  1.30 

7. นายอมรวฒัน์  ถิรกฤตพร  4,000,000  0.93 

8. นางสาวอารยา  หฤหรรษ์ปราการ  3,030,000  0.70 

9. นายอลงกรณ์  ใจอีมสนิ  3,000,000  0.70 

10. นางสาวอไุรวรรณ  แซห่ล ี  3,000,000  0.70 

รวมผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  342,298,300  79.31 

ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย  89,301,700  20.69 

รวมจาํนวนหุ้นที่ออกและจาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด  431,600,000  100.00 

 

หมายเหต:ุ ข้อมลูจาก บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 

1/ การจัดกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่แสดงนี ้ไม่ใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และไม่ใช่บุคคลที่

กระทําการร่วมกัน (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เร่ือง กําหนดลักษณะ

ความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอ่ืน และการปฏิบตัิตามมาตรา 246 และมาตรา 

247 แตอ่ยา่งใด  
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2/ กลุม่นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบไปด้วย 

1) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเ ป็น กรรมการและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ และครอบครัว ได้แก่  นายชลัฐ  

รัชกิจประการ (บตุรชาย) นายปกเขตร รัชกิจประการ (บตุรชาย) และ นางสาวปกรกานต์ รัชกิจประการ (บตุรสาว) 

2) นายพิทกัษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย  (1) นายพิทกัษ์ รัชกิจประการ ซึง่เป็น น้องชายของนายพิพฒัน์ 

รัชกิจประการ และเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ PTG  (2) นางสาวจนัทวรัจฉร์ จนัทรศารทลู ซึ่งเป็น

ภรรยาของนายพิทกัษ์ รัชกิจประการ 

3) นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว ประกอบไปด้วย  (1) นางฉัตรแก้ว คชเสนี  ซึ่งเป็น น้องสาวของ นายพิพัฒน์  

รัชกิจประการ และเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ PTG  (2) นางสาวลภสัอร คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรสาว  (3) นายเขมภพ  

คชเสนี ซึง่เป็นบตุรชาย  และ (4) นายสหสัชยั คชเสนี ซึง่เป็นบตุรชาย 

4) นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ ซึ่งเป็น น้องสาวของนายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และเป็นกรรมการของบริษัท และ AMAL 

และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

5) นางกชกรณ์ พิบลูธรรมศกัดิ์ ซึง่เป็น น้องสาวของนายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

6) นายพิบลูย์ รัชกิจประการ ซึง่เป็น น้องชายของนายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

3/ ผู้ ถือหุ้นบางรายใน กลุ่มนายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ได้แก่ 1) นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ  2) นางฉัตรแก้ว คชเสนี  

3) นางสาวลภสัอร คชเสนี  4) นายพิทกัษ์ รัชกิจประการ  5) นางสาวจนัทวรัจฉร์ จนัทรศารทลู  และ  6) นางสาวภคัจิรา  

รัชกิจประการ (รวมเรียกว่า “กลุ่มรัชกิจประการที่เป็น Concert Party”)  ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ น PTG มีความประสงค์จะปรับ

โครงสร้างการถือหุ้นใน PTG โดยได้จดัตัง้บริษัท รัชกิจ โฮลดิง้ จํากัด (“รัชกิจโฮลดิง้”) เพ่ือรับโอนหุ้น PTG รวมทัง้หมดใน

สดัส่วนร้อยละ 25.10 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดใน PTG จากกลุ่มรัชกิจประการที่เป็น Concert Party ทัง้นี ้กลุ่มรัชกิจ

ประการที่เป็น Concert Party ได้ทําข้อตกลงวา่ด้วยการใช้สิทธิออกเสียงของกลุม่ผู้ ถือหุ้นไปในทางเดียวกนั เพ่ือออกเสียงหรือ

ควบคมุ PTG ร่วมกนั  

4/ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากัด (“PTGLG”) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี  จํากัด (มหาชน) (“PTG”)  

ซึ่ง ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 PTG ถือหุ้น PTGLG ร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว PTGLG จดัตัง้ขึน้

เพ่ือดําเนินธุรกิจขนสง่ ขนถ่ายนํา้มนัเชือ้เพลิง ก๊าซ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าทกุประเภท รวมถึงคนโดยสาร ทัง้ทางบก 

ทางนํา้ ทางอากาศ ทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ  

5/ กลุม่นายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบไปด้วย 

1) นายพิศาล รัชกิจประการ ซึง่เป็น กรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ AMAL และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2) นายสนุทร รัชกิจประการ ซึง่เป็น บิดาของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

3) นายสทุธิวฒิุ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย  (1) นายสทุธิวฒิุ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พ่ีชายของนายพิศาล 

รัชกิจประการ และเป็น กรรมการของ AMAL และผู้ ถือหุ้นของบริษัท  (2) นายธนทั รัชกิจประการ ซึง่เป็นบตุรชาย 

4) นายธนกฤต รัชกิจประการ ซึง่เป็น พ่ีชายของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

5) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึง่เป็น น้องสาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

6) นางจไุรวรรณ หยวน ซึง่เป็นพ่ีสาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

6/ กลุม่นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ และ ญาติสนิท ประกอบไปด้วย 

1) นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และ 

AMAL และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  (2) นางสขุวสา ภชูชัวนิชกุล ซึ่งเป็นภรรยาของนายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกุล และเป็นพ่ีสาว

ของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้บริหารของ PTG  (3) นายเตชัส ภชูัชวนิชกุล ซึ่งเป็นบุตรชาย และ  (4) นางสาว

ปญุญา ภชูชัวนิชกลุ ซึง่เป็นบตุรสาว 

2) นางสาวพรทิพย์ ภชูชัวนิชกลุ ซึง่เป็นพ่ีสาวของนายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ 
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7.3   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสทุธิของงบการเงิน

เฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและทนุสาํรองตามกฎหมายและเงินสํารองอ่ืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใช้

เงินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินงาน แผนการลงทนุ และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีวา่ บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอ

สาํหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร 
 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่

เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงาน

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย 

 

บริษัทกําหนดให้บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 ของกําไร

สทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและทนุสํารองตามกฎหมายและเงินสํารองอ่ืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม 

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง  

ความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด 

ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทยอ่ย โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีวา่ 

บริษัทยอ่ยจะต้องมีเงินสดเพียงพอสาํหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่

ผู้ ถือหุ้น ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ย และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยเห็นสมควร 

 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ยท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอํานาจอนมุตัิให้

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 

 

51 

8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ทา่น ดงันี ้

1. นายพิพฒัน์  รัชกิจประการ ประธานกรรมการ 

2. นายชศูกัดิ์  ภชูชัวนิชกลุ กรรมการ 

3. นายพิศาล  รัชกิจประการ กรรมการ 

4. นางสาวภคัจิรา  รัชกิจประการ กรรมการ 

5.  นายธาตรี  เกิดบญุสง่1/, 2/ กรรมการ 

6. นายชยัทศัน์  วนัชยั1/, 2/ กรรมการ 

7. นายกศุล  เวชศิลป์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฎร์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

9. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ   1/   กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากบริษัท0 พีทีจี โลจิสติกส์0 จํากดั ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีถื่อหุ้นในบริษัท ร้อยละ 24.00 ของหุ้น

ทีมี่ สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559 

 2/ ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2559 

จํานวนกรรมการดงักล่าวเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทท่ีกําหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบ

จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการทกุท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติและขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ใน หัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท” 

และ หวัข้อ “การกาํกับดูแลกิจการ” 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือนายชูศักดิ์  ภูชัชวนิชกุล หรือนายพิศาล  

รัชกิจประการ หรือ นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ หรือ นายธาตรี เกิดบุญส่ง  กรรมการสองในสี่คนลงลายมือช่ือ

ร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษัท  
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คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. บรรลนิุติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลา

เพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีแก่บริษัทได้ 

2. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

3. ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทจุริต 

4. ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

5. ไม่อยู่ระหว่างการถกูกลา่วโทษ หรือถกูดําเนินคดี หรือต้องคําพิพากษา หรือถกูเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการ

ประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนั ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระทําอนัไม่เป็นธรรม

เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

6. ไมอ่ยูร่ะหวา่งการถกูกลา่วโทษ หรือถกูดําเนินคดี หรือต้องคําพิพากษา หรือถกูเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายวา่

ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ โดยหน่วยงาน

ท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนัน้ 

7. ในกรณีท่ีเคย หรืออยูร่ะหวา่งการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรม 

ท่ีแสดงวา่ มีเจตนาอําพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทจดทะเบียนนัน้ๆ หรือของ

บริษัทท่ีเคยเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอนัเป็นเท็จในสาระสําคญัหรือปกปิด

ข้อความจริงอนัเป็นสาระสําคญัอนัควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ท่ีต้องเปิดเผยต่อประชาชน หรือต้องยื่นต่อ 

สาํนกังาน กลต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8. ในกรณีท่ีเคยหรืออยูร่ะหวา่งการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงว่ามี

การละเลยการทําหน้าท่ีตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทนัน้ๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น

หุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ

ของบริษัทไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

ก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

นัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือ ผู้มี

อํานาจควบคมุ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ี

จะได้รับอนมุตัิให้ดํารงตําแหนง่ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว

ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ดํารงตําแหนง่  

ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกลา่วข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อย

ละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การ

คํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเ ก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมี

ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

สงักดัอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนุมตัิให้ดํารง

ตําแหนง่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการ

ทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้

ดํารงตําแหนง่ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 

 

54 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 

1. กรรมการบริษัทจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากตําแหน่งในทกุครัง้ของการประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ พ้นจากตําแหน่ง ในกรณีท่ี

กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหนง่ดงักลา่วไมอ่าจแบง่ได้พอดีหนึง่ในสาม ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัหนึง่ในสาม 

2. กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อ

วาระโดยอตัโนมตั ิ

3. นอกจากการพ้นจากตําแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตําแหนง่เมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทตามท่ีระบไุว้ข้างต้น 

- ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ 

- ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 

- ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

4. กรณีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและเลอืกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ เข้าเป็นกรรมการ

บริษัทแทน เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทท่ีเข้าดาํรงตําแหนง่แทนนัน้จะ

อยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการบริษัทซึง่ตนแทน 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

1. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 

ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความ

รับผิดชอบเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย (Accountability to Shareholders) 

2. กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากบัควบคมุดแูล (Monitoring and Supervision)  

ให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ภายใต้การกํากับดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก ่

ผู้ ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 

3. ควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งมีจริยธรรมและมีความเทา่เทียมกนั 

4. พิจารณาและกําหนดแผนงบประมาณประจําปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจําปีให้เหมาะสม และ

สอดคล้องกบันโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคมุให้ฝ่ายบริหารใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนงบประมาณประจําปี  

5. ติดตามการดําเนินกิจการของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ และตระหนกัถึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อกําหนด 

ในสญัญาท่ีเก่ียวข้องของบริษัท โดยกําหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนเร่ืองท่ีสําคญัอ่ืนๆ  

ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพ่ือให้การดําเนิน

กิจการของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 

6. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบทางบญัชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และ 

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีประสทิธิภาพและเช่ือถือได้ 
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7. ให้ความสําคญัในการดําเนินการเร่ืองการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับ

บริหารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ และกําหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ 

8. พิจารณาและอนุมตัิ หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เก่ียวกบัการเข้าทํารายการ ก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติ สําหรับการเข้าทําธุรกรรมท่ีมีนัยสําคัญต่อบริษัท และการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท และ/หรือ หลกัเกณฑ์และประกาศท่ี สาํนกังาน 

กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมนัน้ๆ และ/

หรือ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด 

9. จัดให้รายงานประจําปีของบริษัท และ/หรือ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ 

ท่ีเก่ียวข้องกําหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพ 

การดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทัง้ในด้านบวกและลบ  

พร้อมเหตผุลสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 

10. พิจารณาและอนมุตัิโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมตอ่การดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจดัตัง้คณะอนกุรรมการต่างๆ  

และการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ หรือบคุคลท่ีมีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และ 

ความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการตา่งๆ 

11. พิจารณาและแต่งตัง้กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

12. พิจารณาและกําหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนประจําปีของบริษัท และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีเหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ตําแหน่ง 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คณุสมบตัิ ความรู้และความสามารถ และอตัราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั 

13. พิจารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนของกรรมการและคณะอนกุรรมการต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทนนําเสนอ ก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

14. พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการ ก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ รวมทัง้พิจารณา 

ความเหมาะสมและแต่งตัง้บุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอให้เป็นกรรมการ 

ในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 

15. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใด ปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง 

อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจ

เพ่ือให้บคุคลดงักล่าว มีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ  

ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้นี  ้การมอบอํานาจดังกล่าวต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติ

คณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชมุคณะกรรมการอย่างชดัเจน และมีการระบขุอบเขตอํานาจหน้าท่ีของ

ผู้ รับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ผู้ ได้รับมอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มีอํานาจอนมุตัิรายการท่ีบุคคลดงักล่าว 

หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (“บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมายตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ คณะกรรมการตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจมี
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 

16. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนใด ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ 

ท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ประจาํปี 2559 
 

รายชื่อกรรมการ 

จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / จาํนวนครัง้ที่ประชุม 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

1. นายพิพฒัน์  รัชกิจประการ2/ 8/8 - - - 

2. นายชศูกัดิ์  ภชูชัวนิชกลุ 8/8 7/7 - - 

3. นายพิศาล  รัชกิจประการ 8/8 7/7 - 2/2 

4. น.ส.ภคัจิรา  รัชกิจประการ 8/8 7/7 - - 

5. นายธาตรี  เกิดบญุสง่1/ 8/8 7/7 - - 

6. นายชยัทศัน์  วนัชยั1/ 8/8 - - - 

7. นายกศุล  เวชศิลป์ 8/8 - 4/4 2/2 

8. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฏร์ 8/8 - 4/4 2/2 

9. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 8/8 - 4/4 2/2 

หมายเหต:ุ 1/ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2559 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2559 ที่ประชุม

มีมติแต่งตัง้ นายธาตรี เกิดบญุส่ง และนายชยัทศัน์ วนัชยั เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

 2/ ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติให้แต่งตัง้ นายพิพฒัน์ รัชกิจ

ประการ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีล่าออก 

 

8.2 ผู้บริหาร 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน (Nominating & Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee)  โดยมีแผนผงัองค์กรและรายช่ือคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้
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แผนผังองค์กรของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ประกอบด้วย 
 

1. นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จดัการ 

2. นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

3. น.ส.สมฤทยั เสง็ศรี ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

4. น.ส.ธนิสร กรํา้มาตร ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5. น.ส.อรอมุา วิศาลสวสัดิ์ ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 

6. จ่าเอกรักชาต ิ จนัทร์ยอด ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 

7. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 

8. น.ส.ศิริกาณจน์ ศรีพรหมชยั ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

9. น.ส.ก้อยกาญจน์ สวา่งวรรณ ผู้จดัการฝ่ายบริหารคณุภาพและความปลอดภยั 

  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จัดการ    ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ทีมรับสถานการณ์ฉกุเฉิน สว่นงานเลขานกุารบริษัท 

ฝ่ายทรัพยากร

บคุคลและ

ธุรการ 

ฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

ฝ่าย 

จดัซือ้ 

ฝ่าย

ปฏิบตัิการ 

ฝ่าย

เทคนิค 

ฝ่าย

การตลาด 

ฝ่ายบริหารงาน

คณุภาพและ

ความปลอดภยั 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นายศักดิ์ชัย  รัชกิจประการ เป็นเลขานุการบริษัท ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2559 ตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนึ่งแห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้อง

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น โดยมีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้ 

1) การจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทและผู้ ถือหุ้น และรายงานประจําปีของบริษัท พร้อมทัง้ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทต้องทราบและปฏิบตัิหน้าท่ีในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ

บริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท 

2) การเก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีท่ีรายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3) การดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 

นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัท ยงัมีหน้าท่ีช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทในการจดัประชุมคณะกรรมการ เช่น การ

นัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสาร

ประกอบการประชมุ เป็นต้น 

 

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีประชุมได้มีมติกําหนดค่าตอบแทน 

ประจําปี 2559 สาํหรับคณะกรรมการชดุตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ตาํแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 1/   

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 5,000 

- กรรมการบริษัท 15,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 2,500 

- กรรมการตรวจสอบ 5,000 2,500 

คณะกรรมการบริหาร   

- ประธานกรรมการบริหาร 30,000 2,500 

- กรรมการบริหาร 5,000 2,500 
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ตาํแหน่ง 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ไมม่ี 2,500 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ไมม่ี 2,500 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 
 

หมายเหต:ุ 1/ ทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นกําหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปบําเหน็จ (Bonus) ให้กบัคณะกรรมการ โดยกําหนดให้จ่ายครั้งเดียว

ต่อปี ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 1 ของกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบ

อํานาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดจํานวนเงินบําเหนจ็ทีก่รรมการแต่ละรายจะได้รบั 

 

ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทน (บาท) 

ค่า 

ตอบแทน 

รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม  
รวมค่าตอบแทน

ที่กรรมการแต่ละ

ท่านได้รับ 

กรรมการ

บริษัท 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริหาร 

กรรมการสรรหา

และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

วิสามัญ  

ผู้ถอืหุ้น 

1. นายพิพฒัน์  รัชกิจประการ 441,667 80,000 - - - 5,000 526,667 

2. นายชศูกัดิ์  ภชูชัวนิชกลุ 332,000 80,000 - 17,500 - 5,000 434,500 

3. นายพิศาล  รัชกิจประการ 160,000 42,000 - 17,500 5,000 5,000 229,500 

4. น.ส.ภคัจิรา  รัชกิจประการ 220,000 80,000 - 17,500 - 5,000 322,500 

5. นายธาตรี  เกิดบญุสง่ 197,000 80,000 - 17,500 - 5,000 299,500 

6. นายชยัทศัน์  วนัชยั 157,000 80,000 - - - 5,000 242,000 

7. นายกศุล  เวชศิลป์ 256,500 80,000 10,000 - 5,000 5,000 356,500 

8. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฎร์ 200,667 80,000 10,000 - 5,000 5,000 300,667 

9. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 200,667 80,000 10,000 - 5,000 5,000 300,667 

รวมทัง้หมด 2,165,501 682,000 30,000 70,000 20,000 45,000 3,012,501 

 

ค่าตอบแทนอื่น 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุจํานวน 108.00 ล้านหุ้น และในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 ท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นมีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ดงันี ้
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1) หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 102.00 ล้านหุ้น ให้เสนอขายตอ่ประชาชน 

2) หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จํานวน 6.0 ล้านหุ้น ให้เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท 

และ/หรือ บริษัทย่อย โดยหากมีหุ้ นท่ีเหลือจากการจองซือ้ตามข้อ 2) ให้นําหุ้นท่ีเหลือจากการจองซือ้

ดงักลา่วมาเสนอขายตอ่ประชาชนพร้อมกบัหุ้นตามข้อ 1) 

 

ทัง้นี ้บริษัท ได้จัดสรรและกําหนดสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จํานวน 6.0 ล้านหุ้น ให้กับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย โดยพิจารณาจาก ตําแหนง่การทํางาน ประสบการณ์การทํางาน และอายุ

งานของผู้บริหารและพนกังาน เป็นต้น โดยกรรมการบริษัทของบริษัท และบริษัทย่อย ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ในครัง้นี ้ได้แก่  

รายชื่อกรรมการ หุ้นที่ได้รับการจัดสรร หุ้นทัง้หมดภายหลังการจัดสรร 

จาํนวน 

(ล้านหุ้น) 

สัดส่วน 1/ 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ล้านหุ้น) 

สัดส่วน 1/ 

(ร้อยละ) 

1. นายพิศาล รัชกิจประการ 1.00 0.23 9.00 2.09 

2. นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ 0.50 0.12 0.50 0.12 

3. นายอิศรศกัดิ์ ธีระศกัดิ ์ 0.50 0.12 6.50 1.51 

4. น.ส.ภคัจิรา รัชกิจประการ 0.27 0.06 15.87 3.68 

รวมทัง้หมด 2.27 0.53 31.87 7.88 

หมายเหต ุ 1/ สดัส่วนที่แสดงในตารางข้างต้น คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในครั้งนี ้ซ่ึงเท่ากบั 

431.60 ล้านหุ้น 

บริษัท จดัสรรหุ้นให้กบักรรมการบริษัทของบริษัท และบริษัทย่อยท่ีทํางานร่วมกบับริษัท มาเป็นเวลานาน สง่ผล

ให้กรรมการบางรายไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นจากบริษัท ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย เป็นราคาเดียวกบัท่ีเสนอขายตอ่ประชาชน 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  

 คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 

ในปี 2558 และในปี 2559 บริษัท มีการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัผู้บริหารในลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้

รายชื่อ 

ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือนโบนสั และคา่ลว่งเวลา 5 12.59 9 11.55 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กองทนุประกนัสงัคม และสวสัดิการอ่ืนๆ 

5 0.57 9 0.81 

รวมทัง้หมด 10 13.16 18 12.36 
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คา่ตอบแทนอ่ืน 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุจํานวน 108.00 ล้านหุ้น และในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2559 ท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นมีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ดงันี ้

1) หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวน 102.00 ล้านหุ้น ให้เสนอขายตอ่ประชาชน 

2) หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จํานวน 6.0 ล้านหุ้น ให้เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท 

