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ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1. ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

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

เร่ิมต้น 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที่ 
18 พฤษภาม 2559 โดยในช่วงแรก บริษัทให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงให้กับผู้ ค้าน า้มันขนาดใหญ่ (ผู้ ค้าน า้มันตาม
มาตรา 7) ในประเทศ โดยขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงจากโรงกลัน่น า้มันที่อยู่ทางภาคตะวันออกมายังคลงัน า้มันของลกูค้า  
ที่ตัง้อยูริ่มแมน่ า้หรือชายทะเล ต่อมา บริษัทได้อาศยัความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการให้บริการขนสง่สนิค้า
เหลว (Liquid Product) ทางเรือ ในการขยายการให้บริการไปยงักลุ่มลกูค้าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ ค้าน า้มนัเชือ้เพลิง
ขนาดใหญ่ในประเทศ บริษัทได้ให้บริการขนสง่ผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืชชนิดตา่งๆ ให้กบัผู้ผลติและจ าหนา่ยใน
ต่างประเทศ หลงัจากนัน้ความต้องการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงทางเรือของลกูค้าในประเทศเร่ิมลดลง เนื่องจากลูกค้าได้
เปลี่ยนไปใช้การขนส่งสินค้าทางรถเป็นหลกั  บริษัทจึงให้บริการขนส่งผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืชชนิดต่างๆ  
ทางเรือในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ปัจจุบนั บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออนัดบัต้นๆ ที่ให้บริการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์น า้มันปาล์มและน า้มันพืชชนิด ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศ
เวียดนาม และประเทศฟิลปิปินส์ 

 

ต่อมา บริษัทได้จัดตัง้บริษัทย่อยในช่ือ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 5 ล้านบาท  เพื่อด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถภายในประเทศไทย เนื่องจาก  
บริษัทต้องการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอื่นในกลุม่ธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และต้องการขยายลกัษณะการให้บริการ
ขนสง่สินค้าออกไปยงัเส้นทางใหม่ และลกูค้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือเพียงธุรกิจ
เดียว ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กองเรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมีของบริษัท มีจ านวนเรือทัง้หมด 10 ล า คิดเป็น
น า้หนกับรรทกุรวม 82,981 เมตริกตนั และกองรถบรรทุกน า้มนัของ AMAL มีจ านวนรถทัง้หมด 150 คนั คิดเป็นปริมาณ
การบรรทกุรวม 6.75 ล้านลติร 

 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

บริษัท จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (Logistic) ปัจจุบนั บริษัทด าเนินธุรกิจขนสง่
สนิค้าทางเรือและรถ โดยบริษัท อามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) (“AMA”) ให้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือในต่างประเทศ และ
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จ ากดั) (“AMAL”) ให้บริการขนสง่สนิค้าทางรถในประเทศ 
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 
วิสัยทัศน์ 
หนึง่ในบริษัทชัน้น าทีใ่ห้บริการด้านการขนสง่สนิค้าเหลวในเอเชีย 
 
พันธกิจ 
1.  การด าเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลท่ีดี 
2.  การให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ มีความนา่เช่ือถือ และเป็นท่ีพงึพอใจของลกูค้า 
3. ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัสากล กฎและระเบียบปฏิบตัิเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทให้ความส าคญัเร่ืองความปลอดภยั

และใสใ่จตอ่สิง่แวดล้อม 
4.  สร้างมลูคา่ให้กบับริษัทเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
5.  สภาพแวดล้อมที่ดใีนสถานท่ีท างาน  พนกังานท างานอยา่งมคีวามสขุ  และมีการพฒันาบคุลากรอยา่ง

ตอ่เนื่อง 
 
เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 

 

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้น าในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวทัง้ทางเรือและทางรถ  
ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต้ ทัง้นี ้ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัท จะมุ่งเน้นการ
ขยายฐานลกูค้าอยา่งต่อเนื่อง ส าหรับการขนสง่สนิค้าทางเรือ บริษัท มีแผนท่ีจะเพิ่มสดัสว่นการขนสง่สนิค้าเหลว (Liquid 
Product) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น า้มันปาล์มและน า้มันพืชชนิดต่างๆ ไปยงั ภูมิภาคเอเชียตะวนัออก อาทิ ประเทศจีน 
ประเทศเกาหลใีต้ และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น และภมูิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลงักา และประเทศบงั
คลาเทศ เป็นต้น  