และ/หรือ บริษัทย่อย โดยหากมีหุ้ นท่ีเหลือจากการจองซือ้ตามข้อ 2) ให้นําหุ้นท่ีเหลือจากการจองซือ้

ดงักลา่วมาเสนอขายตอ่ประชาชนพร้อมกบัหุ้นตามข้อ 1) 
 

ทัง้นี ้บริษัท ได้จัดสรรและกําหนดสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน จํานวน 6.0 ล้านหุ้น ให้กับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และบริษัทยอ่ย โดยพิจารณาจาก ตําแหนง่การทํางาน ประสบการณ์การทํางาน และอายุ

งานของผู้บริหารและพนกังาน เป็นต้น และราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

และบริษัทยอ่ย เป็นราคาเดียวกบัท่ีเสนอขายตอ่ประชาชน 

8.5 บุคลากร 
 

จํานวนบคุลากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีพนกังาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย) จํานวน 400 คน ประกอบไปด้วยบคุลากรในบริษัท จํานวน 167 คน และบคุลากรในบริษัทย่อย จํานวน 233 คน 

ทัง้นี ้บคุลากรในแตล่ะสายงานหลกัสามารถแสดงได้ ดงันี ้

สายงานหลัก 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

AMA AMAL 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 7 8 

ฝ่ายสาํนกัเลขานกุาร 4 0 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 7 6 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 143 212 

ฝ่ายการตลาด 1 0 

ฝ่ายจดัซือ้ 2 1 

ฝ่ายเทคนิค 3 3 

ฝ่ายบริหารงานคณุภาพและความปลอดภยั - 3 

รวมทัง้หมด 167 233 
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คา่ตอบแทนพนกังาน 

ในปี 2558 และในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) ในลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้

• บริษัท อาม่า มารีน จาํกัด (มหาชน) 

รายชื่อ 

ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือนโบนสั และคา่ลว่งเวลา 135 46.89 167 45.44 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่  กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กองทนุประกนัสงัคม และสวสัดิการอ่ืนๆ 

 26.58  27.29 

รวมทัง้หมด 135 73.47 167 72.73 

 

• บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จาํกัด 

รายชื่อ 

ปี 2558 ปี 2559 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวน 

(ล้านบาท) 

เงินเดือนโบนสั และคา่ลว่งเวลา 110 11.79 233 19.81 

คา่ตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก ่กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ กองทนุ

ประกนัสงัคม และสวสัดิการอ่ืนๆ 

 15.76  30.69 

รวมทัง้หมด 110 27.55 233 50.50 
 

กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 
 

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนาคาร ทิสโก้ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจงูใจให้พนกังานทํางานกบับริษัทในระยะยาว ทัง้นี ้บริษัท

ได้เร่ิมสมทบเงินเข้ากองทนุสาํรองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2559 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
 

- ไมม่ี - 

 

นโยบายในการพฒันาบคุลากร 
 

บริษัท ตระหนกัถึงความสําคัญของบุคลากรในแต่ละระดบัว่ามีความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจในระยะยาว 

บริษัทจึงสง่เสริมให้มีการพฒันาบคุลากรของบริษัท ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะในการทํางาน อย่างทัว่ถึงและ

ต่อเน่ือง โดยจัดให้มีการอบรมทัง้ภายในบริษัทและภายนอก นอกจากนี ้บริษัท ยงักําหนดเกณฑ์การคดัเลือกบุคลากร

อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการพิจารณาปรับเลื่อนตําแหน่งประจําปี เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้พนกังานมีการพฒันาตนเอง

อยา่งสมํ่าเสมอ 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเช่ือว่าการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยให้การ

บริหารงานมีความโปร่งใสและมีประสทิธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน โดยมีความสมัพนัธ์ท่ีดี

กบัผู้มีสว่นได้เสยีในธรุกิจทกุฝ่าย ซึง่ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า และสงัคม  บริษัทจึงได้จดัให้มีการ

ดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน 

(Compliance Unit) ซึ่งทําหน้าท่ีดูแลให้บริษัทกรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อกําหนดต่างๆ  

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ สาํนกังาน ก.ล.ต.  พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกจิของบริษัท 

 

9.1.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ด ี

  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่า การกํากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นพืน้ฐานในการดําเนินงานของบริษัท 

ให้มีมาตรฐานยิ่งขึน้ และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท  จึงเห็นควรให้มีการจดัทําหลกัการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท(Good Corporate Governance) ขึน้ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า การดําเนินงานของบริษัทจะอยู่

ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการทํางาน รวมถึงคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้มี

สว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 

ดงันัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2559 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ท่ีประชุมได้มีมติ

อนมุตัินโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีจดัทํา

โดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด 

ดงัตอ่ไปนี ้

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขัน้พืน้ฐาน เช่น สิทธิในการซือ้

ขายและโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู ่สทิธิในการจะได้รับสว่นแบง่กําไรของบริษัทสทิธิในการรับข่าวสารและข้อมลูของ

บริษัทอยา่งเพียงพอ และสทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพ่ือใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ดงันัน้ บริษัทจึง

มีการกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพ่ือรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการ

สง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยแนวนโยบายท่ีสาํคญัมีดงันี ้

 

(1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้อซกัถามลว่งหน้า ก่อน

วนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) บริษัทกําหนดให้มีการจดัสง่ หรือเปิดเผยข้อมลูท่ีสาํคญั และเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นให้กบัผู้ ถือ

หุ้ นล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูล

ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม หรือเป็นไป
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ตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด และให้โฆษณาคําบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชมุ โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัติดตอ่กนั ทัง้นี ้ใน

แต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ข้อมูล

ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการ

ล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงบริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพ่ิมวาระการประชุมอ่ืนท่ีไม่ได้กําหนดไว้

ลว่งหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

(3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ 

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือ บคุคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใด

แบบหนึง่ท่ีบริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

(4) บริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชุม 

โดยบริษัทได้กําหนดสถานท่ีจัดประชุมท่ีมีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอต่อการเดินทางเข้าร่วม

ประชมุ 

(5) บริษัทสง่เสริมให้กรรมการทกุทา่นเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถาม

ข้อสงสยัตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

(6) ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ หรือตัง้คําถาม ในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระต่างๆ และกําหนดให้

กรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม เพ่ือตอบคําถามในท่ีประชุม รวมทัง้จะมีการบนัทึก

ประเด็นซกัถาม และข้อคิดเห็นท่ีสาํคญัไว้ในรายงานการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

(7) บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบนัทึกมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไว้อย่างชดัเจนในรายงานการ

ประชมุ โดยมีการบนัทกึจํานวนคะแนนเสียงท่ีได้รับในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออก

เสยีงเป็นจํานวนเทา่ใดในแตล่ะวาระของการประชมุท่ีต้องมีการลงมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(8) ภายหลงัการประชมุ บริษัทจะจดัทํารายงานการประชุม โดยกําหนดให้แสดงข้อมลูอย่างครบถ้วน และ

ถกูต้อง เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 

โดยในปี 2559 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับสทิธิตา่งๆ ดงันี ้

- สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสทิธิในการซือ้-ขาย หรือ โอนหุ้น 

บริษัทมี บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานด้านงานทะเบียนหลกัทรัพย์ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้น และสิทธิในการส่งคําถาม

ลว่งหน้า ดงันี ้

การเสนอวาระการประชมุ ตัง้แตว่นัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560  

การสง่คาํถาม ตัง้แตว่นัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 จนถึงก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2560 
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โดยมีหลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม รวมทัง้แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมและส่งคําถาม

ล่วงหน้า แสดงไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ใน 3 6 หน้า   “นักลงทุนสัมพันธ์ ” 

ส่วนของ “AGM” หัวข้อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 และการส่งคําถาม

ลว่งหน้า” 

 

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยในปี 

2559 บริษัทมีการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 3 ครัง้ คือการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 และการ

ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น 2 ครัง้ ซึ่งบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้น  และลงประกาศใน

หนงัสอืพิมพ์รายวนัลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั ติดต่อกนั 3 วนั ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

และภายหลงัการประชุม บริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมสง่ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ภายใน 14 

วนันบัแตว่นัประชมุ 

 

- สิทธิในการเลอืกตัง้กรรมการ 

ข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่ง 1 ใน 3 และให้มีการเลือกตัง้กรรมการแทนกกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ  

โดยกรรมการท่ีต้องออกตามวาระสามารถกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ ถือหุ้นมีสทิธิใน

การลงคะแนนเสยีงดงันี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง  

2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัมา

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 

- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดําเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัท

อย่างเสมอและทันเวลา 

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลสําคัญ รวมทัง้

ขา่วสารตา่งๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

บริษัทคํานึงถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร และ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย และผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะช่วยเอือ้

ให้เกิดความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ดงันี ้

 

http://www.amamarine.co.th/
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(1) ดําเนินการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมลูอย่างเท่าเทียมกัน 

และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อซักถามทัง้ก่อนการประชุมและ

ระหว่างการประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบ

ฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทนได้ 

(2) กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสว่นได้เสียของตนและบุคคลท่ี

เก่ียวข้อง และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีมีสว่นได้เสยีดงักลา่ว 

(3) ในการประชุมเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

กรรมการได้เป็นรายบคุคล ทําให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิท่ีจะเลอืกผู้แทนท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามาทํา

หน้าท่ีกรรมการ เพ่ือดูแลรักษา ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทําให้เกิดความหลากหลาย และเป็น

ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง 

(4) กําหนดไม่ให้กรรมการ ผู้ บริหาร ผู้ ปฏิบัติงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายใน 

ตอ่บคุคลภายนอก หรือบคุคลท่ีไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยข้อมูลภายในท่ีมิได้เป็นข้อมูล

สาธารณะ ซึง่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วได้มาโดยอาศยัตําแหน่งหน้าท่ีในบริษัทรวมถึง

ห้ามไมใ่ห้กรรมการและผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่

ตอ่สาธารณชน 

(5) แจ้งให้กรรมการและผู้ บริหารรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย์ต่อ สํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ รวมถึงกําหนดให้กรรมการ

และผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้น

ของบริษัทตนเองอยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนวนัซือ้ขาย 

 

หมวดที่ 3 การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทให้ความสําคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินกิจการ เช่น  

ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ลกูหนี ้คู่แข่ง ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ได้รับการดแูลอยา่งดี 
 

3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด 

หรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้รักษาผลประโยชน์ และสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการ

เติบโตของบริษัทอยา่งยัง่ยืน การสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบับริษัทผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งตอ่เน่ือง และการยดึมัน่ใน

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังานทุกคนในบริษัทท่ีมีต่อการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงมี

นโยบายให้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกําหนดให้การแต่งตัง้ การโยกย้าย การให้

ผลตอบแทน และสวสัดิการ รวมทัง้การลงโทษพนกังาน ต้องกระทําด้วยความยตุิธรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับ



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2559 

 

67 

พนกังานนัน้ๆ ซึ่งขึน้อยู่กับ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบตัิงานในช่วงท่ีผ่านมา บริษัทยังสนบัสนุนการ

พฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้บริษัทยงัเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนกังานทกุระดบั

สง่ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ในการปรับปรุงการทํางานในแตล่ะหนว่ยงาน  
 

3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยให้บริการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ 

ตรงตอ่ความต้องการของลกูค้า การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการให้บริการอยา่งครบถ้วน ทนัตอ่เหตกุารณ์ และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริงต่อลกูค้า รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียม

กนั และให้ความสําคญักบัการรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของลกูค้าอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่นําข้อมลูดงักลา่วมาใช้เพ่ือ

ผลประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

3.4) การปฏิบัติต่อ คู่ ค้า เจ้าหนี ้และลูกหนี ้

บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัท

และพนกังานจะไม่มีการเรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สจุริตในการดําเนินธุรกิจกบั คู่ค้า เจ้าหนี ้และ

ลกูหนี ้ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้าหนี ้และลูกหนี ้โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

สญัญา และข้อตกลงท่ีมีร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด ในกรณีท่ีบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อผกูพนัในสญัญา 

หรือข้อตกลงท่ีมีร่วมกนั บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้า เจ้าหนี ้และลกูหนี ้ทราบโดยด่วน เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึน้  
 

3.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

บริษัทปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าโดยยดึหลกัการค้าเสรี ความเสมอภาคกนั และการแข่งขนัอย่าง

เป็นธรรม โดยบริษัทไม่สนบัสนนุให้มีการทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกลา่วหาใสร้่ายป้ายสี หรือโจมตี

คูแ่ขง่ โดยปราศจากมลูความจริง หรือกระทําการใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่การแขง่ขนั  

 

3.6) การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุง่เน้นการอยูร่่วมกนักบัชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน และตระหนกัถึงบทบาท 

หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีมีต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการกําหนดและทบทวนนโยบายและ

แผนงานด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั ความมัน่คง และสิง่แวดล้อม อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถควบคมุและ

วดัผลการปฏิบตัิงานของพนกังานและบคุคลท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัอาชีวอนามยั ความมัน่คง 

และสิง่แวดล้อมได้อยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ รวมถึงเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป 
 

นอกจากนี ้บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงาน 

มีจิตสาํนกึและความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถึงไม่สนบัสนนุกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภยัต่อสงัคม 

หรือศีลธรรมอนัดีงาม หรือเป็นการการสง่เสริมอบายมขุ  
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หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และสาธารณชนอย่างถกูต้อง 

ครบถ้วน เพียงพอตอ่การตดัสนิใจ และทนัเวลา บริษัทจึงมีนโยบายท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (ELCID) ร่วมกบัเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทwww.amamarine.co.th สําหรับ

รายงานต่างๆ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตลอดจนข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทและการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้

เสยีของบริษัทนอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้มอบหมายให้ นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ รับผิดชอบงานด้านนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ โดยทําหน้าท่ีติดตอ่สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ นกัวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 
 

• การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และเว็บไซต์ของบริษัท 

- ข้อมลูทัว่ไปของบริษัทเช่น ข้อบงัคบัของบริษัทลกัษณะธุรกิจ กรรมการ 

- ข้อมลูด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น เร่ืองเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

- รายงานทางการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A) 

ซึง่ได้มีการจดัสง่เอกสารให้กบั สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ด้วย 
 

• การเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

มีการเปิดเผยการให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจําปี  ในส่วน “โครงสร้างการ

จดัการ” หวัข้อ “คา่ตอบแทนคณะกรรมการ” และ “คา่ตอบแทนผู้บริหาร” 

 

• การจัดทาํรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ

กรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีซือ้ 

ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ โดยหน่วยงานเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการจดัสง่รายงานดงักลา่วต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังาน ก.ล.ต, และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

 

• นักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนกัลงทุน รวมถึง

มุ่งเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบริษัทและนกัลงทนุ จึงได้จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor 

Relations) เพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านงานนกัลงทนุสมัพนัธ์และเป็นศนูย์รวมการจดัการสาระสําคญัของข้อมลู

ของบริษัทโดยหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์จะเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์ฯ อยา่งครบถ้วนตามความเป็นจริง ถกูต้อง เช่ือถือได้ ทนัเวลา และสมํ่าเสมอ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทัว่ไปหรือ

รายงานงานการเงิน เช่น งบการเงิน คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการรายไตรมาสและรายปีให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

นักวิเคราะห์ ผู้ ลงทุนทั่วไป และผู้ ท่ีสนใจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ 
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(Website) ของบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือการเผยแพร่ข้อมลูท่ีครบถ้วน ถกูต้อง และทนัสมยั ทัง้นี ้กิจกรรมนกัลงทนุ

สมัพนัธ์ของบริษัทยงัถือเป็นกิจกรรมท่ีสําคญัท่ีจะช่วยสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทตามหลกับรรษัท 

ภิบาลท่ีดี ทัง้นีบ้ริษัทกําหนดให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้
 

บริษัทอามา่ มารีน จํากดั (มหาชน) 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขท่ี 

TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310 

e-mail Address : ir@amamarine.co.th 

โทรศพัท์ : 0 2001 2801  

โทรสาร : 0 2001 2800 

 

• ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

บริษัทมีแนวทางในการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม

และเพียงพอสาํหรับการจงูใจให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและสร้างประโยชน์ให้กบับริษัท

สามารถอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีมากเกินควร ทัง้นี ้บริษัทกําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา รวมถึงอตัราค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัทและผู้บริหารสําหรับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกนั นอกจากนี ้ค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจํานวนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด แต่ต้องมี

จํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และ

มีเวลาเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีแก่บริษัทได้ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้ให้ทําหน้าท่ี นอกจากนี ้กรรมการบริษัทจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการบริษัททัง้หมด แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกวา่ จะต้องเป็นกรรมการอิสระ  ซึ่งกรรมการทัง้ 9 ท่านของบริษัทมี

คณุสมบตัิเป็นไปตามท่ีกําหนด ทัง้ยงัเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทํางาน มีคุณธรรมและ

ความรับผิดชอบ โดยมิได้มีการกีดกนัทางเพศแตอ่ยา่งใด 
 

บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทจํานวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจาก

ตําแหนง่ในทกุครัง้ของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยให้กรรมการบริษัทซึง่อยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ พ้น

จากตําแหน่ง ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งดงักล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้

ท่ีสดุกบั 1 ใน 3 
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5.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทมีบทบาทท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายและทิศทางการ

ดําเนินงานของบริษัทและกํากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และ

เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทวตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทและมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง

กฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่

กิจการและความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 
 

บริษัทยงักําหนดให้มีการจดัทําหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรับ กรรมการบริษัทผู้บริหาร 

และพนกังานยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน เพ่ือเป็นแนวทางท่ีนําไปสูก่ารเป็นองค์กรท่ีมีการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดีและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทยังกําหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการ

บริษัทต้องเข้าใจและทราบถึง บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และคํานึงถึง

ประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทท่ีสําคญัในการพิจารณาและให้

ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทเช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย 

ทางการเงิน ความเสีย่ง และแผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้กํากบัควบคมุและดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินงานตาม

นโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 
 

ในการพิจารณาการเข้าทํารายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้

หลกัการการรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาํคญั ทัง้นี ้บริษัทจดัให้มีการป้องกนัความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการทํารายการระหว่างกัน โดยกําหนดให้บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ

รายการหรือมีสว่นได้เสยีจากการทํารายการระหวา่งกนัต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของ

ตนในรายการดงักลา่ว และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ รวมถึงไมม่ีอํานาจอนมุตัิในการ

ทํารายการดงักลา่ว การพิจารณาเข้าทํารายการระหวา่งกนัต้องพิจารณาราคาและเง่ือนไขการทํารายการเสมือนการ

ทํารายการกบับคุคลภายนอก และต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัการทํารายการระหวา่งกนัและนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

 

5.3) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 
 

- การแยกอาํนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทมีการแยกอํานาจหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดบัสงูไว้อย่าง

ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการ
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ดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ในขณะท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัท

ในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด  
 

- การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  

บริษัทกําหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือ

กรรมการผู้จัดการ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูล

และการบริหารงานประจําออกจากกนัอย่างชดัเจน และช่วยให้มีการถ่วงดลุอํานาจอยา่ง

เพียงพอ รวมถึงปอ้งกนัไมใ่ห้บคุคลหนึง่บคุคลใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จ  
 

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทมีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด (5 ท่าน)  

ซึง่ในจํานวนดงักลา่วมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และมี 

3 คน ท่ีมีความเป็นอิสระอยา่งแท้จริงจากฝ่ายบริหาร 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจบุนั มีจํานวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

กรรมการอิสระ   3   ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทัง้คณะ) 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  1   ทา่น 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  5   ทา่น 
 

นอกจากนี  ้บริษัทยังไ ด้ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้า ท่ีของคณะกรรมการบริษัท

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้ จัดการ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือกําหนด

ขอบเขตการดําเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุตา่งๆ อยา่งชดัเจน 
 

5.4) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องไม่ดํารงตําแหน่ง

กรรมการ หรือถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
 

5.5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทอยา่งโปร่งใส (รายละเอียดในหวัข้อ “3. การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู”) 

 

5.6) ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 
 

5.6.1) การกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจไว้อย่างชดัเจน โดยเปิดเผยไว้ใน

หวัข้อ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” 
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5.6.2) ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการกําหนดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทัศน์ พนัธกิจ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทรวมทัง้กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน  นโยบาย และงบประมาณท่ีกําหนดไว้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อ

ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย และยดึหลกัการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมท่ีดี ตลอดจนปฏิบตัิตาม

กฎหมาย หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสาํนกังาน ก.ล.ต.  นอกจากนี ้

บริษัทได้จดัให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

มีการติดตามผลการดําเนินงานดงักล่าว และรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง

สมํ่าเสมอ 
 

 

5.6.3) การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการ และ

ตรวจสอบ พิจารณาเร่ืองสาํคญัตา่งๆ ของบริษัทโดยมีคณะอนกุรรมการทัง้หมด 4 คณะ คือ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. คณะกรรมการบริหาร 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

รายละเอียดของคณะอนกุรรมการแตล่ะคณะ แสดงไว้ในหวัข้อ “2. คณะอนกุรรมการ”  

 

5.6.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

 

1. คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือน 

ต่อครัง้ โดยอาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะต้องมีการกําหนดวาระการประชุมและจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท

พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลและเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีท่ีจําเป็น