 

ด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) โดยใช้รถบรรทุกน า้มนั (Tanker Truck) สินค้าที่ AMAL ให้บริการ
ขนสง่ในปัจจุบนั คือ น า้มนัเชือ้เพลงิและไบโอดีเซล B100   ในการขนสง่สินค้าทางรถ AMAL บรรทกุสนิค้าจากผู้ผลิต
และจ าหนา่ยในประเทศ และสง่มอบให้ผู้ซือ้น า้มนัเชือ้เพลิงหรือไบโอดีเซล B100 ยงัจุดหมายปลายทางในประเทศที่
ตกลงกนั ดงันัน้ การขนสง่สินค้าทางรถของ AMAL จึงมีลกัษณะเป็นการขนสง่สนิค้าในประเทศ 

AMAL 

ด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) โดยใช้เรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) 
สินค้าที่บริษัท ให้บริการขนสง่ในปัจจุบนั คือ ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืชชนิดต่างๆ ในการให้บริการขนส่ง
สินค้าทางเรือ บริษัท บรรทุกสินค้าจากผู้ผลิตและจ าหน่ายที่อยู่ต่างประเทศ (ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอินโดนีเซีย) และสง่มอบให้ผู้น าเข้าผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืชที่อยูภ่มูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
และเอเชียตะวนัออก ดงันัน้ การขนสง่สนิค้าทางเรือของบริษัท จึงมีลกัษณะเป็นการขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ 

AMA 
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และส าหรับการขนสง่สนิค้าทางรถ บริษัทมีแผนท่ีจะขยายขอบเขตการให้บริการขนสง่สินค้าไปยงัสนิค้าเหลวอื่น
นอกเหนือจากน า้มนัเชือ้เพลงิและไบโอดีเซล B100 เช่น ผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์ม และเอทานอล เป็นต้น เพื่อเข้าถึงกลุม่ที่มี
ความต้องการขนสง่สนิค้ารายใหม่ๆ   

 

ดังนัน้ การลงทุนที่ส าคัญของบริษัท จึงเป็นการลงทุนในเรือบรรทุกน า้มันและสารเคมี และรถบรรทุกน า้มัน 
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
 

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา    

 
 

1.2. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท  
 

ปี 2560 

 เดือนกุมภาพนัธ์ บริษัทซือ้เรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมีเพิ่มขึน้ 1 ล า ได้แก่ เรือ “อลิญญา” น า้หนกับรรทกุ 12,999 เมตริกตนั เพื่อให้ 
บริการขนส่งผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น 
และภมูิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลงักา และประเทศบงัคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน า้มนัและ
สารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึน้เป็น 9 ล า และมีน า้หนกับรรทกุรวมเพิ่มขึน้เป็น 59,660 เมตริกตนั  

 เดือนกมุภาพนัธ์ AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิม่ขึน้ 20 คนั เพื่อเพิม่ความสามารถในการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิและไบโอดีเซล B100 
สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถเพิม่ขึน้เป็น 115 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 5.17 ล้านลติร 

 เดือนมีนาคม บริษัทขายเรือญาณี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ก าหนดอายกุารใช้งานเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีไว้ประมาณ 
30 ปี สง่ผลให้กองเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีของบริษัท มีจ านวนเรือ 8 ล าและมีน า้หนกับรรทกุรวมเป็น 56,730 เมตริกตนั 

 เดือนมีนาคม AMAL ซือ้รถบรรทุกน า้มนัเพิ่มขึน้ 15 คนั เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 
สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถเพิ่มขึน้เป็น 130 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 5.85 ล้านลติร 

 เดือนพฤษภาคม บริษัทซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีเพิ่มขึน้ 1 ล า ได้แก่ เรือ “อณัณิกา” น า้หนกับรรทกุ 13,250 เมตริกตนั เพื่อ
ให้บริการขนสง่ผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์มไปในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลใีต้ และประเทศญ่ีปุ่ น เป็น
ต้น และภมูิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลงักา และประเทศบงัคลาเทศ เป็นต้น สง่ผลให้กองเรือบรรทกุน า้มนัและ
สารเคมีของบริษัท มีจ านวนเรือเพิ่มขึน้เป็น 9 ล า และมีน า้หนกับรรทกุรวมเพิ่มขึน้เป็น 69,980 เมตริกตนั  

ก.พ. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. 