เร่งดว่น เพ่ือรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัทบริษัทอาจแจ้งการนดัประชมุและสง่หนงัสอืเชิญ

ประชุมน้อยกว่า 7 วันก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการบริษัทแต่ละท่าน

สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสงัเกตตา่งๆ ได้อยา่งอิสระ โดยบางวาระอาจมี 

คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ) หรือฝ่าย

บริหาร หรือบุคคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุม

นัน้ๆ เพ่ืออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการบริษัททัง้นี ้ในการ

ลงมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลกั โดยกําหนดให้กรรมการ

บริษัท1 คนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง และกรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
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และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัประธานในท่ีประชุมจะออก

เสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 

ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมด้วย 

โดยเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุและจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือ

รับรองความถกูต้องและเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้จัดเก็บ

ข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชมุตา่งๆ เพ่ือสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง และคณะกรรมการ

และผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้  โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครัง้ 

สรุปได้ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ 

จาํนวน

การเข้า

ประชุม 

(ครัง้) 

สาระสาํคัญที่พิจารณา 

1. นายพิพฒัน์  รัชกิจประการ 

2. นายชศูกัดิ์  ภชูชัวนิชกลุ 

3. นายพิศาล  รัชกิจประการ 

4. น.ส.ภคัจิรา  รัชกิจประการ 

5. นายธาตรี  เกิดบญุสง่ 

6. นายชยัทศัน์  วนัชยั 

7. นายกศุล  เวชศิลป์ 

8. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฏร์ 

9. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 

8/8 

8/8 

8/8 

8/8 

8/8 

8/8 

8/8 

8/8 

- พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

- พิจารณาอนมุตัิแผนธุรกิจและแผนนงบประมาณประจําปี 2559 

- พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รวมทัง้การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการดงักลา่ว  

- พิจารณาอนมุตัิการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ 

- พิจารณาอนมุตัิการจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

- พิจารณาอนมุตัิการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากดั 

- พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการ ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระผู้ ซึ่งจะดํารง

ตําแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ และการกําหนดกรรมการผู้ มี อํานาจ 

ลงลายมือช่ือแทนบริษัทรวมทัง้การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

- พิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2559 

- พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

- พิจารณาอนุมตัิการนําหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ) 

- พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท 

- พิจารณาอนมุตัิการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

- พิจารณาอนมุตัิหลกัเกณฑ์การอนมุตั ิ

- พิจารณาอนมุตัิหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

- พิจารณาอนุมัติระบบการควบคุมภายในของบริษัทและแบบประเมินระบบ 

การควบคมุภายในของบริษัท 

- พิจารณาอนมุตัิการกําหนดนโยบายการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และการใช้
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รายชื่อกรรมการ 

จาํนวน

การเข้า

ประชุม 

(ครัง้) 

สาระสาํคัญที่พิจารณา 

ข้อมลูภายในของบริษัท 

- พิจารณาอนุมตัิรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในปี 2558 และนโยบายการเข้าทํา

รายการระหวา่งกนั 

- พิจารณาอนมุตัินโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 

- พิจารณาอนมุตัินโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย 

- พิจารณาอนมุตัิข้อพงึปฏิบตัิทางธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ 

- พิจารณาอนมุตัินโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) 

- รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

- รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

- พิจารณาอนมุตัิรายการระหวา่งกนัของบริษัทรายไตรมาส 

- พิจารณาอนมุตัิการลงทนุซือ้เรือบรรทกุนํา้มนั/สารเคมีลาํใหม ่(เรือใช้แล้ว) 

- พิจารณาอนุมัติการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์  และ 

ร่างหนงัสอืชีช้วนตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุของบริษัท 

- พิจารณาอนมุตัิรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน

ของบริษัท 

- พิจารณาอนมุตัใินหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขทัว่ไปในการทํา

ธุรกรรมระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง 

- พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ มีอํานาจรายงานสารสนเทศท่ีสําคัญต่อตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

- พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจอนุมัติการให้ส่วนลดและการยกเว้น 

Demurrage Charge 

- พิจารณาอนมุตัิแผนธุรกิจและแผนงบประมาณประจําปี 2560 

- รับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

- รับทราบกําหนดการวนั 1st Trading Day 

- พิจารณาอนมุตัิอตัราการขึน้เงินเดือนประจําปี 2560 การกําหนดโบนสัประจําปี 

2559 และนโยบายการจ่ายโบนสัประจําปี 2560 

- พิจารณาอนมุตัิแก้ไขและทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

- พิจารณาอนมุตัิแบบฟอร์มและหลกัเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัททัง้คณะ และรายบคุคล รวมทัง้คณะอนกุรรมการ 

- พิจารณาอนมุตัิแบบฟอร์มและหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

กรรมการผู้จดัการและเลขานกุารบริษัท 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ 

จาํนวน

การเข้า

ประชุม 

(ครัง้) 

สาระสาํคัญที่พิจารณา 

1. นายกศุล  เวชศิลป์ 

2. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฏร์ 

3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 

4/4 

4/4 

4/4 

- รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

- รับทราบรายงานผลการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

- พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรวมและรายงานทางการเงินของบริษัทรายไตรมาส 

- พิจารณาอนมุตัเิห็นชอบการเข้าทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทรายไตรมาส  

- พิจารณาเห็นชอบรายงานการวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทรายไตรมาส  

- พิจารณาเห็นชอบรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทรายไตรมาส 

- พิจารณาให้ความเห็นขัน้ตอนการควบคมุและติดตามการขอใบอนญุาตและ 

ตอ่ใบอนญุาตท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

- พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

3. คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร มีการประชมุทัง้สิน้ 7 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ 

จาํนวน

การเข้า

ประชุม 

(ครัง้) 

สาระสาํคัญที่พิจารณา 

1. นายชศูกัดิ์  ภชูชัวนิชกลุ 

2. นายพิศาล  รัชกิจประการ 

3. น.ส.ภคัจิรา  รัชกิจประการ 

4. นายธาตรี  เกิดบญุสง่ 

 

7/7 

7/7 

7/7 

7/7 

 

- รับทราบงบการเงินเป็นประจําทกุเดือน 

- รับทราบและติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทกุเดือน 

- พิจารณาอนมุตัิการลงทนุเพ่ิมเตมิในบริษัทยอ่ย 

- พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจําปี 2560 

- พิจารณาอนมุตัิกําหนดเง่ือนไขการชําระหนี ้(Credit Term) คา่เสยีเวลาของเรือ 

(Demurrage Charge)  
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4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มกีารประชมุทัง้สิน้ 2 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ 

จาํนวน

การเข้า

ประชุม 

(ครัง้) 

สาระสาํคัญที่พิจารณา 

1. นายพิศาล  รัชกิจประการ 

2. นายกศุล  เวชศิลป์ 

3. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฏร์ 

4. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

 

- พิจารณาอนมุตัเิปลีย่นแปลงผงัองค์กร และแตง่ตัง้ผู้บริหาร 

- พิจารณาอตัราการขึน้เงินเดือนประจําปี 2560 การกําหนดโบนสัปี 2559 และ

นโยบายการจ่ายโบนสั 

- พิจารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการแทน

กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้
 

รายชื่อ 

จาํนวน

การเข้า

ประชุม 

(ครัง้) 

สาระสาํคัญที่พิจารณา 

1. นายศกัดิ์ชยั  รัชกิจประการ 

2. นางสาวธนิสร  กรํา้มาตร 

3. นายรักษ์ชาติ  จนัทร์รอด 

4. นางสาวสมฤทยั เสง็ศรี1/ 

5. นายพิเชษฐ์  ยอดวิเชียร 

6. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชยั2/ 

7. นางอรอมุา  วิศาลสวสัดิ์ 

8. นางสาวก้อยกาญจน์ สวา่งวรรณ 

4/4 

4/4 

4/4 

2/4 

4/4 

2/4 

4/4 

4/4 

-  

หมายเหต ุ  1/   นางสาวสมฤทยั เส็งศรี ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งเมือ่วนัที ่10 สิงหาคม 2559 
                           2/  นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชยั ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งเมือ่วนัที ่10 สิงหาคม 2559 

 

คณะอนกุรรมการตา่งๆ มีการประชมุอยา่งสมํ่าเสมอ และได้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือพิจารณา 

 

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

ในปี 2559 บริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทโดยปราศจาก 

การมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารเป็นประจํา เพ่ือให้เกิดความอิสระในการพิจารณาประเด็นสําคญัต่างๆ   

การแสดงความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการของบริษัท 
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5.7) การประเมินคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ 
 

5.7.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททัง้

คณะและรายบคุคล ประจําปี 2559  เพ่ือให้สอดคล้องนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ท่ีส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนทําการประเมินผลตนเอง เพ่ือสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และพฒันาการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการต่อไป โดยมีการ

ประเมินของคณะกรรมการมีหวัข้อการประเมิน และผลการประเมินดงันี ้
 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท(ทัง้คณะ) 

- โครงสร้างของคณะกรรมการ 

- การกําหนดกลยทุธ์และทิศทางของบริษัท 

- การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจดัการ 

- ความรับผิดชอบตามหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 

ผลการประเมินการปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ในปี 2559 ซึ่งประเมิน

โดยกรรมการบริษัททัง้ 9 ทา่น มีคะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 90.50  ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
    

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท(รายบุคคล) 

- คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 

- บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

- การประชมุ 

- การพฒันาตนเอง 
 

ผลการประเมินการปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทรายบคุคล ในปี 2559 ซึ่งประเมิน

โดยกรรมการบริษัททัง้ 9 ทา่น มีคะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 93.34  ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม  

 

5.7.2) การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ 

บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะอนกุรรมการต่างๆ ประจําปี 

2559 ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง เพ่ือรับทราบผลการประเมินจากการปฏิบตัิงานในรอบปีท่ีผ่านมา และนําไปพฒันาการ

ปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ เป็นไปตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายและกําหนดไว้ในกฎบตัร โดยการประเมินแตล่ะคณะมีหวัข้อการประเมนิ และผลการ

ประเมินดงันี ้
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• คณะกรรมการตรวจสอบ  

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

- การฝึกอบรมและทรัพยากร 

- การประชมุ 

- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ความสมัพนัธ์กบัหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี  และผู้บริหาร 

- บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต 

ผลการประเมินการปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจ  ในปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น

ร้อยละ 94.26  ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม  

 

• คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

- โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร 

- หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

- การติดตามการปฏิบตัิงาน 

- การประชมุคณะกรรมการบริหาร 

- การพฒันาและการฝึกอบรม 

1. ผลการประเมินการปฏิบตัิของคณะกรรมการบริหาร ในปี 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 

คิดเป็นร้อยละ 92.23  ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

2. ผลการประเมินการปฏิบตัิของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ในปี 2559 มี

คะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 83.52  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 

 

5.8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้ กรรมการบริษัทและ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการกํากบัดแูล

กิจการ เช่น เลขานุการบริษัทกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น ให้มีการฝึกอบรมหลกัสตูรท่ี

เก่ียวข้องกับงานท่ีปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง เช่น หลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors Association หรือ “IOD”) เพ่ือให้มีความตระหนกัและเข้าใจในหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบตา่งๆ 

 

9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ 

 

เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจและบริหารงานเป็นไปตามหลกักํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงจัดทําคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) สาํหรับ กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางยึดถือใน

การปฏิบตัิงานอยา่งเคร่งครัดด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและโปร่งใสโดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์และความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและสงัคมโดยรวม  
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บริษัทเช่ือมัน่ว่าการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลกัจริยธรรมดงักลา่วจะเป็นส่วนสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะทําให้

บริษัทประสบความสาํเร็จ  มีความเจริญก้าวหน้า  และเป็นท่ียอมรับจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

 

จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ  

บริษัทมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนกังาน จะยึดถือเป็น แนวทางปฏิบตัิในการ

ทํางานในฐานะตวัแทนของบริษัทดงันี ้ 

 

1. ยดึหลกันิติธรรม  

บริษัทยดึถือหลกันิติธรรมในการดําเนินธุรกิจ อีกทัง้เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารและพนกังานท่ีจะต้องรู้

ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กฎหมายท่ีจะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมี

ผลกระทบตอ่การบริหารงานและการทํางานของตน  

 

2. มีความโปร่งใส 

การตัดสินใจและวิธีการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสท่ีสามารถเปิดเผยข้อมูล

ขา่วสารให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีทัง้หลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบงัคบั 

ระเบียบ วิธีปฏิบตัิของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัมิให้ความลบัทางการค้าร่ัวไหลไปยงัคู่แข่ง

ทางการค้า 

 

3. ตัง้มัน่ในความยตุิธรรมและความมีคณุธรรม  

บริษัทตัง้มัน่ในความยุติธรรมและความมีคณุธรรมกับผู้มีสว่นได้เสีย เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

อย่างต่อเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ อีกทัง้ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้

วิจารณญาณหรือความสมัพนัธ์ สว่นตวัตดัสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยกเชือ้ชาติ 

สญัชาติ ศาสนา หรือ เพศ 

 

4. ให้ความสาํคญัตอ่ลกูค้า  

ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทให้ความสําคญัและเอาใจใสต่่อลกูค้า โดยการควบคมุดแูลสินค้า

และการบริการให้มีคณุภาพ อนัสง่ผลให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจ  

 

5. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลัก 

ท่ีจะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชมุชน  

 

6. ไมเ่ก่ียวข้องกบัการเมือง  

บริษัทเคารพและสนบัสนนุให้ผู้มีสว่นได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนญู ทัง้นีบ้ริษัท

จะวางตวัเป็นกลาง 
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ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม  

บริษัทกําหนดให้มีข้อพงึปฏิบตัิสาํหรับผู้บริหารและพนกังานเพ่ือเป็นแนวทางในการทํางาน ดงันี ้ 
 

1. มีภาวะผู้ นํา  

ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบตัิตามบทบาทของภาวะผู้ นําท่ีเหมาะสม และประพฤติตนให้เป็น 

ท่ียอมรับของสงัคมตลอดจนเป็นประโยชน์สาํหรับการบริหารจดัการบริษัท 
 

2. มีความซื่อสตัย์สจุริต  

ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์

ของบริษัท 
 

3. ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั  

ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและ

ระเบียบข้อบงัคบัในการทํางานของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ซึ่งอาจ

สง่ผลกระทบในทางลบตอ่ช่ือเสยีงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 

4. รักษาทรัพย์สนิ  

ผู้บริหารและพนกังานพึงมีหน้าท่ีดแูลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี

ตอ่กิจการของบริษัทเทา่นัน้ และไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืนหรือในทางมิชอบ 
 

5. ปฏิบตัิตนตอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้ ร่วมงาน และผู้ใต้บงัคบับญัชา  

ผู้บริหารและพนกังานพงึรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิสว่นบคุคล 

มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและ

แก้ปัญหาร่วมกนัในการทํางาน 
 

6. เป็นพลเมืองดี  

ผู้บริหารและพนกังานพงึทําหน้าท่ีเป็นพลเมืองดีท่ีอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อยา่งเต็มภาคภมู ิ
 

7. ไมรั่บสิง่ตอบแทนท่ีเกินปกติวิสยั  

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ ใกล้ชิดพึงไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ 

กบับริษัทหากการรับนัน้อาจทําให้เข้าใจได้ว่าผู้ รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจเป็น

พิเศษกบัผู้ให้ ซึง่อาจทําให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทได้ 
 

8. ไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

ผู้บริหารและพนกังานไม่พึงปฏิบตัิตนในลกัษณะท่ีอาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

กบับริษัท 
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9. ไมใ่ช้ข้อมลูจําเพาะเพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ  

ผู้บริหารและพนกังานไมนํ่าข้อมลูจําเพาะของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ 

 

คณะอนุกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานของบริษัทให้มี

ประสทิธิภาพและเกิดความโปร่งใสในการบริหารจดัการ โดยบริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ อยา่งชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้คณะอนกุรรมการบริษัท

มีดงัตอ่ไปนี ้

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

หลกัเกณฑ์ท่ี สาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ กําหนด  

 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบไปด้วย 
 

รายชื่อ 2/ ตาํแหน่ง 

1. นายกศุล  เวชศิลป์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

2. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฎร์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 1/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ 1/ นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ 

ของงบการเงิน 

 2/ นางสาวธนิสร  กร้ํามาตร  ทําหนา้ทีเ่ลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. กรรมการตรวจสอบทกุคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศของสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

3. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุบริษัท 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  และบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจด

ทะเบียน 

5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

6. มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความ

นา่เช่ือถือของงบการเงินได้  
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วาระการดํารงตําแหนง่ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง่ 3 ปี โดยมีวาระการดํารงตําแหนง่ติดต่อกนัไม่เกิน 3 วาระเว้น

แตจ่ะได้รับมตเิห็นชอบเป็นเอกฉนัท์จากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนวา่การดํารงตําแหน่ง

เกินวาระท่ีกําหนดมิได้ทําให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทัง้ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วย 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการตรวจสอบ 

(1) รายงานทางการเงิน 

(1.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทํา และการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของ

บริษัทให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา โดยการประสานงานกับ

ผู้สอบบญัชี และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และประจําปี 

 

(2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(2.1) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(2.2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

 

(3) การควบคมุภายใน 

(3.1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิผล 

(3.2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายในหรือ

บริษัทผู้ตรวจสอบเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะนัน้ 

 

(4) การตรวจสอบภายใน 

(4.1) สอบทานให้บริษัทมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบ

ภายในท่ีมีประสทิธิผล 

(4.2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบ และอนมุตัิ

กฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน 

(4.3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือ

เลกิจ้าง รวมทัง้ในการกําหนด และปรับคา่ตอบแทนผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัท

ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่หนว่ยงานนีทํ้าหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

(4.4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัท 

ผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน และกระบวนการ

จดัการทางการเงิน 
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(4.5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสงัเกตงบประมาณ และอตัรากําลงัของฝ่ายตรวจสอบภายใน

หรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน เพ่ือเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนมุตัิ 

(4.6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ

บญัชีของบริษัทรวมถึง ท่ีปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสมัพนัธ์ท่ีเกือ้กูล

กนั ไมซ่ํา้ซ้อน 

 

(5) การสอบบญัชี 

(5.1) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เพ่ือให้ได้ผู้สอบบญัชีท่ีมี

ความเป็นอิสระ โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน

ตรวจสอบของสาํนกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมาย

ให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนพิจารณา 

ถอดถอนผู้ สอบบัญชี ทัง้ นี  ้คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

(5.2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบท่ีเสนอโดยผู้สอบบญัชี รวมทัง้พิจารณาเหตผุลในการ

เปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 

(5.3) เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็น และเป็นเร่ือง

สาํคญัระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้ 

(5.4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีจัดทํา เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตาม 

ผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะนัน้ 

(5.5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบญัชี 

และผู้ตรวจสอบภายใน 

(5.6) รับทราบจากผู้ สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า 

กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิด

ตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ อาทิ มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 

312 หรือมาตรา 313 เมื่อผู้ สอบบญัชีได้พบ และดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า 

รวมทัง้ต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชี

ทราบ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

 

(6) การปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(6.1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 

(7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(7.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือทราบและพิจารณา อยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ 
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(7.2) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการ

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้

เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

(7.3) ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการ หรือ

การกระทํา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ

บริษัทคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุง

แก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทัง้นี ้รายการ หรือการกระทําดงักลา่ว 

ได้แก่ 

(7.3.1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(7.3.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคัญในระบบการควบคุม

ภายใน 

(7.3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ กฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(7.4) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการ

กระทําท่ีเข้าลักษณะตามข้อ (7.3.1)  (7.3.2) และ (7.3.3) ข้างต้น ภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามี

รายการ หรือการกระทําตามท่ีกลา่วข้างต้นตอ่ สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

(8) การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(8.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพฒันาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ให้

แนวทาง และข้อเสนอแนะท่ีจําเป็นเพ่ือการพฒันา 

(8.2) ให้ความสาํคญัโดยสง่เสริมให้บริษัทกําหนดเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ไว้เป็นวาระประจํา

ของการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของบริษัท 

(8.3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสําเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 

89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ จากเลขานุการบริษัทภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัท่ีบริษัท

ได้รับรายงานนัน้ 
 

(9) การบริหารความเสีย่ง 

(9.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานท่ีเหมาะสม มี

ประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

(9.2) ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทํางานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารใน

การพิจารณาและให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัท 
 

(10) ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 

(10.1) ปฏิบตัิการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตาม
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หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในขณะท่ีความ

รับผิดชอบในกิจกรรมทกุประการของบริษัท  ต่อบคุคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการ

บริษัททัง้คณะ 

(10.2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบตัรเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบนีใ้ห้ทนัสมยั และเหมาะสมกบั             

สภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติปีละครัง้ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

(10.3) หน้าท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศกําหนดเพ่ิมเติม 

 

2) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจัดตัง้ขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนดขึน้ และรายงานผลการ

ดําเนินงานของฝ่ายบริหารและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต่อคณะกรรมการ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จํานวน 4 คน ดงันี ้

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบไปด้วย 
 

รายชื่อ 1/ ตาํแหน่ง 

1. นายชศูกัดิ์  ภชูชัวนิชกลุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการบริหาร 

3. นางสาวภคัจิรา  รัชกิจประการ กรรมการบริหาร 

4. นายธาตรี  เกิดบญุสง่ กรรมการบริหาร 

หมายเหต:ุ 1/นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ ทําหน้าที่เลขานกุารของคณะกรรมการบริหาร 

 

วาระการดํารงตาํแหนง่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ 

ยกเว้นกรรมการบริหารท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร

พร้อมกบัการครบวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริหาร 

(1) พิจารณากลัน่กรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปีเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(2) กําหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัทและกําหนดทิศทางนโยบายการลงทนุให้สอดคล้องกับ

นโยบายของบริษัทและอนมุตัิหลกัเกณฑ์การลงทนุ รวมถึงข้อเสนอการลงทนุตามระเบียบบริษัท 

(3) พิจารณาและดําเนินการในประเด็นท่ีสาํคญัซึง่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท 

(4) พิจารณากลัน่กรองและให้ข้อเสนอแนะตอ่งานทกุประเภทท่ีเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(5) ดแูลและติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ

ประจําปีท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดและอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง

สมํ่าเสมอ 
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(6) พิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีกรรมการผู้จดัการนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบหรืออนมุตัิ 

(7) อนมุตัิเร่ืองเก่ียวกบัการเงินและทรัพย์สนิของบริษัทตามขอบเขตอํานาจอนมุตัิ 

(8) มอบหมายหรือแนะนําให้กรรมการผู้ จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเ ร่ืองหนึ่งเ ร่ืองใดท่ีคณะ

กรรมการบริหารเห็นสมควร 

(9) แตง่ตัง้คณะทํางานเพ่ือพิจารณาเร่ืองหนึง่เร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

(10) พิจารณาและนําเสนอเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ หรือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือพิจารณาอนมุตัิ 
 

ทัง้นี ้อํานาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุคลอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

จะไม่รวมถึงอํานาจ หรือการมอบอํานาจในการอนมุตัิรายการใดท่ีตนเอง หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมี

ความขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัท

ยอ่ย หรือรายการท่ี ไมอ่ยูภ่ายใต้การดําเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิรายการ

ดงักลา่วต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือพิจารณา และ

อนมุตัิตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
 

3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  เป็นคณะอนกุรรมการท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือช่วยคณะกรรมการ

บริษัทในการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการในคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ และพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้การสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่าง

โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้องกับหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบไปด้วย 
 

รายชื่อ 1/ ตาํแหน่ง 

1. นายกศุล  เวชศิลป์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฎร์ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. นายพิศาล  รัชกิจประการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

หมายเหตุ  1/ นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ ทําหน้าที่เลขานกุารของคณะกรรมการบริหาร 
 

วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันท่ี

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตง่ตัง้ ยกเว้นกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทซึง่จะครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พร้อมกบัการครบ

วาระการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

(1) การสรรหาบคุคลเพ่ือดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 

(1.1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ

ชดุตา่งๆ ให้มีความเหมาะสมกบัองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม 

(1.2) กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา รวมถึงคณุสมบตัิของผู้ ท่ีควรได้รับการเสนอช่ือ

เพ่ือรับการคดัเลอืกเป็น กรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ และเสนอตอ่ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

(1.3) พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทกรรมการ

ในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 

(1.4) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

(2) การกําหนดคา่ตอบแทนให้กบักรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 

(2.1) กําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ได้เป็นตวั

เงินสําหรับกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและ

เป็นธรรม และเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

(2.2) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท 

 

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหาร

ความเสีย่งจากปัจจยัภายในและภายนอกท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ

บริษัทรวมถึงความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยทีมผู้บริหารของบริษัทซึง่เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความชํานาญในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วย 
 

รายชื่อ 1/ ตาํแหน่ง 

1. นายศกัดิ์ชยั  รัชกิจประการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. นางสาวธนิสร  กรํา้มาตร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายรักษ์ชาติ  จนัทร์รอด กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นางสาวสมฤทยั เสง็ศรี กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. นายพิเชษฐ์  ยอดวิเชียร กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชยั กรรมการบริหารความเสีย่ง 

7. นางอรอมุา  วิศาลสวสัดิ ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

8. นางสาวก้อยกาญจน์ สวา่งวรรณ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

หมายเหต:ุ 1/ นางสาวปัทมาพร  วรรณสขุ ทําหนา้ทีเ่ลขานกุารของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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วาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมี

มติแต่งตัง้ ยกเว้นกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบกําหนดวาระการ

ดํารงตําแหนง่กรรมการบริหารความเสี่ยงพร้อมกบัการครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(1) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีสําคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจบุนั อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอน

ของการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเสนอแนะวิธีปอ้งกนั หรือลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีนําเสนอ ก่อน

มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนําไปปฏิบตัิ 

(3) ทบทวนและปรับปรุงระบบการจดัการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างต่อเน่ือง และกําหนดให้มีการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ

นโยบายและแนวทางท่ีกําหนดไว้อยา่งสมํ่าเสมอ 

(4) รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินและทบทวน 

รวมถึงผลการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสีย่ง ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ 

และในกรณีท่ีมีเร่ืองสาํคญัซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั คณะกรรมการบริหารความ

เสีย่งต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 

(5) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

 การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการบริษัท

จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมด แล้วแต่จํานวนใดจะสงูกว่า 

จะต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนทําหน้าท่ีคดัเลอืก

บคุคลท่ีมีคุณสมบตัิตามท่ีกําหนด จากนัน้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ี

ได้รับการเสนอช่ือ ตอ่จากนัน้คณะกรรมการบริษัทจะเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริษัททัง้นี ้บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) บรรลนิุติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีแก่บริษัทได้ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3) ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทจุริต 

(4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
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(5) ไมอ่ยูร่ะหวา่งการถกูกลา่วโทษ หรือถกูดําเนินคดี หรือต้องคําพิพากษา หรือถกูเปรียบเทียบปรับ ตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการ

ประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเงินในทํานอง

เดียวกนั ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย

นัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการ

บริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

(6) ไมอ่ยูร่ะหวา่งการถกูกลา่วโทษ หรือถกูดําเนินคดี หรือต้องคําพิพากษา หรือถกูเปรียบเทียบปรับ ตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ตา่งประเทศ โดยหนว่ยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนัน้ 

(7) ในกรณีท่ีเคย หรืออยูร่ะหวา่งการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไมม่ี

พฤติกรรมท่ีแสดงวา่ มีเจตนาอําพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทจด

ทะเบียนนัน้ๆ หรือของบริษัทท่ีเคยเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอนั

เป็นเท็จในสาระสาํคญัหรือปกปิดข้อความจริงอนัเป็นสาระสาํคญัอนัควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ท่ี

ต้องเปิดเผยตอ่ประชาชน หรือต้องยื่นตอ่ สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(8) ในกรณีท่ีเคย หรืออยูร่ะหวา่งการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไมม่ีพฤติกรรมท่ี

แสดงว่ามีการละเลยการทําหน้าท่ีตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทนัน้ๆ ฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(9) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือ

เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

 

กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคณุสมบตัิตามคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทตามท่ี

ระบไุว้ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเพ่ิมเติม ดงันี ้
 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัททัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี

เก่ียวข้องของกรรมการอิสระนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 

หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุ ของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือ ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทเว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว

ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ดํารงตําแหนง่ 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทเว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ดํารงตําแหนง่  

ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกลา่วข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ

เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือ

การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น

หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้

ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้าน

บาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

คํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบั

รวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานัก

งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ดํารงตําแหนง่ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจ

ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ดํารงตําแหนง่ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักับ

กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทโดยมีการตดัสนิใจ

ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
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บริษัทกําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 

 การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และกําหนดให้

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนทําหน้าท่ีคดัเลือกกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและเสนอให้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจาณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือและแต่งตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่กรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้บริษัทกําหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
 

(1) บรรลนิุติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

อยา่งเหมาะสม 

(2) เป็นกรรมการอิสระ และมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามท่ีบริษัทกําหนดฯ รวมทัง้ตามหลกัเกณฑ์

ของ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้าม

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของ

บริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท 

(4) สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทหรือผู้มีอํานาจควบคมุ รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

(5) ควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อการ

ดําเนินงานของกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ และควรได้เพ่ิมพูน

ความรู้เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(6) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือ

เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 
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 การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
 

บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน และกําหนดให้

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าท่ีคดัเลือกบคุคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมและเสนอให้ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือและแต่งตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริหาร ทัง้นี ้บริษัทกําหนดให้กรรมการบริหารต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
 

(1) บรรลนิุติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีแก่บริษัทได้ 

(2) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือ

เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

 

 การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น

กรรมการอิสระ บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทคดัเลือกและพิจารณาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม

และแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้บริษัทกําหนดให้กรรมการสรร

หาและกําหนดคา่ตอบแทนต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
 

(1) บรรลนิุติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีแก่บริษัทได้ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือ

เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 
 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนท่ีเป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคณุสมบตัิตามคณุสมบตัิของ

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามท่ีระบุไว้ข้างต้น กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนท่ี

เป็นกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและตามหลกัเกณฑ์ของ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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 การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสีย่งอยา่งน้อย 

3 คน และกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนทําหน้าท่ีคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมและเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอ

ช่ือและแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้บริษัทกําหนดให้กรรมการบริหารความ

เสีย่งต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

(1) บรรลนิุติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีแก่บริษัทได้ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือ

เข้าเป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการ

แขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

 

 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 
 

บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ ท่ี ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

เป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้กรรมการผู้จัดการ และกําหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหาร

และพนกังานในตําแหน่งท่ีตํ่ากว่าระดบักรรมการผู้จัดการลงมา ทัง้นี ้บุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการ และ/หรือ ผู้บริหาร จะต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั

การดําเนินธุรกิจของบริษัทและหน้าท่ีท่ีจะได้รับมอบ 

 

9.4 การกาํกับดูแลงานการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุน 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือสร้างผลการดําเนินงานท่ีดีให้กับบริษัทและเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจ 

ในระยะยาว 
 

สําหรับการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทกําหนดให้มีการส่งตัวแทน 

ของบริษัทซึง่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีบริษัทเข้าลงทนุ ไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว โดยการส่งตัวแทนของบริษัทไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

ให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นในกรณีท่ีเป็นบริษัทย่อย และให้เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นหรือตามข้อตกลง

ร่วมกันในกรณีท่ีเป็นบริษัทร่วม และบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการ 
 

บริษัทฯ ยงักําหนดให้ตวัแทนของบริษัทมีหน้าท่ีควบคุมหรือมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายท่ีสําคญัต่อการ

ดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ท่ีเข้าลงทุนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ และมีการ

บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคมุภายในท่ีดี รวมถึงมีมาตรการท่ีทําให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทย่อยท่ีเข้า
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ลงทุนจะมีการอนมุตัิและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการทํารายการระหว่างบริษัทย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การทํา

รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทํารายการอ่ืนท่ีสําคัญ เช่น การเพ่ิมทุนหรือลดทุน และ 

การลงทนุท่ีสาํคญัในธุรกิจ เป็นต้น 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทให้ความสําคญักับการกํากับดูแล และห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูล

ภายในท่ีมีสาระสําคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคล 

ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัททัง้นี ้บริษัทได้กําหนดแนวทางในการป้องกนัการนําข้อมลู

ไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทไว้ดงันี ้
 

(1) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทในระดบัต่างๆ นําความลบั และ/หรือข้อมูล

ภายในของบริษัทไปเปิดเผยกบัหนว่ยงานหรือบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

(2) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทในระดบัต่างๆ นําความลบั และ/หรือข้อมูล

ภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอ่ืนใดไมว่า่โดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

(3) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ ท่ีทราบข้อมูลเก่ียวกับ 

ผลการดําเนินงานของบริษัทหรือข้อมูลภายในของบริษัทท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 

ของหลกัทรัพย์ ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าข้อมลูนัน้

จะได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน ข้อห้ามนีใ้ห้รวมถึงคู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว 

ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือวา่กระทําผิดอยา่งร้ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย 

(4) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องเข้าใจและรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ใน

บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกําหนดโทษตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และ

ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

(5) บริษัทกําหนดโทษทางวินยัสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือ

นําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ

ตกัเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลกัษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็น

พนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแตก่รณี เป็นต้น 
 

ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทรับทราบถึงแนวทางในการป้องกนัการนําข้อมลู

ไปใช้ประโยชน์ ตามท่ีกลา่วข้างต้น 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2559 ให้กบัผู้สอบบญัชีของบริษัท ( บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั) ดงันี ้

- คา่สอบบญัชีของบริษัท  จํานวน 1,155,000 บาท  

- คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย (AMAL) จํานวน 300,000  บาท  

 

2) ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 

บริษัทจ่ายค่าบริการให้ข้อมูลในแต่ละไตรมาส สําหรับปี 2559  ให้กับบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ 

เนชั่นแนล จํากัด เ พ่ือการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มบมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี่  ปี 2559 รวมเป็นจํานวน 

110,000 บาท   

บริษัท ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอื่น รวมทัง้หมด 

1. บมจ. อามา่ มารีน 1,045,000 110,000 1,155,000 

2. บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (AMAL) 300,000 - 300,000 

รวม 1,345,000 110,000 1,455,000 

(หนว่ย: บาท) 
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10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความย่ังยืน) 

 

นโยบายและภาพรวม 
 

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยงัยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate 

Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดแูลเอาใจใสต่่อผู้มีสว่นได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและ

สิง่แวดล้อมอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่บริษัทหวงัวา่การดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคม

จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสว่นรวมพร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กนัไปด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯได้กําหนดนโยบาย

ความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

 

หมวดที่ 1: การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 

บริษัทมุง่เน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ท่ีจะแข่งขนั

ทางการค้าตามหลกัจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกนั รวมถึง

ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมลูท่ีความเป็นความลบัของคู่แข่ง

ทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซือ้สินค้า  เป็นต้น นอกจากนี ้ 

บริษัทยงัได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน  โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือ

ข้อกําหนดเก่ียวกบัสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย เป็นต้น 

อีกทัง้ บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สํานึกให้แก่บุคลากรของบริษัท ในทุกระดบัชัน้ให้เกิดความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

 

หมวดที่ 2: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการกํากบัดแูลกิจการ 

และปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และ

สายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดลุอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ

ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทยงัได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี ้
 

1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการ 

สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าท่ีต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทํา 

ท่ีเ ข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทโดยแจ้งต่อผู้ บังคับบัญชา หรือบุคคล 

ท่ีรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่ง ๆ 

3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีแจ้งเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้บุคคล 

ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีหน้าท่ีในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวน 

ความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

5) ผู้ ท่ีกระทําการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัท 

กําหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงาน 

ของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และสง่เสริม

ด้านคณุธรรม ความซื่อสตัย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าท่ีของตน 

7) บริษัทสนบัสนนุให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบคุคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯรายงาน

การละเมิดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท 

8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม  

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท 

อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้าง

หลกัประกนัให้แก่พนกังานและลกูจ้างของบริษัท 

9) เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั 

และตรวจสอบให้แนช่ดั 

9.1) การให้ มอบหรือรับของกํานลั และการเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง

ตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคา่ท่ีเหมาะสม 

9.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง 

ตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักลา่วไม่ได้

เป็นการอําพรางการติดสนิบน 

9.3) ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอ่ืน ๆ  

กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

นอกจากนี ้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับ

สนิบนในทกุขัน้ตอนของการดําเนินกิจการ 

 

หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกปอ้งสทิธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไมว่า่

จะเป็นพนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและ

เสรีภาพท่ีเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา 

ภาษา สีผิว เพศ อาย ุการศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัท

เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้

บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีสว่นร่วมในการแสดง
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ความคดิเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสาํหรับผู้ ท่ีได้รับความเสยีหายจากการถกูละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษัทและดําเนินการเยียวยาตามสมควร  
 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ บริษัทได้ดําเนินการสร้างองค์ความรู้

ด้านสทิธิมนษุยชนและปลกูจิตสาํนกึให้บคุลากรของบริษัทปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

 

หมวดที่ 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

อนัเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยเพ่ิมมลูค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 

ของบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1) เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

2) จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน 

และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานท่ีเป็นธรรม  

3) สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเข้าร่วม

สมัมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพ

ของบคุลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4) จดัให้มีสวสัดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนกังานตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น 

และนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เช่น กองทนุสํารองเลีย้งชีพ และ ประกนัอบุตัิเหตุ เป็นต้น 

รวมถึงการให้เงินช่วยเหลอืประเภทตา่ง ๆ แก่พนกังาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

5) จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจําปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจัย

ความเสีย่งตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแตล่ะบคุคล 

6) ดําเนินการให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อยา่งปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานท่ีทํางานท่ีดี โดยจดั

ให้มีมาตรการปอ้งกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภยั 

รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยท่ีดี และดูแลสถานท่ีทํางาน 

ให้ถกูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

7) เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม

หรือการกระทําท่ีไมถ่กูต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว 

 

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 

บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสนิค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพ่ือความพึงพอใจและประโยชน์

สงูสดุของลกูค้าและยดึมัน่ในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และเอาใจใสล่กูค้าของบริษัทดงันี ้

1) บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐาน ควบคมุคุณภาพและปริมาณของสนิค้า 

ท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลระหวา่งการจดัสง่ รับสนิค้าและนําสง่สินค้าตรงตามเวลา ปฏิบตัิตามสญัญา 

ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส ่

กบัความต้องการในรูปแบบตา่งๆ ของลกูค้าในแตล่ะอตุสาหกรรม 
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2) บริษัทยดึมัน่ในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกบั

บริการของบริษัทท่ีถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอ 

ในการตดัสนิใจ  

3) จดัให้มีกระบวนการท่ีลกูค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการให้บริการของบริษัทหรือการให้บริการ 

ท่ีไมเ่หมาะสมผา่นทางเวบ็ไซต์ (website)  เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้ปอ้งกนั/แก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าได้

อยา่งรวดเร็วและเหมาะสม รวมทัง้นําข้อมลูดงักลา่วไปปรับปรุงการให้บริการดงักลา่วตอ่ไป 

4) บริษัทจะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางท่ีมิชอบ 

 

หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทให้ความสาํคญัตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม โดยบริษัทดําเนินการและ

ควบคุมให้การดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเป็นไปตามกฎข้อบังคับสากลขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ  

(IMO-International Maritime Organization) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสว่นของอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการปอ้งกนั

มลพิษจากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL)  
 

สําหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทให้ความสําคัญกับการเลือกใช้รถบรรทุกนํา้มันท่ีเป็นมิตร 

กบัสิง่แวดล้อม โดยเลอืกใช้รถหวัลากจงู (รถหวัลาก) ท่ีใช้เคร่ืองยนต์ท่ีมีประสทิธิภาพสงู เพ่ือลดการใช้นํา้มนัเชือ้เพลงิและ

ลดปริมาณการปล่อยไอเสีย นอกจากนี ้ยังกําหนดให้มีการบํารุงรักษารถยนต์และเคร่ืองยนต์อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้

สามารถใช้งานได้เต็มประสทิธิภาพในระยะยาว 

 

หมวดที่ 7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพฒันา

สงัคม โดยบริษัทได้ให้การสนบัสนนุในสว่นของการรับนกัศึกษาฝึกงานจากวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั ให้ลงปฏิบตัิงาน 

ในเรือเพ่ือให้ครบถ้วนตามข้อกําหนดในหลกัสตูรของสถาบนัการศึกษานัน้ และสนบัสนนุให้ผู้บริหารของบริษัทท่ีมีความรู้

และประสบการณ์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานในเรือให้แก่วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั อีกทัง้จะจดัให้มี

การให้ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาทัง้สาขาเดินเรือและเคร่ืองกลท่ีเรียนดีแตข่าดแคลนทนุทรัพย์ เป็นต้น  บริษัทยงัได้สง่เสริม

ให้พนกังานของบริษัทมีจิตสาํนกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมด้วย 

 

หมวดที่ 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพฒันานวตักรรมท่ีสร้าง

ความสมดลุระหวา่งมลูคา่และคณุคา่ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัความเจริญเติบโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

(1) กิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
 

 บริษัทได้ให้ความสาํคญักบัการพฒันาการเรียนการสอนในสายงานด้านการเดินเรือ เพ่ือเป็นกําลงัสําคญั

ในการพัฒนาธุรกิจในด้านการเดินเรือในอนาคต  บริษัทจึงสนับสนุนอุปกรณ์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่  

คณะพาณิชยนาวี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือใช้สําหรับห้องปฏิบตัิการให้นิสิตสามารถเรียนรู้ 

จากอุปกรณ์ท่ีใช้งานจริงบนเรือพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตวันิสิต นักศึกษาในอนาคตเมื่อสําเร็จการศึกษาและ

ประกอบอาชีพในสายงานการเดินเรือ นอกจากการมอบอปุกรณ์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนจากจะช่วยพฒันาความรู้

ให้กบันิสติ นกัศกึษาแล้ว บริษัทยงัสามารถประชาสมัพนัธ์บริษัทฯ ให้เป็นท่ีรู้จกั ซึง่จะช่วยให้บริษัทสามารถสรรหาบคุลากร