 ซือ้เรืออลิลญา 
กองเรือ 9 ล า 

น า้หนกัรวม 59,669 เมตริกตนั 
5.17 ล้านลิตร 

 ขายเรือญาณี 
กองเรือ 8 ล า 

น า้หนกัรวม 56,730 เมตริกตนั 
5.17 ล้านลิตร 

 ซือ้เรืออัณณิกา 
กองเรือ 9 ล า 

น า้หนกัรวม 69,980 เมตริกตนั 
5.17 ล้านลิตร 

 ซือ้เรือสลิณา 
กองเรือ 10 ล า 

น า้หนกัรวม 82,981 เมตริกตนั 
5.17 ล้านลิตร 

 เพิ่มรถบรรทุก 20 คัน 
กองรถบรรทกุ 115 คนั 

ปริมารบรรทกุรวม 5.17 ล้านลิตร 

 เพิ่มรถบรรทุก 15 คัน 
กองรถบรรทกุ 130 คนั 

ปริมารบรรทกุรวม 5.85 ล้านลิตร 

 เพิ่มรถบรรทุก 10 คัน 
กองรถบรรทกุ 140 คนั 

ปริมารบรรทกุรวม 6.30 ล้านลิตร 

 เพิ่มรถบรรทุก 10 คัน 
กองรถบรรทกุ 150 คนั 

ปริมารบรรทกุรวม 6.75 ล้านลิตร 
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ปี 2560 

 เดือนกรกฎาคม บริษัทซือ้เรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมีเพิ่มขึน้ 1 ล า ได้แก่ เรือ “สลิณา” น า้หนกับรรทุก 13,001 เมตริกตนั เพื่อ
ให้บริการขนสง่ผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์มไปในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลใีต้ และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น) 
และภมูิภาคเอเชียใต้ อาทิเช่น ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลงักา และประเทศบงัคลาเทศ เป็นต้น สง่ผลให้กองเรือบรรทกุน า้มนัและ
สารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึน้เป็น 10 ล า และมีน า้หนกับรรทกุรวมเพิ่มขึน้เป็น 82,981 เมตริกตนั 

 เดือนกรกฎาคม AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่มขึน้ 10 คนั เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 
สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถเพิ่มขึน้เป็น 140 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 6.30 ล้านลติร 

 เดือนกนัยายน AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่มขึน้ 10 คนั เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 
สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถเพิ่มขึน้เป็น 150 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 6.75 ล้านลติร 
 

ปี 2559 

 เดือนกุมภาพนัธ์ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 161.80 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 518,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายหุ้นทัง้หมดให้กบั บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั (“PTGLG”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ บริษัท พีทีจี เอ็น
เนอยี จ ากดั (มหาชน) (“PTG”) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว (ณ ขณะนัน้) สง่ผลให้ PTGLG เข้ามา
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในสดัสว่นร้อยละ 32.01 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทนุในครัง้นีช้่วยให้บริษัท น าเงินที่ได้ไปใช้ใน
การลงทนุขยายธุรกิจขนสง่สินค้าทางเรือ โดยลงทนุซือ้เรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมี เพื่อขยายเส้นทางการให้บริการไปในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออก และน าไปเพิ่มทนุใน AMAL เพื่อขยายธุรกิจขนสง่สินค้าทางรถ นอกจากนี ้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กับ 
PTGLG ยงัช่วยให้เกิดความร่วมมอืทางธุรกิจระหวา่งบริษัท และ PTG ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและเกิดประโยชน์กบัทัง้
สองฝ่าย (รายละเอียดเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่เก่ียวข้องกับ PTG แสดงอยู่ในส่วนที่ 2.2 ข้อที่ 1. เร่ืองนโยบายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ภายใต้หวัข้อที่ 1.4 เร่ืองความสมัพนัธ์กบักลุม่ธุรกิจของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่) 