ท่ีมีความรู้ความสามารถ และสนใจท่ีจะเข้าร่วมงานกบับริษัทได้มากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที ่11 สิงหาคม 2559 บริษัทใหก้ารสนบัสนนุวาล์วชนิดต่างๆ ใหแ้ก่คณะพาณิชยนาวี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธ์ิ (คนที ่5 จาก

ซ้ายมือ) คณะบดี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นตวัแทนรบั 

 

(2) โครงการซอ่มผิวถนนบริเวณชมุชนบ้านบอ่ทอง อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 
 

เน่ืองด้วยบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนโดยรอบ และเป็นการสร้างสมัพันธ์ท่ีด ี

กับ  ชุมชมบริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมอาสาพฒันาชุมชนให้กับชุมชนหมู่บ้านบ่อทอง อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี ด้วยการซ่อมแซมถนนเข้า-ออกหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางโดยรวมประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางระหว่าง 

สายสเุหร่า – เขาน้อยปากนํา้โพ เน่ืองจากถนนมีความชํารุดทรุดโทรมเป็นอยา่งมาก ทําให้ไม่สะดวกในการเดินทาง อีกทัง้

บริษัทยงัได้ติดตัง้ไฟกระพริบสเีหลอืงบริเวณทางเข้าหมูบ้่านเพ่ือให้เกิดความสะดวกและปลอดภยัในการสญัจร 
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เมื่อวนัที ่23 ถืง 30 กนัยายน 2559 บริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จํากดั ไดร่้วมกนัจดัโครงสร้างซ่อมผิวถนนบริเวณชมุชน

บา้นบ่อทอง อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าพระยาสรุศกัด์ิมนตรีเป็นผูร้บัมอบ  

 

(3) กิจกรรมการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กบันกัศกึษา 
 

บริษัทได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการพฒันาบุคลากรในสายงานด้านการเดินเรือ บริษัทจึงสนับสนุน 

ให้บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวข้องการเดินเรือ และ/หรือ ประสบการณ์เดินเรือเป็นเวลานาน เช่น ผู้จดัการฝ่าย

ปฏิบตัิการ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค และ นายประจําเรือ เป็นต้น ไปเป็นวิทยากรพิเศษเพ่ือถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอด

ประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานในเรือให้แก่นิสติ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ศรีราชา โดยในปัจจบุนับริษัทกําลงัวางแผนกบัทางคณะพาณิชยนาวนีานาชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกบัแผนการเรียนการสอน

ท่ีทางคณะได้จดัเตรียมไว้ 

 

(4) กิจกรรมสนบัสนนุทนุการศกึษาบตุรหลานของพนกังาน 
 

เน่ืองด้วยบริษัทได้เห็นถึงความสําคญัในการสนบัสนนุสถาบนัครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบนัหลกัของสงัคม 

เพ่ือให้มีความมัน่คงและเป็นกําลงัหลกัในการขบัเคลื่อนพฒันาประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างโอกาสและอนาคตให้กับ

เยาวชนให้เติบโตอย่างมีคณุภาพ บริษัทจึงมีนโยบายในการสนบัสนุนทนุการศึกษาสําหรับบุตรของพนกังานท่ีมีผลการ

เรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยมอบทุนการศึกษาจํานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี  

เพ่ือแบง่เบาภาระคา่ใช้จ่ายด้านการศกึษาและสร้างขวญักําลงัใจให้กบัครอบครัวพนกังาน โดยบริษัทได้กําหนดคณุสมบตัิ

และเง่ือนไขของผู้ ท่ีต้องการขอรับทนุการศกึษา เพ่ือให้การสนบัสนนุเป็นไปตามเปา้ประสงค์ท่ีกําหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) กิจกรรมการฝึกอบรมนิสติฝึกงานจากวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั    
   

นอกจากการสนับสนุนให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทําหน้าท่ีวิทยากร 

ให้กบัวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัต่างๆ บริษัทยงัเปิดโอกาสให้นกัศึกษาในวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัต่างๆ เข้ามาฝึกงาน

ในบริษัทฯ โดยเฉพาะการฝึกงานในเรือบรรทุกนํา้มันและสารเคมีตามข้อกําหนดในหลกัสูตรของสถาบันการศึกษา  

เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึน้ การรับนกัศกึษาฝึกงานจึงเป็นอีกช่องทางหนึง่ท่ีช่วยให้บริษัท

สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ โดยในปัจจุบนั บริษัทฯ ได้รับนิสิติฝึกงานจาก

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพ่ือเข้าฝึกการปฏิบตัิงานจริงบนเรือบรรทุก

นํา้มนัและสารเคมี ของบริษัท โดยในอนาคตคาดวา่จะรับนิสติฝึกงานจากวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเพ่ิมขึน้ 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บริษัทให้ความสาํคญัตอ่การควบคมุภายใน โดยมุง่เน้นให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุในทกุ

กิจกรรมอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยคํานงึถึงการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีในการสอบทานความเพียงพอของระบบ

การควบคุมภายใน ประเมินความถกูต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบตัิ

ตามข้อกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดแูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  มิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบ

การปฏิบตัิงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

ควบคมุภายใน 
 

บริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”)  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ท่ี 6/2559 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 (คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมประ

ขมุ) คณะกรรมการได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท พร้อมทัง้สามารถสรุปผล 

การประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัททัง้ 5 ด้านได้ดงันี ้
 

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 

(2) การบริหารความเสีย่ง 

(3) การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 

(5) ระบบติดตาม 
 

 

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 

- บริษัทได้จัดทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัต ิ

ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีคุณสมบัติท่ีไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตลอดจนข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ข้อบงัคบับริษัท เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถและมีประสบการณ์จากหลากหลายวิชาชีพ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

โดยเลือกจากคุณสมบตัิของกรรมการท่ีกําหนดไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ” และปฏิบัติหน้าท่ีตาม 

กฎบตัรคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด 

- คณะกรรมการบริษัทและผู้ บ ริหาร ได้ พิจารณาปริมาณงานกับจํานวนพนักงาน เ พ่ือให้เ กิด 

ความเหมาะสมในการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละตําแหน่ง มีการกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน 

Key Performance Indicator  (KPI) เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ผลตอบแทนพนกังาน รวมถึงการ

นํา Competency มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบคุคล ในการสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวลัแก่บคุลากรท่ีเหมาะสม 
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 (2) การบริหารความเสี่ยง 

-  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนดกลยุทธ์ในการการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกํากับดูแล 

และประเมินความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของทุกหน่วยงาน และติดตามความคืบหน้าในการบริหาร

จดัการความเสีย่ง โดยมีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้  

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ของพันธกิจหลกั และได้มอบหมายให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ โดยมีส่วนงานตรวจสอบภายใน

ติดตาม และกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสีย่งท่ีวางไว้ 

- บริษัทมีการกําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และหลกัเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

ในแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม และมีการประชุม Risk Management อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้  

เพ่ือประเมินความเสีย่งในการดําเนินธุรกิจ 
 

(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

- บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมในการควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธ์ 

กบักิจกรรม หน้าท่ีและกระบวนการทํางาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสยีหายจากความเสีย่งมากท่ีสดุ 

- บริษัทกําหนดมาตรการ ทํารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือบุคคลท่ีอาจม ี

ความขัดแย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) โดยมีการนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  

ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

- มีคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนกุรรมการ พิจารณาและอนมุตัิรายการ 

ท่ีมีนยัสาํคญัตามข้อกําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ 

- จดัทําแผนธุรกิจและงบประมาณ และมีการติดตามและควบคมุให้การลงทนุอยูใ่นงบประมาณท่ีตัง้ไว้  

- บริษัทมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยจากรายงานทางการเงิน และมีการให้ผู้บริหาร

ระดบัสงูของแตล่ะบริษัทรายงานผลการดําเนินงาน ในท่ีประชมุผู้จดัการเป็นประจําทกุเดือน  

- มีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท 

ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด 
 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

- การลงทนุทางด้านไอที ตา่งๆ มีการพิจารณาต้นทนุท่ีต้องใช้สาํหรับแตล่ะสว่นงาน เพ่ือให้ได้ทัง้ขนาดและ

ปริมาณการใช้งานท่ีเหมาะสมกบัปัจจบุนั โดยสามารถรองรับการขยายตวัด้านธุรกิจได้ในอนาคต  

- บริษัทมีการสือ่สารข้อมลูภายในโดยผา่นช่องทางเว็บไซต์ อีเมล์ และข้อมลูจากระบบคอมพิวเตอร์  

- มีช่องทางให้บุคคลภายในแจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยส่งถึง

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ 
 

(5) ระบบติดตาม 

- มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ โดยนําเสนอ

ผลการดําเนินงานของบริษัทตอ่ท่ีประชมุผู้จดัการเป็นประจําทกุเดือน 
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- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผล

การตรวจสอบภายในตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

- หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน หากพบข้อบกพร่องจะแจ้งให้

ผู้บริหารทราบ เพ่ือร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขและกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนัน้รายงานผล 

การตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลงัจากนัน้หนว่ยงานตรวจสอบภายในจะทําการ

ติดตามผลการแก้ไข และรายงานผลการแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตอ่ไป 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนั บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและ

สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจและการประเมินความเพียงพอของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ 

 
นอกจากนีผู้้สอบบญัชีของบริษัท คือนางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

2982  แหง่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ซึง่ได้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2559 สิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มิได้แสดงความเห็นว่าบริษัทมีข้อบกพร่องท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกับระบบควบคมุภายใน  

ในรายงานการสอบบญัชีดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ที่เกิดขึน้ในปี 2558 และในปี 2559 
 

บริษัทและ AMAL มีการทํารายการระหว่างกนักบับคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซึ่งสามารถสรุป

ความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ 

1) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จํากดั (“AMAL”) 

ประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้เหลวทางรถ 

- AMAL เป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัท ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของ

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

- บริษัทและ AMAL มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 3 ทา่น ได้แก่  

1) นายพิศาล รัชกิจประการ 

2) นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ 

3) นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ 

2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) (“PTG”) 

ประกอบธุรกิจค้าส่งน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน

จําหน่ายน้ํามันของบริษัท ผู้ค้า น้ํามันรายอื่น และ 

ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ํามนัเชื้อเพลิง

ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกน้ํามนัเชื้อเพลิง 

ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ และธุรกิจร้านกาแฟ ผ่านบริษัท

ย่อยของ PTG 

- PTG เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากดั (“PTGLG”) 

โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจําทะเบียนชําระแล้ว ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในขณะท่ี PTGLG เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ

บริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 24.00  ของทนุจดทะเบียนชําระ

แล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

- บริษัทมีกรรมการบริษัท 2 ทา่น ท่ีเป็นผู้บริหารของ PTG ได้แก่ 

1) นายธาตรี เกิดบญุสง่ 

2) นายชยัทศัน์ วนัชยั 

3) บริษัท ปิโตรเลยีมไทย คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (“PTC”) 

ประกอบธุรกิจค้าปลีกน้ํามนัเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการ

น้ํามนั PT โดย PTC เป็นเจ้าของและผูบ้ริหารงานสถานี

บริการน้ํามนั 

- PTC เป็นบริษัทย่อยท่ี PTG ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ

จดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

4) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จํากดั (“EPO”) 

ประกอบธุรกิจจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้กบั ตวัแทน

จําหน่ายน้ํามันของ PTG ผู้ค้าน้ํามันรายอื่น และ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ํามนัเชื้อเพลิงใน

การดําเนินธุรกิจ 

- EPO เป็นบริษัทย่อยท่ี PTG ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.98 ของทนุ 

จดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ 

5) บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากดั (“PTGLG”) 

ประกอบธุรกิจดา้นโลจิสติกส์ โดยให้บริการขนส่งน้ํามนั

เชื้อเพลิงกบั PTG และบริษัทย่อยของ PTG ที่ดําเนิน

ธุรกิจคา้ปลีกและคา้น้ํามนัเชื้อเพลิง 

- PTGLG เป็นบริษัทยอ่ยท่ี PTG ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของ

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

- PTGLG เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 24 

ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

- บริษัทมีกรรมการ 1 ทา่น ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของ PTGLG ได้แก่  

- นายธาตรี เกิดบุญสง่ โดยถือหุ้น PTGLG ในสดัสว่นร้อยละ 0.00 

ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

6. บริษัท วนัลิง้ค์ เน็ตเวิร์ค จํากดั (“OLNET”) 

ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและ

บริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม 

- OLNET เป็นบริษัทร่วมท่ี OLTEC ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 20.00 

ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ บริษัท 

เอเลิศ ดิสทริบิวชั่น จํากัด (“ALERT”) ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 

40.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

- บริษัทมีผู้บริหาร 1 ทา่น ท่ีเป็นกรรมการของ OLNET ได้แก่ 

1) นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ 

- บริษัทมีกรรมการและผู้บริหาร 2 ท่าน ท่ีเป็นกรรมการของ ALERT 

ได้แก่ 

1) นายพิศาล รัชกิจประการ โดยภรรยาถือหุ้น ALERT ในสดัสว่น

ร้อยละ 15.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 

2) นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ โดยถือหุ้น ALERT ในสดัสว่นร้อยละ 

29.98 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

และภรรยาถือหุ้น ALERT ในสดัสว่นร้อยละ 0.01 ของทุนจด

ทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

7. บริษัท วนัลิง้ค์เทคโนโลยี่ จํากดั (“OLTEC”) 

ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและ

บริหารยานพาหนะผ่านดาวเทียม 

- AMAL มีกรรมการบริษัท 1 ท่าน ท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ OLTEC 

ได้แก่ 

- นายสทุธิวุฒิ รัชกิจประการ โดยถือหุ้น OLTEC ในสดัส่วนร้อยละ 

11.51 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

8. นายพิศาล รัชกิจประการ - นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เน่ืองจาก 

o เป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท โดยถือหุ้ นร้อยละ 2.47 ของทุนจด

ทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

o เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้ จัดการ ของบริษัท และ 

AMAL 

9. นายอิศรศกัดิ์ ธีระศกัดิ ์ - นายอิศรศกัดิ์ ธีระศกัดิ์ เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เน่ืองจาก 

o เป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท โดยถือหุ้ นร้อยละ 1.85 ของทุน                      

จดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

o เป็นกรรมการบริษัท ของ AMAL 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

 2558   2559 

1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ 

จํากดั (“AMAL”) 

รายได้คา่เช่าและคา่บริการ 

- บริษัท และ AMAL ร่วมกนัใช้พืน้ท่ีภายในอาคาร

เดอะไนน์ทาวเวอร์ โดยใช้เป็นสํานกังานใหญ่ ซึ่ง

พืน้ท่ีดงักลา่ว บริษัทได้ทําสญัญาเช่าโดยตรงจาก

เจ้าของอาคาร และให้ AMAL เช่าช่วงต่อจาก 

AMA  

0.11 1.59 - บริษัทมีความเห็นว่า AMAL ยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้พืน้ท่ีสํานักงานใหญ่มาก 

เน่ืองจากฝ่ายปฏิบตัิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัท่ีทําหน้าท่ีบริหารจดัการกองรถบรรทกุ

นํา้มนัและประสานกบัลกูค้า ตัง้อยูท่ี่สาํนกังานย่อยท่ี อําเภอลาดหลมุแก้ว และอําเภอ

ศรีราชา บริษัทจึงแบ่งพืน้ท่ีสํานกังานสว่นหนึ่งให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเช่า

และค่าใช้จ่ายอ่ืน (ได้แก่ ค่าสาธารณปูโภค และค่าบริการ) จาก AMAL โดยคํานวณ

จากประมาณการใช้พืน้ท่ีท่ี AMAL ใช้งาน และอตัราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามท่ีตก

ลงกนั โดยอตัราคา่เช่าและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีบริษัทเรียกเก็บจาก AMAL บริษัทกําหนดใน

ลกัษณะการบวกเพ่ิมจากต้นทนุ (Cost Plus) โดยอ้างอิงจากอตัราคา่เช่าท่ีบริษัทตกลง

จ่ายให้กบัเจ้าของอาคาร 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เน่ืองจาก AMAL ยงั

ไม่มีความจําเป็นต้องใช้พืน้ท่ีสํานกังานใหญ่มาก การเช่าพืน้ท่ีเองอาจก่อให้เกิดภาระ

คา่ใช้จ่ายเป็นจํานวนมากกบั AMAL ได้ 

ลกูหนีอ่ื้น – รายได้ค้างรับ 

- บริษัทมีรายได้ ค้าง รับท่ี เ กิดจากค่า เช่ าและ

คา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีบริษัทเรียกเก็บจาก AMAL ในแต่

ละเดือน 

0.01 0.18 - รายได้ค้างรับเกิดขึน้จากคา่เช่าและคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีบริษัทเรียกเก็บจาก AMAL เน่ืองจาก

การใช้พืน้ท่ีสํานักงานร่วมกัน สําหรับค่าเช่าและค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่ครบกําหนดชําระ

บริษัทก็จะบนัทกึเป็นรายได้ค้างรับ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เน่ืองจาก

เป็นตามเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป และการใช้พืน้ท่ีสํานักงานใหญ่ร่วมกันก็ช่วยลด

คา่ใช้จ่ายท่ีไมจํ่าเป็นจึงก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 

 2558   2559 

2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั

(มหาชน) (“PTG”) 

รายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้า 

- AMAL ให้บริการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PTG 

ตามสญัญาการวา่จ้างขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิ 

113.38 139.76 - การให้บริการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PTG เป็นการดําเนินการตามธุรกิจปกติของ 

AMAL ทัง้นี ้AMAL ให้บริการขนส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงโดยกําหนดอตัราค่าบริการและ

เง่ือนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันใน

อตุสาหกรรมซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดอตัราค่าบริการและเง่ือนไข

การค้าลกัษณะเดียวกบัท่ีใช้กบัลกูค้าอ่ืนท่ี AMAL ให้บริการขนสง่สนิค้า 

- ทัง้นี ้ในเดือนสงิหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่จ้าง) ได้ทําบนัทกึข้อตกลง

แนบท้ายสญัญาว่าจ้างทัง้ 2 ฉบบั โดยเปลี่ยนแปลงตวัผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น 

PTGLG สง่ผลให้ AMAL ไม่มีรายได้จากการให้บริการขนสง่สินค้าให้กบั PTG ตัง้แต่

วนัท่ีลงนามในบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล 

และกอ่ให้เกิดประโยชน์กบับริษัท  เน่ืองจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกําหนดราคา

และเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และช่วยสร้างรายได้และกําไรให้กบั

บริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 

- PTG มีภาระหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการใช้บริการ

ขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิของ AMAL 

6.88 - - ภาระหนีก้ารค้าเกิดขึน้จากการขายเช่ือตามท่ี AMAL ได้ตกลงไว้กบั PTG ซึ่งเป็นไป

ตามสญัญาการวา่จ้างขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิ 

- ทัง้นี ้ในเดือนสงิหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่จ้าง) ได้ทําบนัทกึข้อตกลง

แนบท้ายสญัญาว่าจ้างทัง้ 2 ฉบบั โดยเปลี่ยนแปลงตวัผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น 

PTGLG สง่ผลให้ PTG ไม่มีการว่าจ้าง AMAL ขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิง และ ณ สิน้เดือน

กนัยายน 2559 PTG ไมม่ีหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากคา่ขนสง่สนิค้าท่ียงัไมชํ่าระให้กบั AMAL 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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3. บริษัท ปิโตรเลยีมไทย  

คอร์ปอเรชัน่จํากดั (“PTC”) 

ต้นทนุจากการให้บริการ – ซือ้นํา้มนั 

- AMAL ซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิงจาก PTC เพ่ือใช้ใน

ธุรกิจขนสง่สนิค้า 

32.49 38.02 - ท่ีผ่านมา AMAL กําหนดให้รถบรรทุกนํา้มนัเติมนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีสถานีบริการนํา้มนั 

PT (ซึง่ PTC เป็นผู้ดําเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากท่ี AMAL ได้ลงทนุซือ้ท่ีดิน

และสิ่งปลกูสร้างในอําเภอ ศรีราชา เพ่ือใช้เป็นสํานกังานย่อยสําหรับการขนส่งสินค้า

ทางรถ AMAL กําหนดให้ ก่อนออกให้บริการขนสง่สนิค้าในแตล่ะครัง้รถบรรทกุนํา้มนัท่ี

จอดท่ีหน่วยงานย่อยศรีราชาจะเติมนํา้มนัจากถงัสํารองนํา้มนัภายในหน่วยงานย่อย   

ศรีราชา ทําให้การขนสง่สินค้าในเส้นทางท่ีระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทกุนํา้มนัของ

บริษัทมีนํา้มันเชือ้เพลิงเพียงพอสําหรับการเดินรถเท่ียวไปและเท่ียวกลับ จึงไม่

จําเป็นต้องเติมนํา้มนัท่ีสถานีบริการนํา้มนั 

- สําหรับการขนสง่สินค้าในเส้นทางท่ีระยะทางไกล AMAL กําหนดให้รถบรรทุกนํา้มนั

เติมนํา้มันเชือ้เพลิงท่ีสถานีบริการนํา้มัน PT ตามท่ีกําหนด เน่ืองจาก บริษัทได้

เปรียบเทียบแล้วพบวา่ ราคาขายปลกีนํา้มนัในสถานีบริการนํา้มนั PT ไม่แตกต่างจาก

ราคาขายปลีกนํา้มนัของผู้ประกอบการรายอ่ืนในขณะท่ีสถานีบริการนํา้มนั PT ท่ี

กําหนดให้เติมนํา้มนั ก็เป็นสถานบริการท่ีออกแบบมาให้เหมาะสมสาํหรับการใช้บริการ

ของรถบรรทกุและรถขนาดใหญ่ และมีพืน้ท่ีเพียงพอสําหรับเป็นจุดพกัรถ (ทัง้นี ้AMAL 

สามารถใช้พืน้ท่ีพกัรถโดยไมม่ีคา่ใช้จ่ายเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไปของ PT) รวมถึงอยู่บน