 เดือนกุมภาพนัธ์ AMAL ได้ท าสญัญาจ้างขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงกับ PTG (ฉบบัที่ 2) ตามสญัญาดงักล่าว AMAL ท าหน้าที่ขนส่ง
น า้มนัเชือ้เพลิงที่ PTG สัง่ซือ้จากโรงกลัน่น า้มนัของ TOP ไปยงัคลงัน า้มนัของ PTG ซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัชุมพร จงัหวดันครราชสมีา 
จงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัล าปาง 

 ในเดือนมีนาคม AMAL เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 140.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ 
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม ทัง้นี ้บริษัท ได้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวน ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นใน 
AMAL เท่าร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทุนในครัง้นี ้AMAL ต้องการน าเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนขยาย
ธุรกิจขนสง่สินค้าทางรถ โดยลงทนุซือ้ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างในอ าเภอศรีราชาเพื่อใช้เป็นจุดจอดรถบรรทกุน า้มนั ศนูย์ซ่อมบ ารุง
รถบรรทุก และส านกังานย่อยเพื่อประสานงานการรับและสง่สินค้าให้กับลกูค้าของ AMAL และเพิ่มจ านวนรถบรรทุกน า้มนัเพื่อ
รองรับปริมาณการขนสง่สนิค้าที่เพิ่มขึน้ รวมถึงใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 ไตรมาส 1 AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่ม 10 คนั เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิและไบโอดีเซล B100 สง่ผลให้
กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถเพิ่มขึน้เป็น 53 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 2.39 ล้านลติร 

 เดือนเมษายน ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น สง่ผลให้จ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วเพิ่มขึน้จาก 1,618,000 หุ้น 
เป็น 323,600,000 หุ้น และเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 54.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 108,000,000 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้ 0.50 บาทตอ่หุ้น โดยให้เสนอขายตอ่ประชาชนทัง้จ านวน 

 เดือนพฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 
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ปี 2559 

 ไตรมาส 2 บริษัทซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีเพิ่มขึน้ 1 ล า ได้แก่ เรือ “เมญ่า” น า้หนกับรรทกุ 9,942 เมตริกตนั สง่ผลให้กองเรือ
บรรทุกน า้มันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึน้เป็น  7 ล าและมีน า้หนักบรรทุกรวมเพิ่มขึน้เป็น 33,641 เมตริกตัน การซือ้เรือ
บรรทกุน า้มนัและสารเคมีในครัง้นีเ้พิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลกูค้าโดยเฉพาะเป็นการขยายเส้นทางการให้บริการไปยงั
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลใีต้ และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น) 

 ไตรมาส 2 AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่มขึน้ 27 คนั เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิและไบโอดีเซล B100 สง่ผล
ให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถเพิ่มขึน้เป็น 80 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 3.60 ล้านลติร 

 เดือนกรกฎาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 190 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 500,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้ 
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม โดยบริษัท จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวน บริษัท ถือหุ้น AMAL คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทนุในครัง้นี ้AMAL ต้องการน าเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทนุขยายธุรกิจ
ขนส่งสินค้าทางรถ โดยเพิ่มจ านวนรถบรรทุกน า้มนัเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึน้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ 

 เดือนตลุาคม ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้ยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 108,000,000 หุ้น ที่ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรใน
เดือนเมษายน และให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ดงันี ้

 หุ้นสามญั จ านวน 102,000,000 หุ้น ให้เสนอขายตอ่ประชาชน 

 หุ้นสามญั จ านวน 6,000,000 หุ้น ให้เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย โดยหาก
มีหุ้นท่ีเหลอืจากการจองซือ้ตามข้อ 2) ให้น าหุ้นท่ีเหลอืจากการจองซือ้ดงักลา่วมาเสนอขายตอ่ประชาชนพร้อมกบัหุ้นตามข้อ 1) 

 เดือนตลุาคม บริษัทซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีเพิ่มขึน้ 1 ล า ได้แก่ เรือ “อลุญา” ที่มีน า้หนกับรรทกุ 13,020 เมตริกตนั  สง่ผล
ให้กองเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึน้เป็น 8 ล าและมีน า้หนกับรรทกุรวมเพิ่มขึน้เป็น 46,661 เมตริกตนั การ
ซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีในครัง้นีเ้พิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลกูค้าโดยเฉพาะเป็นการขยายเส้นทางการให้บริการ
ไปยงัภมูิภาคเอเชียตะวนัออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น) และภมูิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศ
อินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลงักา และประเทศบงัคลาเทศ เป็นต้น) 