เส้นทางหลกัท่ีบริษัทใช้ขนสง่สนิค้าให้กบัลกูค้า 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เน่ืองจาก

เป็นรายการค้าปกติ และมีการกําหนดราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไข

การค้าทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 
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เจ้าหนีก้ารค้า 

- AMAL มีภาระหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการซือ้นํา้มนั

เชือ้เพลิงจากสถานีบริการนํา้มนั PT (ซึ่ง PTG 

เป็นผู้ดําเนินงาน) 

3.54 0.57 - ภาระหนีก้ารค้าเกิดขึน้จากการขายเช่ือตามท่ี AMAL ได้ตกลงไว้กบั PTG ซึ่งเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป ท่ี PTG จะพิจารณาการขายเช่ือและกําหนดวงเงินขาย

เช่ือให้กบัลกูค้าท่ีซือ้นํา้มนัอยา่งตอ่เน่ือง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

คา่เช่าและคา่สาธารณปูโภค 

- AMAL เช่าพืน้ท่ีภายในสถานีบริการนํา้มนั PT ท่ี

อําเภอ ลาดหลมุแก้ว เพ่ือใช้เป็นสํานกังานย่อย

สําหรับการให้บริการขนส่งไบโอดี เซลB100 

ให้กับลกูค้าท่ีเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่ง

หนึง่ 

0.19 0.23 - บริษัทกําหนดให้มีสํานกังานย่อยขึน้ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัลกูค้าหรือจุดรับ/จ่ายสินค้าท่ี

สําคัญของลูกค้า เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกนํา้มันและ

ประสานงานกบัลกูค้า สําหรับสํานกังานย่อยท่ี อําเภอ ลาดหลมุแก้วท่ีบริษัทเช่าพืน้ท่ี

ภายในสถานีบริการนํา้มนั PT มีความเหมาะสม เน่ืองจากอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงกับ

ลกูค้าจึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการนํา้มันดังกล่าวก็มีพืน้ท่ี

เหมาะสมสําหรับใช้เป็นสํานกังานและจุดจอดรถบรรทกุนํา้มนั โดยเปรียบเทียบราคา

ให้เช่าพืน้ท่ีกบับริเวณใกล้เคียงเห็นวา่ไมม่ีความแตกตา่งเร่ืองราคาคา่เช่า 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ

ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทเน่ืองจากพืน้ท่ีดงักลา่วมขีนาดและสิง่อํานวยความสะดวก

ท่ีเหมาะสมสําหรับการบริหารจดัการกองรถบรรทกุนํา้มนัและสอดคล้องกบัทําเลท่ีตัง้

ของลกูค้า รวมถึงอตัราคา่เช่าก็เหมาะสม 

4.  บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จํากดั  

(“EPO”) 

ต้นทนุจากการให้บริการ – ซือ้นํา้มนั 

- AMAL ซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิงจาก EPO เพ่ือใช้ใน

ธุรกิจขนสง่สนิค้า 

- 27.63 - ท่ีผ่านมา AMAL กําหนดให้รถบรรทุกนํา้มนัเติมนํา้มนัเชือ้เพลิงท่ีสถานีบริการนํา้มนั 

PT (ซึง่ PTC เป็นผู้ดําเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากท่ี AMAL ได้ลงทนุซือ้ท่ีดิน

และสิ่งปลกูสร้างในอําเภอ ศรีราชา เพ่ือใช้เป็นสํานกังานย่อยสําหรับการขนส่งสินค้า

ทางรถ AMAL ได้ตกลงซือ้นํา้มนัเชือ้เพลงิสาํหรับรถบรรทกุนํา้มนัจาก EPO ในลกัษณะ

การค้าส่ง (Wholesale) เพ่ือใช้เติมให้กับรถบรรทุกนํา้มนัท่ีจอดท่ีหน่วยงานศรีราชา

ก่อนออกให้บริการในแตล่ะครัง้ 
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- ทําให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางท่ีระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกนํา้มนัของบริษัทมี

นํา้มนัเชือ้เพลงิเพียงพอสําหรับการเดินรถเท่ียวไปและเท่ียวกลบั จึงไม่จําเป็นต้องเติม

นํา้มันท่ีสถานีบริการนํา้มัน การท่ี AMAL สามารถซือ้นํา้มันในลกัษณะการค้าส่ง 

(Wholesale) เพ่ือใช้เติมให้กบัรถบรรทกุนํา้มนั และลดสดัสว่นการเติมนํา้มนัจากสถานี

บริการนํา้มันลงได้ ทําให้ AMAL มีต้นทุนการให้บริการขนส่งลดลง เน่ืองจากราคา

จําหนา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิในลกัษณะค้าสง่ (Wholesale) จะมีราคาตํ่ากวา่ราคาจําหนา่ย

นํา้มนัเชือ้เพลงิหน้าสถานีบริการนํา้มนั 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการกําหนดราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตาม

เง่ือนไขการค้าทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 เจ้าหนีก้ารค้า 

- AMAL มีภาระหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการซือ้นํา้มนั

เชือ้เพลงิจาก EPO 

- 1.36 - ภาระหนีก้ารค้าเกิดขึน้จากการขายเช่ือตามท่ี AMAL ได้ตกลงไว้กับ EPO ซึ่งเป็นไป

ตามเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป ท่ี EPO จะพิจารณาการขายเช่ือและกําหนดวงเงินขาย

เช่ือให้กบัลกูค้าท่ีซือ้นํา้มนัอยา่งตอ่เน่ือง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

5. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จํากดั 

(“PTGLG”) 

รายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้า 

- AMAL ให้บริการขนส่งนํา้มันเชือ้เพลิงให้กับ 

PTGLG ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งนํา้มัน

เชือ้เพลงิ  

- 104.31 - การให้บริการขนส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PTGLG เป็นการดําเนินการตามธุรกิจปกติ

ของ AMAL ทัง้นี ้AMAL ให้บริการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิโดยกําหนดอตัราคา่บริการและ

เง่ือนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันใน

อตุสาหกรรม ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดอตัราค่าบริการและเง่ือนไข

การค้าลกัษณะเดียวกบัท่ีใช้กบัลกูค้าอ่ืนท่ี AMAL ให้บริการขนสง่สนิค้า 

- ทัง้นี ้ในเดือนสงิหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่จ้าง) ได้ทําบนัทกึข้อตกลง

แนบท้ายสญัญาว่าจ้างทัง้ 2 ฉบบั โดยเปลี่ยนแปลงตวัผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น 
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PTGLG สง่ผลให้ AMAL เร่ิมให้บริการขนสง่สินค้าให้กบั PTGLG (แทน PTG) ตัง้แต่

วนัท่ีลงนามในบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล และ

ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท  เน่ืองจากเป็นรายการค้าปกติและมีการกําหนดราคาและ

เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และช่วยสร้างรายได้และกําไรให้กบับริษัท  

ลกูหนีก้ารค้า 

- PTGLG มีภาระหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากการใช้บริการ

ขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิของ AMAL 

- 22.88 - ภาระหนีก้ารค้าเกิดขึน้จากการขายเช่ือตามท่ี AMAL ได้ตกลงไว้กบั PTGLG ซึ่งเป็นไป

ตามสญัญาการวา่จ้างขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิ 

- ทัง้นี ้ในเดือนสงิหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่จ้าง) ได้ทําบนัทกึข้อตกลง

แนบท้ายสญัญาว่าจ้างทัง้ 2 ฉบบั โดยเปลี่ยนแปลงตวัผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น 

PTGLG ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งนํา้มันเชือ้เพลิงให้กับ 

PTGLG และ ณ สิน้เดือนกนัยายน 2559 PTGLG มีหนีก้ารค้าท่ีเกิดจากคา่ขนสง่สนิค้า

ท่ียงัไมชํ่าระให้กบั AMAL 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

6. บริษัท วนัลิง้ค์ เน็ตเวิร์ค 

จํากดั (“OLNET”) 

คา่อปุกรณ์ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ 

- AMAL ติดตั ง้ ระบบติดตามและบริหาร

ยานพาหนะผ่านดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ของ 

OLTEC เ พ่ือช่วยในการบริหารจัดการกอง

รถบรรทกุนํา้มนั ทัง้นี ้OLTEC กําหนดให้ OLNET 

เป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าให้กับ OLTEC แต ่

OLTEC เป็นผู้ เรียกเก็บคา่บริการรายเดือน 

0.38 4.19 - AMAL กําหนดให้รถบรรทุกทุกคนัต้องติดตัง้ระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กําหนด นอกจากนี ้การติดตัง้ระบบ GPS ยงัช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจดัการกอง

รถบรรทกุนํา้มนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฎิบตัิการสามารถติดตาม

พฤติกรรมการขบัรถ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาท่ีคาดวา่จะถึงท่ีหมายได้ จึง

ช่วยในการวางแผนการให้บริการขนสง่สนิค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ

ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ  เน่ืองจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหาร

จัดการกองรถบรรทุกนํา้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับท่ีกฎหมาย
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กําหนด และอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ ให้บริการอ่ืนท่ีมี

ศกัยภาพในการให้บริการในลกัษณะเดียวกนั 

เจ้าหนีอ่ื้น – คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

- AMAL มีภาระหนีท่ี้เกิดจากการติดอปุกรณ์ระบบ 

GPS กบั OLNET ท่ียงัไมค่รบกําหนดชําระ 

- 0.23 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกิดขึน้จากการติดตัง้ระบบ GPS ท่ี AMAL ได้ตกลงไว้กบั OLNET 

ซึง่เป็นไปตามสญัญา 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท  

7. บริษัท วนัลิง้ค์เทคโนโลยี่ 

จํากดั(“OLTEC”) 

คา่บริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ 

- AMAL ตกลงชําระค่าบริการสําหรับการใช้งาน

ระบบ GPS ให้กบั OLTEC  

0.06 0.35 

 

 

- AMAL กําหนดให้รถบรรทุกทุกคนัต้องติดตัง้ระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กําหนด นอกจากนี ้การติดตัง้ระบบ GPS ยงัช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจดัการกอง

รถบรรทกุนํา้มนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฎิบตัิการสามารถติดตาม

พฤติกรรมการขบัรถ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาท่ีคาดวา่จะถึงท่ีหมายได้ จึง

ช่วยในการวางแผนการให้บริการขนสง่สนิค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ

ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ  เน่ืองจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหาร

จัดการกองรถบรรทุกนํา้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับท่ีกฎหมาย

กําหนด และอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ ให้บริการอ่ืนท่ีมี

ศกัยภาพในการให้บริการในลกัษณะเดียวกนั 

เจ้าหนีอ่ื้น – คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

- AMAL มีภาระหนีท่ี้เกิดจากการใช้บริการระบบ 

GPS ท่ีต้องชําระให้กบั OLTEC 

0.01 0.07 - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกิดขึน้จากการใช้บริการระบบ GPS ท่ี AMAL ได้ตกลงไว้กับ 

OLNET ซึง่เป็นไปตามสญัญา 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ

ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท  
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8. นายพิศาล รัชกิจประการ คํา้ประกันเงินกู้ ยืมของบริษัท และบริษัทย่อยกับ

สถาบนัการเงิน 3 แหง่ ดงันี ้

  - รายการดงักลา่วเป็นเง่ือนไขปกติในการให้กู้ยืมเงินของสถาบนัการเงินท่ีจะให้กรรมการ

คํา้ประกนัเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสนิทรัพย์ของบริษัท 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินด้านการคํา้ประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัทไม่ได้เสีย

คา่ใช้จ่ายในการคํา้ประกนัดงักลา่ว 

- วงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) 7.00 - 

- วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (สนิเช่ือหมนุเวียน) 55.00 - 

- วงเงินกู้ยืมระยะยาว (สําหรับลงทุนซือ้เรือบรรทุก

นํา้มนัและสารเคมี) 

  

o วงเงินกู้สกลุเงินบาท 178.05 - 

o วงเงินกู้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 1/ 159.64 - 

- ภาระหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 207.00 464.55 

9. นายอิศรศกัดิ์ ธีระศกัดิ ์ คํ า้ประกันเ งินกู้ ยืมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

กบัสถาบนัการเงิน 2 แหง่ ดงันี ้

  - รายการดงักลา่วเป็นเง่ือนไขปกติในการให้กู้ยืมเงินของสถาบนัการเงินท่ีจะให้กรรมการ

คํา้ประกนัเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสนิทรัพย์ของบริษัท 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นรายการรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินด้านการคํา้ประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัทไม่ได้เสีย

คา่ใช้จ่ายในการคํา้ประกนัดงักลา่ว 

- วงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) 7.00 - 

- วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (สนิเช่ือหมนุเวียน) 55.00 - 

- วงเงินกู้ยืมระยะยาว (สําหรับลงทุนซือ้เรือบรรทุก

นํา้มนัและสารเคมี) 

  

o วงเงินกู้สกลุเงินบาท 178.05 - 

o วงเงินกู้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 1/ 159.64 - 

หมายเหต ุ 1/  วงเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรบัลงทนุซ้ือเรือบรรทกุน้ํามนัและสารเคมีทีเ่ป็นสกลุเงินต่างประเทศ ณ ส้ินปี 2558 และ ณ ส้ินไตรมาสทีส่าม ปี 2559 เท่ากบั 4.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 159.64 ล้านบาท เมื่อ

 คํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัระหว่างธนาคารทีป่ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 ซ่ึงเท่ากบั 34.705 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) สําหรับการกู้ยืมเงินระยะยาวเพือ่

 ซ้ือเรือบรรทกุน้ํามนัและสารเคมีในปี 2559 สถาบนัการเงินไม่กําหนดให้กรรมการบริษัทต้องค้ําประกนั 
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12.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2559 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ท่ีประชมุมีมติกําหนดให้การทํา

รายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและบคุคลท่ีเก่ียวข้องจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบั

ความจําเป็นและเหตผุลของการทํารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไขของรายการ ก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มีสว่นได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมใน

การพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ทัง้นี ้ในการเข้าทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และ

รายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัการ ดงันี ้

 

1) การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 

คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิเป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัท่ีเป็น

ข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไประหวา่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความ

เก่ียวข้องได้ หากรายการดงักลา่วมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี) ทัง้นี ้บริษัทจะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักลา่วเพ่ือรายงานในการประชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบและการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

 

2) การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 

การทํารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไปจะต้องได้รับการพิจารณา

และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทัง้นี ้ให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบังคับ 

ประกาศ และคําสัง่ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่วเพ่ือให้

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ เพ่ือให้มัน่ใจ

วา่การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความจําเป็นและมีความสมเหตสุมผล โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั ทัง้นี ้

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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12.3 นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 

การทํารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/

หรือคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัเหตผุลในการเข้าทํารายการ การตรวจสอบราคาและเง่ือนไขตา่งๆ ของรายการวา่ เป็นไป

ตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการ

บริษัทจะต้องดแูลให้บริษัท ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 

คําสัง่ หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม

ตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดย

สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

 

12.4 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 

บริษัทคาดวา่ในอนาคตการทํารายการระหวา่งกนัระหวา่ง บริษัทฯ กบั บริษัทยอ่ย และ/หรือ บคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนั จะเป็นรายการท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นการดําเนินการตามธุรกิจปกติ การสนบัสนนุธุรกิจปกติ  ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้

 

1) การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถให้กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน: บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายการให้บริการ

ขนส่งสินค้าเหลวทางรถอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี PTG มีแนวโน้มท่ีจะใช้บริการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลิง

เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งนํา้มันเชือ้เพลิงของ PTG รวมทัง้ PTG มี

นโยบายท่ีจะลดภาระการบริหารงานด้านการขนสง่ โดยการว่าจ้างผู้ ให้บริการขนสง่สินค้าขนสง่นํา้มนั

ให้บางสว่น (Outsource) ทัง้นี ้อตัราคา่บริการขนสง่สนิค้าทางรถท่ีบริษัทฯ เสนอให้กบัลกูค้าแต่ละราย 

บริษัทฯ กําหนดขึน้โดยคํานึงถืงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้า และอัตรากําไรท่ี

บริษัทฯ คาดวา่จะได้รับจากการให้บริการ ซึ่งเท่ากนัสําหรับลกูค้าแต่ละราย และเปรียบเทียบกบัราคา

ตลาดเพ่ือให้อตัราคา่บริการขนสง่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

2) การซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิงจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั: ในการให้บริการขนสง่สนิค้าทางรถ AMAL ซือ้นํา้มนั

เชือ้เพลิงจาก PTG ในลกัษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพ่ือใช้เติมให้กับรถบรรทุกนํา้มนัท่ีจอดท่ี

หนว่ยงานศรีราชาก่อนออกให้บริการในแต่ละครัง้ และซือ้นํา้มนัเชือ้เพลิงจาก PTC ในลกัษณะการค้า

ปลีก (Retail) จากการเติมนํา้มนัท่ีสถานีบริการนํา้มนั PT สําหรับรถบรรทกุนํา้มนัต้องวิ่งเป็นระยะ

ทางไกล ทําให้มีนํา้มนัไมเ่พียงพอท่ีจะเดินรถกลบัมาท่ีหนว่ยงานศรีราชา ทัง้นี ้ราคาจําหนา่ยนํา้มนัและ

เง่ือนไขการค้า หรือข้อตกลงอ่ืนๆ ท่ีบริษัททํากบั PTG และ PTC จะเป็นราคาตลาดและเง่ือนไขการค้า

ปกติ บริษัทคาดว่าการซือ้นํา้มนัจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตามปริมาณการขนส่ง

สนิค้าทางรถ โดยเฉพาะการขนสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิท่ีคาดวา่จะเพ่ิมขึน้ 

3) การซือ้อปุกรณ์และใช้บริการจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั: เพ่ือสนบัสนนุการขยายตวัของธุรกิจขนสง่สินค้า

ทางรถท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต AMAL จําเป็นต้องมีการลงทนุซือ้รถบรรทกุนํา้มนัเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปี 

และจําเป็นต้องติดตัง้ระบบ GPS เพ่ือประโยชน์ในด้านความปลอดภยัและการบริหารจัดการกอง

รถบรรทกุนํา้มนั รวมถึงเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดจากกรมการขนสง่ทางบก ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณา
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ความเหมาะสมของราคาอปุกรณ์และค่าบริการสําหรับการใช้งานระบบ GPS และเง่ือนไขการค้า หรือ

ข้อตกลงอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบกบัราคาและเง่ือนไขของผู้ ให้บริการรายอ่ืน รวมถึงพิจารณาถึงเหตผุล

และความจําเป็นในการซือ้อปุกรณ์และใช้บริการจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัก่อนการเข้าทํารายการ บริษัท 

คาดว่าการซือ้อปุกรณ์และใช้บริการจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตามการเพ่ิมจํานวน

รถบรรทกุนํา้มนัในแตล่ะปี 

4) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินท่ีใช้ในการดําเนินงานระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย: บริษัทแบ่งพืน้ท่ี

สาํนกังานสว่นหนึ่งให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเข่าและค่าใช้จ่ายอ่ืน (ได้แก่ คา่สาธารณปูโภค 

และค่าบริการ) จาก AMAL เน่ืองจาก AMAL ยงัไม่มีความจําเป็นต้องใช้พืน้ท่ีสํานกังานขนาดใหญ่ 

ทัง้นี ้บริษัทกําหนดอตัราคา่เช่าท่ีเรียกเก็บจาก AMAL โดยคํานงึถึงอตัราคา่เช่าท่ีบริษัทตกลงจ่ายให้กบั

เจ้าของอาคาร และจดัทําสญัญาเช่าระหวา่งกนั 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
 
13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 
งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึง่มีนายนพฤกษ์ พิษณวุงษ์ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขทะเบียน 7764 ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผู้สอบบญัชีของ
บริษัท เห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จ ากดั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
และผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีสาธารณะ 

 
งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ซึ่งมีนางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2982 ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท อามา่ มารีน จ ากดั และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาม่า มารีน จ ากดั ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

 
งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ซึ่งมีนางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2982 ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท อามา่ มารีน จ ากดั และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาม่า มารีน จ ากดั ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
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13.2 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการจัดท างบการเงนิ 
 

บริษัท ได้น าเสนองบการเงินรวม ครัง้แรกในปี 2558 จึงได้จัดท างบการเงินรวมของปี 2557 เพื่อการ
เปรียบเทียบ ซึง่งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวมเป็นงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ ในการจดัท างบ
การเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัท มีอ านาจควบคุมในบริษัทเหลา่นัน้ หลงัจากได้ตดัยอด
คงเหลือและรายการระหว่างกันแล้ว โดยบริษัท ได้น าบริษัทย่อยเข้ามาจัดท างบการเงินรวมตัง้แต่วันที่ 10 
กรกฎาคม 2557 ซึง่เป็นวนัท่ีบริษัท มีอ านาจควบคมุ และการตดับญัชีรายการระหว่างบริษัทในบญัชีเงินลงทนุใน
บริษัทย่อยกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น โดยถือหลกัการตดับญัชีเป็นเงินลงทนุร้อยละ 100 ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นรายอื่น
แสดงเป็นสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 