 เดือนตุลาคม AMAL ซือ้รถบรรทุกน า้มนัเพิ่มขึน้ 15 คนั เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 
สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถเพิ่มขึน้เป็น 95 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 4.28 ล้านลติร  

 เดือนธันวาคม  บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในวนัแรกในวนัที่ 22 ธันวาคม 
2559 ด้วยทนุจดทะเบียน จ านวน 215,800,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 431,600,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 215,800,000 บาท  
 

ปี  2558 

 เดือนมกราคม AMAL ได้เข้าท าสัญญาจ้างขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงกับ PTG ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ท าหน้าที่ขนส่งน า้มัน
เชือ้เพลิงที่ PTG สัง่ซือ้จากโรงกลัน่น า้มนัของ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“TOP”) ไปยงัคลงัน า้มนัของ PTG ซึ่งตัง้อยู่ใน
จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัสระบรีุ จงัหวดันครสวรรค์ และจงัหวดัพิษณโุลก 

 ไตรมาส 1 AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่ม 30 คนั เพื่อรองรับการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PTG สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ 
AMAL มีรถเพิ่มขึน้เป็น 35 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 1.58 ล้านลติร 

 ไตรมาส 2 AMAL ซือ้รถบรรทุกน า้มนัเพิ่มขึน้ 3 คนั เพื่อรองรับการให้บริการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้อย่าง
เหมาะสม สง่ผลให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถเพิ่มขึน้เป็น 38 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 1.71 ล้านลติร 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

6 

ปี  2558 

 ไตรมาส 3 บริษัทซือ้เรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมีเพิ่ม 1 ล า เพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้า ได้แก่ เรือ “เมซอนร์” มี
น า้หนักบรรทุก 4,823 เมตริกตัน ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมีของบริษัท มีเรือ 6 ล าและมีน า้หนกับรรทุกรวมเป็น 
23,699 เมตริกตนั  

 ไตรมาส 4 AMAL ซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่ม 5 คนั เพื่อให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้อย่างเหมาะสม สง่ผล
ให้กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL มีรถเพิ่มเป็น 43 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 1.94 ล้านลติร 
 

ปี 2557 

 บริษัท จดัตัง้บริษัทย่อยในช่ือบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั (“AMAL”) เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2557 มีทนุจดทะเบียนเท่ากับ 
5.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น) และบริษัท ถือหุ้นใน AMAL ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

 เดือนกนัยายน AMAL ท าสญัญาจ้างขนสง่ไบโอดีเซล B100 กบัผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ตามสญัญาดงักลา่ว AMAL ท า
หน้าที่ขนสง่ไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลติของผู้ผลติ ไบโอดีเซล B100 ดงักลา่ว ไปสง่ให้กบัโรงกลัน่น า้มนัท่ีซือ้ไบโอดีเซล B100 

 AMAL ซือ้รถบรรทุกน า้มนั 5 คนั (โดยรถบรรทกุน า้มนั 1 คนั (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหวัลากจูง (หวัลาก) 1 คนั และรถหางพ่วง
บรรทุกน า้มนั (หางลาก) ปริมาณบรรทกุ 45,000 ลิตร 1 คนั) เพื่อรองรับการขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้กบัผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 
รายดงักลา่ว กองรถบรรทกุน า้มนัของ AMAL ในช่วงแรก จึงมีรถทัง้หมด 5 คนั และมีปริมาณการบรรทกุรวม 0.23 ล้านลติร 

 ในเดือนธันวาคม AMAL เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 40.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม ทัง้นี ้บริษัท ได้จองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมด ส่งผลให้บริษัท ถือหุ้นใน 
AMAL ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทนุในครัง้นี ้AMAL ต้องการน าเงินที่ได้ ไปใช้ในการลงทุน
ขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยเพิ่มจ านวนรถบรรทุกน า้มันเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึน้ และใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในกิจการ 
 

1.3. โครงสร้างการถอืหุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ  1/ มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 