 

นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชี เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ใน
การรายงาน ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีพิจารณาวา่เป็นสกลุเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนัน้ประกอบกิจการ 
ดงันัน้ จึงก าหนดให้กิจการระบสุกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศ ให้เป็น
สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและรายงานผลกระทบจากการแปลงคา่ดงักลา่ว 

 

กลุม่บริษัท ด าเนินงานในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการก าหนดและช าระราคาของรายการซือ้และขายเกือบทัง้หมด ดงันัน้ บริษัท จึงก าหนดให้ใช้สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานในธุรกิจเดินเรือทางทะเลของกลุม่บริษัท และใช้สกุลเงิน
บาทเป็นสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบันี  ้ ก าหนดให้การรับรู้รายการค้าเมื่อเร่ิมแรกด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 
(สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) รายการค้าที่ไม่ได้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาถือเป็นรายการที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าจะถกูรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ  ผลต่างอตัรา
แลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงินจากสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานเป็นสกลุเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินจะถกู
รับรู้ในสว่นของเจ้าของ ในกรณีที่เงินบาทที่ใช้น าเสนองบการเงินแข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่ใช้
ในการด าเนินงาน มลูคา่ทางบญัชีของสนิทรัพย์ หนีส้นิ และผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินที่บนัทึกในสว่นของ
เจ้าของจะลดลง ในทางกลบักันถ้าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  มูลค่าทางบญัชีของ
สนิทรัพย์ หนีส้นิ และผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีบนัทกึในสว่นของเจ้าของจะเพิ่มขึน้  

 

รายการบญัชีในสกลุเงินตราตา่งประเทศอื่นท่ีเกิดขึน้ระหวา่งปี แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน
ตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งคงเหลือ 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงคา่เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระเป็นเงินตราต่างประเทศและที่เกิดจาก
การแปลงคา่สนิทรัพย์และหนีส้นิเป็นตวัเงินดงักลา่วได้บนัทกึไว้ในงบก าไรขาดทนุในงวดที่เกิดขึน้ 

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กลุ่มบริษัท จึงน าเสนองบการเงินรวมที่แปลงค่าจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินบาท โดย
แปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ินด้วยอตัราถวัเฉลี่ยระหว่างอตัราที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งรับซือ้และขาย ณ วนัสิน้
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งวด และแปลงค่างบก าไรขาดทนุ โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยระหว่างงวด ผลต่างจากการแปลงค่ารายการ
ดงักลา่วรับรู้ในก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่น 

 

การถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีนี ้ถือเป็นการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ซึ่ง
ก าหนดให้ปรับย้อนหลงังบการเงินงวดก่อน ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวา่กลุม่บริษัทได้จดัท างบการเงินด้วย
สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน (สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) มาโดยตลอด 

 

ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชีดงักลา่วได้แสดงไว้ในหวัข้อ “ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น” ในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่น
ของผู้ ถือหุ้นของงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
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13.3 ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถงึ 31 ธันวาคม 2558 และสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

          
(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2557 

(ปรับปรุง) 1/ 
31 ธันวาคม 2558 

(ตรวจสอบ) 
31 ธันวาคม 2559 

(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       
สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 110.51 19.58 35.98 3.65 1,241.95 38.09 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 19.91 3.53 35.44 3.59 59.92 1.84 
สนิค้าคงเหลอื 18.75 3.32 19.84 2.01 29.27 0.90 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 149.17 26.42 91.26 9.25 1,331.13 40.83 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 1.27 0.23 1.25 0.13 1.09 0.03 
เรือเดินทะเล ยานพาหนะและอปุกรณ์ 388.14 68.76 821.84 83.27 1,859.25 57.03 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 0.03 0.01 2.27 0.23 5.19 0.16 
เงินฝากประจ าทีต่ิดภาระค า้ประกนั 0.69 0.12 26.82 2.72 10.84 0.33 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 0.55 0.10 5.16 0.52 10.67 0.33 
สิน้ทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 24.67 4.37 38.42 3.89 42.03 1.29 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 415.35 73.58 895.75 90.75 1,929.07 59.17 
รวมสินทรัพย์ 564.53 100.00 987.00 100.00 3,260.21 100.00 
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(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2557 
(ปรับปรุง) 1/ 

31 ธันวาคม 2558 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น       

หนีส้นิหมุนเวียน       

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 20.94 3.71 28.49 2.89 56.70 1.74 
สว่นของหนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระในหนึง่ปี 3.67 0.65 40.95 4.15 100.15 3.07 
สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ปี 28.77 5.10 54.02 5.47 122.11 3.75 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 0.21 0.04 3.50 0.35 2.76 0.08 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 0.59 0.10 1.69 0.17 4.38 0.13 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 54.18 9.60 128.65 13.03 286.10 8.78 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน       
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 15.48 2.74 147.15 14.91 325.34 9.98 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 80.96 14.34 192.37 19.49 525.48 16.12 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 0.44 0.08 4.11 0.42 7.67 0.24 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11.01 1.95 12.77 1.29 13.96 0.43 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 0.20 0.04 0.85 0.09 2.15 0.07 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 108.09 19.15 357.25 36.20 874.60 26.83 

รวมหนีส้ิน 162.27 28.74 485.90 49.23 1160.70 35.60 
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(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2557 
(ปรับปรุง) 1/ 

31 ธันวาคม 2558 
(ตรวจสอบ) 

31 ธันวาคม 2559 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุจดทะเบียน 110.00 19.49 110.00 11.14 215.80 6.62 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว - สทุธิ 110.00 19.49 110.00 11.14 215.80 6.62 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น - - - - 1,562.89 47.94 

ก าไรสะสม       
จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย - - 11.00 1.11 18.50 0.57 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 287.55 50.94 329.66 33.40 242.98 7.45 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 2/ 4.71 0.83 50.43 5.11 59.34 1.82 
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 402.26 71.26 501.10 50.77 2,099.50 64.40 
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 402.26 71.26 501.10 50.77 2,099.50 64.40 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 564.53 100 987 100 3,260.21 100 
หมายเหต ุ 1/ งบแสดงฐานะการเงิน ณ ส้ินปี 2557 เป็นงบการเงินรวมทีป่รบัปรุงใหม่และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยได้ใช้มาตรฐานการบญัชีแบบเดียวกบัที่ใช้ในการจดัท างบการเงินงวดปี 2558 ซ่ึง

 รวมถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง ปี 2558) เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เร่ืองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
 แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
2/ องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเนือ่งจากการน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เร่ือง ผลกระทบ
 จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศมาถือปฏิบติั ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงรายการเป็นรายปี ดงันี ้

- ณ 31 ธนัวาคม 2556  คือ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของปี 2556 จ านวน 2.60 ล้านบาท 
- ณ 31 ธนัวาคม 2557 ประกอบด้วย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของปี 2557 จ านวน 2.11 ล้านบาท รวมกบัผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสะสมตัง้แต่ปี 2556 
- ณ 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบด้วย ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของปี 2558 จ านวน 45.73 ล้านบาท รวมกบัผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสะสมตัง้แต่ปี 2556 
- ณ 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบด้วย ก าไรจากการเปลีย่นแปลงค่างบการเงินของปี 2559 จ านวน 8.90 ล้านบาท รวมกบัผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินสะสมตัง้แต่ปี 2556 

  



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
 

124 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ถงึ 31 ธันวาคม 2558 และ ส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
(หน่วย: ล้านบาท) งวดปี ปี 2557 

(ปรับปรุง)1/ 
งวดปี ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

งวดปี ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายและให้บริการ       
รายได้จากการขนสง่ 510.46 100.00 643.18 100.00 965.49 100.00 
รายได้จากการให้เชา่เรือ - - - - - - 

รวมรายได้ 510.46 100.00 643.18 100.00 965.49 100.00 

ต้นทนุบริการ (368.38) (72.17) (437.31) (67.99) (674.60) (69.87) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 142.08 27.83 205.87 32.01 290.89 30.13 

รายได้อื่น       
ดอกเบีย้รับ 0.13 0.02 0.30 0.05 0.94 0.10 
ก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ 1.03 0.20 - - - - 
ก าไรจากอกัตราแลกเปลีย่น 3.04 0.60 15.02 2.34 (4.62) (0.48) 
ก าไรจากการกลบัรายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูข - - - - - - 
รายได้อื่นๆ 0.07 0.01 0.29 0.05 7.37 0.76 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 146.35 28.67 221.48 34.44 294.59 30.51 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (21.90) (4.29) (17.68) (2.75) (27.01) (2.80) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (32.69) (6.40) (50.98) (7.93) (81.70) (8.46) 
ขาดทนุจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ - - - - - - 
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(หน่วย: ล้านบาท) งวดปี ปี 2557 
(ปรับปรุง)1/ 

งวดปี ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

งวดปี ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 91.76 17.98 152.82 23.76 185.88 19.25 

ต้นทนุทางการเงิน (6.25) (1.23) (16.92) (2.63) (34.71) (3.59) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 85.51 16.75 135.90 21.13 151.17 15.66 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (0.11) (0.02) (5.78) (0.90) (7.26) (0.75) 
ก าไรสุทธิ 85.40 16.73 130.12 20.23 143.91 14.91 

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบ
การเงิน 

2.11 0.41 45.73 7.11 (8.90) (0.92) 

ก าไร (ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกั  
คณิตศาสตร์ประกนัภยั – สทุธิจากภาษีเงินได้ 

- - - - 0.20 0.02 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 87.51 17.14 175.84 27.34 153.02 15.85 
หมายเหต ุ 1/ งบก าไรขาดทุนในปี 2557 เป็นงบการเงินรวมที่ปรับปรุงใหม่และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยได้ใช้มาตรฐานการบญัชีแบบเดียวกบัที่ใช้ในการจดัท างบการเงินงวดปี 2558 ซ่ึงรวมถึง 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง ปี 2558) เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เร่ืองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
 เงินตราต่างประเทศ 
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งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ถงึ 31 ธันวาคม 2558 และ ส าหรับงวดปีสิน้สุดวันที่ 30 กนัยายน 2559 

(หน่วย: ล้านบาท) งวดปี ปี 2557 
(ปรับปรุง) 1/ 

งวดปี ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

งวดปี ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 85.51 135.90 151.17 
รายการปรับปรุงกระทบก าไรสทุธิเป็นเงินสดรับ (จา่ย)    

คา่เสือ่มราคา 54.27 76.49 110.92 
คา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน 0.00 0.02 0.10 
(ก าไร) ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยทรัพย์สนิ (1.04) 0.09 - 
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 1.89 2.49 1.92 
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง - 8.89 (1.33) 
คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 5.65 14.55 31.38 
รายได้อื่นๆ (0.01) - (0.06) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 146.27 238.43 294.10 
สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (8.25) (15.40) (23.86) 
สนิค้าคงเหลอื (0.05) (0.56) (9.77) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (1.85) (13.72) (6.31) 

หนีส้นิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
เจ้าหนีก้ารค้า 5.78 7.69 26.31 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 0.18 1.10 (2.69) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอาย ุ - (0.73) (0.69) 
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(หน่วย: ล้านบาท) งวดปี ปี 2557 
(ปรับปรุง) 1/ 

งวดปี ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

งวดปี ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น (0.02) 0.61 1.43 
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 142.06 217.43 283.90 

จ่ายดอกเบีย้ (5.95) (14.69) (29.76) 
จ่ายภาษีเงินได้ (3.08) (3.59) (9.64) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 133.04 199.15 244.50 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน    

เงินให้กู้ยืมแก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั - - - 
เงินสดจา่ยซือ้เรือเดินทะเลและอปุกรณ์ (16.02) (114.60) (318.23) 
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สนิ 1.24 - - 
เงินสดจา่ยซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (0.03) (2.08) (3.01) 
เงินฝากประจ าทีต่ิดภาระค า้ประกนั (0.01) (26.04) 15.58 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (14.83) (142.72) (305.66) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - 
เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (1.65) - - 
เงินสดรับเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 19.25 - 
เงินสดจา่ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (32.25) (28.88) (117.80) 
เงินสดจา่ยช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (0.78) (28.23) (52.82) 
เงินสดจา่ยปันผล - (77.00) (223.30) 
เงินสดรับจากสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.00 - - 
เงินสดรับจากการเพิม่ทนุ - - 1,668.69 
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(หน่วย: ล้านบาท) งวดปี ปี 2557 
(ปรับปรุง) 1/ 

งวดปี ปี 2558 
(ตรวจสอบ) 

งวดปี ปี 2559 
(ตรวจสอบ) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (34.68) (114.85) 1,274.77 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 0.69 (15.62) (1.34) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 84.23 (74.04) 1,212.26 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 25.84 110.51 35.98 

ปรับปรุงผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 0.45 (0.49) (6.30) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 110.51 35.98 1,241.95 

หมายเหต ุ 1/ งบกระแสเงินสดในปี 2557 เป็นงบการเงินรวมที่ปรับปรุงใหม่และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยได้ใช้มาตรฐานการบญัชีแบบเดียวกบัที่ใช้ในการจดัท างบการเงินงวดปี 2558 ซ่ึงรวมถึง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง ปี 2558) เร่ือง งบการเงินรวม และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เร่ืองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
 

129 

 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ถงึ 31 ธันวาคม 2558 และ ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
 งวดปี ปี 2557 งวดปี ปี 2558 งวดปี ปี 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.75 0.71 4.65 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 2.41 0.56 4.55 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 2.49 2.18 1.18 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 45.08 35.98 29.44 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 7.99 10.01 12.23 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 19.67 22.67 27.48 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 18.30 15.88 13.10 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 30.71 33.73 22.86 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 11.72 10.67 15.75 
Cash Cycle (วนั) 14.56 15.21 9.59 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 27.83 32.01 30.13 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 17.98 23.76 19.25 
อตัราก าไรอื่น (ร้อยละ) 0.83 2.37 0.38 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (ร้อยละ) 144.98 130.31 131.54 
อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 16.59 19.75 14.85 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 23.82 28.81 11.07 
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 งวดปี ปี 2557 งวดปี ปี 2558 งวดปี ปี 2559 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 16.25 16.77 6.78 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 35.24 34.78 19.35 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.98 0.85 0.46 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.40 0.97 0.55 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 22.71 12.85 8.18 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เทา่) 2.62 0.72 0.35 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) - 59.18 155.17 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2559 
 

สรุปฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงาน 
ส าหรับผลการด าเนินงานรอบปี 2559 

 
 บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AMA”) ด าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ  โดยเน้น 
การให้บริการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศเป็นหลกั   

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) จ านวน 8 ล า  
ที่มีน า้หนกับรรทกุระหว่าง 3,000 ถึง 13,000 เดทเวทตนั นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัตัง้บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั 
(“AMAL”) โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าทางรถ 
โดยเน้นการขนสง่สนิค้าเหลว (Liquid Product) ภายในประเทศเป็นหลกั  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 AMAL มีรถบรรทกุน า้มนัจ านวน 100 คนั (ปริมาณบรรทกุ 45,000 ลติร ตอ่คนั)  
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

1) รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 

โครงสร้างรายได้ 
 2558  2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจการขนสง่สินค้าทางเรือ     
รายได้จากคา่ขนสง่สินค้า 476.35 74.06 667.91 69.18 
รายได้จากคา่เสียเวลา 32.85 5.11 34.60 3.58 

รวมรายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรือ 509.20 79.17 702.51 72.76 
ธุรกิจการขนสง่สินค้าทางรถ     
รายได้จากคา่ขนสง่สินค้า 133.98 20.83 262.98 27.24 

รวมรายได้จากการขนส่งสินค้าทางรถ 133.98 20.83 262.98 27.24 
รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 643.18 100.00 965.49 100.00 

 
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าจาก  

(1) การด าเนินธุรกิจการให้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือของบริษัท และ  
(2) การด าเนินธุรกิจการให้บริการขนสง่สนิค้าทางรถของ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั (“AMAL”)  

โดยในปี 2558 และ 2559 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 79.17 และ 20.83 และคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 72.76 และ 
27.24 ตามล าดบั 

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้า เทา่กบั 965.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 322.31 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 50.11 จากงวดเดียวกนัของปีที่แล้ว ซึง่เป็นผลมาจากการขยายกองเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีเป็น 8 ล า และได้
เข้าท าสญัญาว่าจ้างขนสง่สินค้า (ฉบบัที่ 2) และเร่ิมขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงให้กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จ ากดั (มหาชน) 
(“PTG”) ในช่วงไตรมาสแรกของ ปี 2559 สง่ผลให้ปริมาณการขนสง่สนิค้าและรายได้จากการให้บริการขนสง่สินค้าทัง้ทาง
เรือและทางรถ ในปี 2559 เพิ่มสงูขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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2) ต้นทุนการให้บริการขนส่งสนิค้า 

ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการสินค้ารวม เท่ากับ 674.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 237.29 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 54.26 ซึง่สอดคล้องกบัรายได้ที่เพิ่มขึน้จากการให้บริการขนสง่สนิค้า 
 

3) ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 205.87 ล้านบาท และ 290.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
ก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 32.01 และ ร้อยละ 30.13 ของรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า ตามล าดบัโดยบริษัท
สามารถรักษาอตัราก าไรขัน้ต้นอยูใ่นระดบัท่ีดี 
 

4) รายได้อื่น 

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีรายได้อื่นเทา่กบั 15.61 ล้านบาท และ 3.70 ล้านบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้รายได้อื่น 
ที่ส าคญั คือ ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 
(ปรับปรุง ปี 2558) เร่ืองผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ โดยบริษัทได้ก าหนดให้
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน สง่ผลให้บริษัทต้องรับรู้รายการ ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่บริษัทรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่าย กบัวนัที่บริษัทรับเงิน
หรือช าระเงิน ทัง้นี ้บริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 15.02 ล้านบาทใน ปี 2558 และขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่นเทา่กบั 4.62 ล้านบาท ใน ปี 2559 
 

5) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 27.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.71  
ซึง่คา่ใช้จ่ายในการขายที่ส าคญัของบริษัท คือ ค่านายหน้า (Commission Fee) โดยเพิ่มขึน้ตามปริมาณการขนสง่สินค้า 
ที่เพิ่มขึน้จากในช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
 

6) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 50.98 ล้านบาท และ 81.70 ล้านบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ 30.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.27 ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายในการบริหารที่ส าคญัของบริษัท คือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
พนกังาน ซึง่มีแนวโน้มสงูขึน้ตามการขยายตวัของธุรกิจการให้บริการขนสง่สินค้าทัง้ทางเรือและทางรถ นอกจากนี ้บริษัท
ยงัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอื่นๆ อาทิ เช่น ค่าสาธารณปูโภค ค่าเช่าพืน้ที่ และค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น  
 

7) ต้นทุนทางการเงนิ 

 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 16.92 ล้านบาท และ 34.71 ล้านบาท ใน ปี 2558 และ 2559 ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ 17.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105.09 ซึง่สาเหตมุาจากการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มขึน้  เพื่อใช้ซือ้เรือและการ
เช่าซือ้รถบรรทกุน า้มนั 
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8) ก าไรสุทธิ 

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีก าไรสทุธิ เทา่กบั 130.12 ล้านบาท และ 143.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร
สทุธิต่อรายได้รวม ร้อยละ 20.23 และร้อยละ 14.91 ตามล าดบั โดยก าไรสทุธิของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามการ
ขยายตวัของธุรกิจขนสง่สนิค้าทัง้ทางเรือและทางรถ ทัง้นี ้อตัราก าไรสทุธิต่อรายได้รวม ปี 2559 ลดลง สาเหตหุลกัมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน (รายละเอียดระบุไว้ในข้อ 4) รวมถึงค่าใช้จ่ายในเก่ียวกับ
พนกังานและการบริหารงาน 
 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
 

1) สินทรัพย์รวม 

 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 987.00 ล้านบาท  
และ 3,260.21  ล้านบาท ตามล าดบั สนิทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึน้ มีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสด รวมถึงการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอยา่ง เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี  ที่ดิน และ รถบรรทกุ 
 

2) หนีส้นิรวม 

 บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 485.90 ล้านบาท และ 
1,160.70 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินในการซือ้รถบรรทกุ 
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี 
 

3) ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 

 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 501.10 ล้านบาท 
และ 2,036.50 ล้านบาท ตามล าดบั สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมของบริษัทเพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากผล 
การด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบั PTGLG ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 และการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัประชาชน (IPO) ท าให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเพิ่มขึน้ 105.80 ล้านบาท และมี
สว่นเกินมลูคา่หุ้น เทา่กบั 1,562.89 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้นสามญัในราคาที่สงูกวา่มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น 
 

งบกระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานจ านวน 244.50 ล้านบาท และ กระแสเงินที่ใช้ 
ในการลงทนุจ านวน 305.66 ล้านบาทซึง่สว่นใหญ่เกิดจากการซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี ที่ดิน และรถบรรทกุ 
นอกจากนัน้บริษัทยงัมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินทัง้สิน้จ านวน 1,274.77 ล้านบาท ซึง่เป็นเงินท่ีได้จากการ 
เพิ่มทนุของบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั (“ PTGLG”) และ การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัประชาชน (IPO) 
และบริษัทยงัมีการจ่ายปันผลในปีที่แล้วเช่นกนั 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีเงินสดในมือทัง้สิน้ 1,241.95 ล้านบาท      
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ 
ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 

 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                      8 เมษายน 2559 

61 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาโท หลกัสตูรรัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรรัฐศาสตร์บณัฑิต
สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

การอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

15.85% - พี่ชายของ
นางสาวภคัจิรา 
รัชกิจประการ 

- ลกูพ่ีลกูน้องกบั
นายพิศาลรัชกิจ
ประการ 

2559 – ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ
บริษัท 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 
 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชัน่ 
จ ากดั 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจการลงทนุในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) 

2548 – ปัจจบุนั หุ้นสว่นผู้จดัการ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อนัดามนั 
บิซิเนส แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจทา่เทียบเรือเพ่ือการ
น าเข้าและสง่ออก 

2. นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ 
กรรมการบริษัท 
 
 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                     8 เมษายน 2559 
 
 

61 คณุวฒิุการศกึษา 
- ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลกัสตูรชา่งยนต์
สาขาวิชาชา่งยนต์ 
วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 
 
 

การอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

0.12% - สามีของพี่สาว
นายพิศาลรัชกิจ
ประการ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2557 – 2559 กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอเอ็มเอ 

โลจิสติกส์ จ ากดั 
ธุรกิจขนสง่สินค้าทางรถ 

เอกสารแนบ 1 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
 

138 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. นายพิศาล รัชกิจประการ 
กรรมการบริษัท และ 
กรรมการผู้จดัการ 
 
 

 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                      8 เมษายน 2559 
 

47 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาโท หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรวิศกรรมศาสตร์  
สาขาวิศวกรรม  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 

การอบรม 
- หลกัสตูร การบริหารจดัการความเสี่ยง 
สถาบนัเพ่ิมผลผลติแหง่ชาติ 

- หลกัสตูร Successful Formulation & 
Execution of Strategy รุ่นที่ 124/2015 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

- หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 22 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
 

2.13% - ลกูพ่ีลกูน้องกบั
นายพิพฒัน์ รัช
กิจประการ 

- ลกูพ่ีลกูน้องกบั
นางสาวภคัจิรา 
รัชกิจประการ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
กรรมการบริษัท 

2542 – 2559 กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั  ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
2557 – 2559 กรรมการผู้จดัการ 
2541 – 2556 รองกรรมการ

ผู้จดัการ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอเอ็มเอ 

โลจิสติกส์ จ ากดั 
ธุรกิจขนสง่สินค้าทางรถ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอเลิศ ดิสทริบิวชัน่ 

จ ากดั 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจจ าหน่ายอปุกรณ์
ไฟฟ้า และอปุกรณ์สื่อสาร 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ลกัโปร จ ากดั 
 
 
 
 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจน าเข้าและสง่ออก
สินค้าอปุโภคบริโภค 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ 
กรรมการบริษัท 
 
 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                      8 เมษายน 2559 
 

46 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต 
วิทยาลยัอิมพีเรียล ประเทศสหราช
อาณาจกัร 

- ปริญญาโท หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันอตทิงแฮม ประเทศสหราช
อาณาจกัร 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 

การอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
 
 
 
 
 
 

3.68% - น้องสาวนาย
พิพฒัน์ รัชกิจ
ประการ  

- ลกูพ่ีลกูน้องกบั
นายพิศาล รัช
กิจประการ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

 2557 – 2559 กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอเอ็มเอ 

โลจิสติกส์ จ ากดั 
ธุรกิจขนสง่สินค้าทางรถ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชัน่ 
จ ากดั 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจการลงทนุในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท พีพีพี กรีน คอม
เพล็กซ์ 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ย
น า้มนัปาล์มครบวงจร 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ดีเกษตรพฒันา 
จ ากดั 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ย
พนัธ์กล้าปาล์ม 2554 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท พารา เม้าท์ ออยล์ 
จ ากดั 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจเพาะกล้าน า้มนัปาล์ม 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป 
 
 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจค้าอสงัหาริมทรัพย์ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นายธาตรี เกิดบญุสง่ 
กรรมการบริษัท 
 
 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                     8 เมษายน 2559 
 
 

61 คณุวฒิุการศกึษา 
- อนปุริญญา สาขาชา่งยนต์ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

การอบรม 
- หลกัสตูร SFE รุ่นที่ 12/2012 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

ไมมี่ ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2558 – ปัจจบุนั 
 

ผู้อ านวยการ
ประจ าส านกั
กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจค้าสง่และค้าปลีก
น า้มนัเชือ้เพลิง รวมถึง
ธุรกิจขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิง 

2555 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

2551 – 2557 ผู้อ านวยการ  
ฝ่ายธุรกิจขนสง่ 

6. นายชยัทศัน์ วนัชยั 
กรรมการบริษัท 
 
 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                       8 เมษายน 2559 

 
 

48 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาโท หลกัสตูรวิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรวิทยาศาสตร์บณัฑิต 
สาขาการประมง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
การอบรม 
- หลกัสตูร SFE รุ่นที่  16/2012 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ไมมี่ ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2556 – ปัจจบุนั 
 

ผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารสถานี 

บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์
ปปอเรชัน่ จ ากดั 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจค้าปลีกน า้มนั
เชือ้เพลิงในสถานีบริการ
น า้มนั และธุรกิจร้าน
สะดวกซือ้ 

2553 – 2555 รักษาการ 
ผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารค้าปลีก 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
 
 
กิจการท่ีเป็นริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจค้าสง่และค้าปลีก
น า้มนัเชือ้เพลิง รวมถึง
ธุรกิจขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิง 2557 – 2558 รักษาการ 

ผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารมินิมาร์ท 

2556 – 2556 รักษาการ 
ผู้อ านวยการฝ่าย
จดัซือ้ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นายกศุล เวชศลิป์ 
กรรมการบริษัท และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                     8 เมษายน 2559 
 
 

79 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาตรี หลกัสตูรพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี สาขาพาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 129/2559 สมาคม
สง่เสริมสถาบนั กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2558 – 2559 กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
2534 – 2540 

 
นายดา่นศลุกากร กรมศลุกากร 

 
 

หน่วยงานราชการที่ดแูลใน
เร่ืองการค้าระหวา่งประเทศ
และการจดัเก็บภาษีอากร
สินค้าที่น าเข้าและสง่ออก 

8. นายฉัตรชยั ศรีทิพยราษฎร์ 
กรรมการบริษัท และ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                  8 เมษายน 2559 
 
 

47 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาตรี หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์
บณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 

 
การอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
 

ไมมี่ ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

2558 – 2559 กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เคพี คอนเด็ค 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

รับเหมาก่อสร้างและ
ตกแตง่ภายใน 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ก้าวพีเค จ ากดั 
 
 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

รับเหมาก่อสร้างและ
ตกแตง่ภายใน 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ 
กรรมการบริษัท และ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                     8 เมษายน 2559 
 

49 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขา
การบญัช ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

 
การอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไมมี่ ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
2558 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการบริษัท บริษัท โอเช่ียน ฟู้ ดซพัพลาย 

จ ากดั 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจจ าหน่ายอาหารทะเล
แชแ่ข็ง 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เคเค โกลบอล เทรดดิง้ 
จ ากดั 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจจ าหน่ายอาหารทะเล
แชแ่ข็ง 

2552 – ปัจจบุนั รองกรรมการ
ผู้จดัการฝ่าย
บญัชี 

บริษัท ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด 
จ ากดั 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ย
อาหารทะเลแชแ่ข็งและ
อาหารทะเลบรรจกุระป๋อง 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอลปาย จ ากดั 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจห้องพกัรีสอร์ท 

10. นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และ
เลขานกุารบริษัท 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                     8 เมษายน 2559 

 

42 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การเงินขัน้สงู มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลล์ 
ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรม 
- หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท รุ่นที่ 72/2016 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรัษัทไทย 

0.023% - ลกูพ่ีลกูน้องกบั
นายพิศาล             
รัชกิจประการ 

2559 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย

การตลาด 
2548 – 2557 กรรมการผู้จดัการ บริษัท มารีน โซลชูัน่ จ ากดั 

 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจนายหน้าจดัหาเรือ
และสนิค้า 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท เอเลิศ ดิสทริบิวชัน่ 
จ ากดั 
 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจจ าหน่ายอปุกรณ์
ไฟฟ้า และอปุกรณ์สื่อสาร 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. นายรักชาติ จนัทร์รอด 
ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการ 
 
 
 

 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                8 เมษายน 2559 
 

52 คณุวฒิุการศกึษา 
- ประกาศนียบตัรนกัเรียนจา่ทหารเรือพรรค
นาวิน เหลา่สญัญาณเรดาร์ 

- ประกาศนียบตัรนายเรือของเรือกลทะเล
ระหวา่งประเทศขนาด 3,000 ตนักรอส 
หรือมากกวา่ 

 
การอบรม 
- หลกัสตูรก่อนตอ่อายหุรือเลื่อนชัน้
ประกาศนียบตัรส าหรับฝ่ายเดินเรือและ
ฝ่ายชา่งกลในระดบับริหาร พ.ศ. 2543 

- หลกัสตูรการดบัไฟชัน้สงู พ.ศ. 2543 
- หลกัสตูรการเดินเรือด้วยเรดาร์ระดบั
บริหาร พ.ศ. 2545 

- หลกัสตูรเรือบรรทกุน า้มนัชัน้สงู พ.ศ. 
2553 

- หลกัสตูคเรือบรรทกุสารเคมีชัน้สงู พ.ศ. 
2553 

- หลกัสตูรเรือบรรทกุแก๊สเหลวชัน้สงู พ.ศ. 
2553 

- หลกัสตูรการจดัการในสะพานเดินเรือ พ.ศ. 
2556 

- หลกัสตูรการน าเรือด้วยเคร่ืองจ าลอง
สถานการณ์ พ.ศ. 2556 

 

0.014% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 
 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2558 - 2559 ผู้จดัการฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2553 – 2557 นายเรือ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร 
ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 
 

 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                  8 เมษายน 2559 

47 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาโท หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรนกัเรียนเดินเรือ
พาณิชย์ สาขาเคร่ืองกลเรือ ศนูย์ฝึก
พาณิชย์นาว ี

0.004% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย
เทคนิค 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 
 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2554 – 2559 ผู้จดัการฝ่าย
เทคนิค 

บริษัท หะรินสตุขนสง่ จ ากดั 
 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางทะเล
ในประเทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียง 

13. นางสาวธนิสร กร า้มาตร 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
 
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้:                                   
                     8 เมษายน 2559 

43 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

0.023% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 
 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2539 – 2559 ผู้จดัการฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั  ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

14. นางอรอมุา วิศาลสวสัดิ ์
ผู้จดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
 
 

 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                 8 เมษายน 2559 

41 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- ปริญญาตรี หลกัสตูบริหารธุรกิจ สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรี
ปทมุ 

0.004% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย
จดัซือ้ 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 
 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2542 – 2559 ผู้จดัการฝ่าย
จดัซือ้ 

บริษัท ไทย อินเตอร์เนชัน่
แนล แท็งเกอร์ จ ากดั 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจขนสง่สินค้าประเภท
ของเหลวทางเรือ เชน่น า้มนั
เชือ้เพลิง น า้มนัพืช สารเคมี 

15. นางสาวสมฤทยั เส็งศรี 
ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและ
ธุรการ 

33 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาโท หลกัสตูรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันา

0.002% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย
ทรัพยากรบคุคล
และธุรการ 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 
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ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                  10 สิงหาคม  2559 

ทรัพยากรมนษุย์และองค์การ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลอลงกรณ์ 

2555 – 2559 ผู้ชว่ยผู้จดัการ
ฝ่ายพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์
และองค์กร 

บริษัท บีอาร์เอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปแชแ่ข็ง 

16. นางสาวก้อยกาญจน์ สวา่งวรรณ์ 
ผู้จดัการฝ่ายบริหารงานความ
ปลอดภยั 
 
 

 

 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
                8  เมษายน 2559 

44 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาตรี หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 

0.004% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย
บริหารงานความ
ปลอดภยั 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2558 – 2559 ผู้ประสานงานเรือ
สนบัสนนุแทน่ขดุ
เจาะ 

บริษัท นทลิน แมนเนจเมนท์ 
จ ากดั 
 
กิจการท่ีมิใข่บริษัทจดทะเบียน 

ธุรกิจให้บริการด้านบริหาร
จดัการเรือบรรทกุของเหลว
ในระวาง 

2555 – 2557 ผู้จดัการฝ่าย
บริหารงาน
คณุภาพและ
ความปลอดภยั 

2553 - 2554 ผู้ชว่ยตวัแทนฝ่าย
บริหารจดัการเรือ
และบริษัท 

17. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชยั 
ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
 
 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
               10 สิงหาคม  2559 

41 คณุวฒิุการศกึษา 
- ปริญญาตรี หลกัสตูรศิลปศาสตร์บณัฑิต 
สาขาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.011% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย
การตลาด 

บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2557 – 2559 ผู้ชว่ยผู้จดัการ
ฝ่ายปฎบิตัิการ 

 ธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ 

2547 – 2557 เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตัิการ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

รายชื่อกรรมการ AMA AMAL 

1. นายพิพฒัน์  รัชกิจประการ CM  

2. นายชศูกัดิ์  ภชูชัวนิชกลุ D, EX CM 

3. นายพิศาล  รัชกิจประการ D, EX, NCR, MD D 

4. นางสาวภคัจิรา  รัชกิจประการ D, EX D 

5. นายธาตรี  เกิดบญุสง่ D, EX  

6. นายชยัทศัน์  วนัชยั D  

7. นายกศุล  เวชศิลป์ AC, NCR  

8. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฎร์ AC, NCR  

9. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ AC, NCR  

10. นายสทุธิวฒุิ รัชกิจประการ  D 

11. นายอิศรศกัดิ์ ธีระศกัดิ ์  D 
หมายเหต:ุ CM = ประธานกรรมการบริษัท D = กรรมการบริษัท AC = กรรมการตรวจสอบ 
 EX = กรรมการบริหาร NCR = กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 MD = กรรมการผู้จดัการ 

 

เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 3 

เอกสารแนบ 2 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท บีพีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิทติง้ จ ำกัด เป็นผู้ ให้บริกำรตรวจสอบภำยใน และบริษัท บีพีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิทติง้ จ ำกดั ได้มอบหมำยให้ 

นำยวฒุิชยั สริิกำนติโสภณ เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยมีรำยละเอียดของผู้ตรวจสอบภำยใน ดงันี  ้
 

ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

นำยวฒุิชยั สริิกำนติโสภณ 38 คณุวฒุกิำรศกึษำ 
- ปริญญำตรี หลกัสตูรบญัชีบณัฑติ 
สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยับรูพำ 

- ประกำศนียบตัรชัน้สงู ด้ำนกำรสอบ
บญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ไมม่ี ไมม่ี 2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร บริษัท บีพีเอส 
อินเตอร์เนชัน่แนล 
ออดิทติง้ จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรตรวจสอบ
บญัชีและตรวจสอบ
ภำยใน 

2554 – 2556 หวัหน้ำสำย บริษัท สอบบญัชี ดี 
ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรตรวจสอบ
บญัชีและตรวจสอบ
ภำยใน 

2549 – 2553 ผู้ช่วยหวัหน้ำสำย 

2546 – 2548 หวัหน้ำงำน 

2543 – 2545 พนกังำนตรวจสอบ 

 

เอกสารแนบ 3 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

ชื่อ 

รายการ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ 
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
หรือผู้ประเมินหลกั 

วัตถุประสงค์การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

วันที่ประเมิน 
ทรัพย์สิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

(Fair Market Value) 
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ำกดั 1. ที่ดิน จ ำนวน 4 แปลง ตัง้อยูเ่ลขที่ 

224/25  ม.6  ต.สรุศกัดิ์   
อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบรีุ 
1.1. โฉนดเลขที่ 50230 เนือ้ที่ 

3,284 ตร.ว. 
1.2. โฉนดเลขที่ 52592 เนือ้ที่ 

3,604 ตร.ว. 
1.3. โฉนดเลขที่ 52593 เนือ้ที่ 

628 ตร.ว. 
1.4. โฉนดเลขที่ 94384 เนือ้ที่ 

400 ตร.ว. 
รวมที่ดิน 

 

 

 

 
 
 

29,556,000.00 
 

32,436,000.00 
 

5,652,000.00 
 

3,600,000.00 
 

71,244,000.00 

 
 
 

บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ 
คอนซลัติง้ จ ำกดั 

เพื่อทรำบมลูคำ่ตลำด ณ 
ปัจจบุนัของทรัพย์สนิ 

2 มิถนุำยน 2559 

เอกสารแนบ 4 
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ชื่อ 

รายการ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ 
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
หรือผู้ประเมินหลกั 

วัตถุประสงค์การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

วันที่ประเมิน 
ทรัพย์สิน 

ราคาประเมิน 
(บาท) 

(Fair Market Value) 
2. อำคำรโกดงั และส ำนกังำนชัน้

เดียว ตัง้อยูเ่ลขที่ 224/25  ม.6  ต.
สรุศกัดิ์  อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบรีุ 
 

3. อำคำรชดุ ศรีวรำออฟฟิศ คอนโด 
ห้องเลขที่ 280/34, 280/35, 
280/36 ต.หวัหมำก  เขตบำงกะปิ  
กทม.  

 โฉนดเลขที่ 142900  เนือ้ที่ 275 
 ตร.ม. 
 
4. ถนน และลำนจอดรถลำดยำง  

 
5. ลำนค.ส.ล. 

 
6. ปัน้จัน่ 2 ตวั ขนำดยกน ำ้หนกั 10 

และ 30 ตนั 
 

รวมทรัพย์สนิทัง้หมด 
 

20,905,000.00 
 
 
 

3,850,000.00 
 
 
 
 
 
 

6,259,000.00 
 

1,273,000.00 
 

2,000,000.00 
 

 

105,531,000.00 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท อำม่ำ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตัง้ตำมมติของคณะกรรมกำร
ของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใสมีมำตรฐำน  มีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี มีกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง 
มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้มีกำรจัดท ำและเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ทำ่น คือ นำย
กศุล  เวชศิลป์ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยฉตัรชยั ศรีทิพยรำษฎร์ และนำงทิพวรรณ โพธยำภรณ์ เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยทัง้ 3 ท่ำน เป็นกรรมกำรอิสระทัง้หมด และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และตำมหลกัเกณฑ์ของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย (ก.ล.ต.) และตลำด
หลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
โดยในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ และพิจำรณำในเร่ืองส ำคญัตำ่งๆ โดยสรุปได้ดงันี ้

 
1.  พิจารณาและสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงิน และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รำยไตรมำส และ
งบกำรเงินประจ ำปี 2559 ของบริษัท ซึง่ผำ่นกำรสอบทำนและตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีแล้ว  โดยได้เชิญผู้สอบบญัชีร่วม
ประชมุทกุครัง้ที่มีกำรพิจำรณำงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่ กำรจดัท ำงบกำรเงินมีกำร
เปิดเผยข้อมลูที่เพียงพอ ทนัตอ่เวลำ กำรปฏิบตัิตำม มำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบญัชี
ที่ส ำคญัของบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ ในปี 2559 บริษัทได้จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกูต้อง เพียงพอ
ตำมที่ควรในสำระส ำคญั และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 
 

2.  สอบทานความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กบั

บริษัทและบริษัทยอ่ย รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมลูของรำยกำรดงักลำ่ว ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส ำนกังำนคณะกรรมกำรหลกัทรัพย์ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำบริษัทมีกระบวนกำรพิจำรณำที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีกำร
เปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษัท มีควำม
สมเหตสุมผล และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ ถกูต้องและครบถ้วนแล้ว 

 
3.  สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรควบคมุภำยในตรวจสอบภำยใน จำกรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของ 
ผู้ตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส ซึ่งครอบคลมุระบบงำนที่ส ำคญัของบริษัท ตลอดจนติดตำมและให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ กับ
ผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มัน่ใจวำ่ฝ่ำยจดักำรได้มีกำรแก้ไขปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน และกิจกรรม
กำรตรวจสอบภำยในเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในโดยรวมที่
เพียงพอและเหมำะสม ไมพ่บข้อบกพร่องที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั   
 

4.  สอบทานการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท โดยมุ่งเน้นตำมควำมเสี่ยงที่มีสำระส ำคญั

ของบริษัท รวมทัง้ติดตำมรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่งดงักลำ่วเป็นประจ ำ  คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นวำ่ระบบ
กำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกบัธุรกิจของบริษัทแล้ว 
 

5.  การปฏิบัตติามกฎหมาย และข้อก าหนด กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลกัของกฎหมำย และแนวทำงปฏิบัติที่

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมำย
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด  เพื่อให้บริษัทมีกำรด ำเนินงำนที่ถกูต้องและโปร่งใส สร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย  
 

6.  การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำคัดเลือก  เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

ประจ ำปี 2559 ตำมเกณฑ์กำรประเมินของบริษัท ได้แก่ ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน คุณภำพ มำตรฐำนกำร
ปฏิบตัิงำน และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิถูกต้องตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมติน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ก่อนเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยได้แต่งตัง้ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ ำปี 2559 ดงันี ้

1. นำงสวุิมล กฤตยำเกียรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 2982 และ/หรือ 
2. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5599 และ/หรือ 
3. นำงสำวสภุำภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 8125 

 
 
 
 
 
 

    นายกุศล  เวชศิลป์  
            ประธำนกรรมกำรผู้จดักำร 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
 

 

 เอกสารแนบ 5 
 
-  ไมม่ี - 
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