99.99% 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
 
ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวโดยเรือ 
ทุนจดทะเบียน 215.8 ล้านบาท 
จ านวนหุ้น 431.6 ล้านหุ้น (พาร์ 0.5 บาท) 
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด1/ 6,689.80 ล้านบาท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
ปี 2559 

 

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



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

7 

1.4. 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 

ให้บ ริการขนส่งสิน ค้าเหลว 
(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 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ (Logistic) ปัจจุบนั บริษัทด ำเนินธุรกิจขนสง่
สนิค้ำทำงเรือและรถ โดยบริษัท อำมำ่ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) (“AMA”) ให้บริกำรขนสง่สนิค้ำทำงเรือในต่ำงประเทศ และ
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จ ำกดั) (“AMAL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริกำรขนสง่สินค้ำทำง
รถในประเทศ 

 

ชื่อบริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ สัดส่วนรายได้* 
AMA ด ำเนินธุรกิจขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) โดยใช้เรือบรรทุกน ำ้มันและ

สำรเคมี (Oil and Chemical Tanker) สนิค้ำที่บริษัท ให้บริกำรขนสง่ในปัจจบุนั คือ 
ผลติภณัฑ์น ำ้มนัปำล์มและน ำ้มนัพืชชนิดตำ่งๆ ในกำรให้บริกำรขนสง่สนิค้ำทำงเรือ 
บริษัท บรรทุกสินค้ำจำกผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยที่อยู่ต่ำงประเทศ (ส่วนใหญ่อยู่ใน
ประเทศมำเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย) และสง่มอบให้ผู้น ำเข้ำผลิตภณัฑ์น ำ้มนั
ปำล์มและน ำ้มันพืชที่อยู่ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก 
ดงันัน้ กำรขนสง่สินค้ำทำงเรือของบริษัท จึงมีลกัษณะเป็นกำรขนสง่สินค้ำระหว่ำง
ประเทศ 

73.15% 

AMAL ด ำเนินธุรกิจขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) โดยใช้รถบรรทุกน ำ้มัน (Tanker 
Truck) สินค้ำที่ AMAL ให้บริกำรขนส่งในปัจจุบัน คือ น ำ้มันเชือ้เพลิงและไบโอ
ดีเซล B100   ในกำรขนส่งสินค้ำทำงรถ AMAL บรรทุกสินค้ำจำกผู้ ผลิตและ
จ ำหน่ำยในประเทศ และส่งมอบให้ผู้ซือ้น ำ้มันเชือ้เพลิงหรือไบโอดีเซล B100 ยัง
จดุหมำยปลำยทำงในประเทศที่ตกลงกนั ดงันัน้ กำรขนสง่สนิค้ำทำงรถของ AMAL 
จึงมีลกัษณะเป็นกำรขนสง่สนิค้ำในประเทศ 

26.85% 

หมายเหต ุ: * มีสดัส่วนรายไดคิ้ดเป็น สดัส่วนของรายไดร้วมจากการขนส่งของบริษัท ในปี 2560 
 
บริษัท อำมำ่ มำรีน จ ำกดั (มหำชน) มีรำยได้จำกกำรขนสง่ใน ปี 2560 เทำ่กบั 1,097.77 ล้ำนบำท ประกอบด้วย

ก ำไรขัน้ต้น 340.33 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.00 ของยอดขนสง่ โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนสง่เท่ำกบั 757.44 ล้ำน
บำท หรือเทำ่กบัร้อยละ 69.00 ของรำยได้ทัง้หมด และมีคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 38.65 ล้ำนบำท ขณะที่คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้
เทำ่กบั 0.31 ล้ำนบำท โดยใน ปี 2560 AMA มีก ำไรสทุธิ 217.95 ล้ำนบำท 

 
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จ ำกดั) มีรำยได้จำกกำรขนสง่ใน ปี 2560 เท่ำกบั 402.88 ล้ำนบำท ประกอบด้วย

ก ำไรขัน้ต้น 81.73 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.29 ของยอดขนส่ง โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเท่ำกับ 321.16 ล้ำน
บำท หรือเทำ่กบัร้อยละ 79.71 ของรำยได้ทัง้หมด และมีคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 21.82 ล้ำนบำท ขณะที่คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้
เทำ่กบั 7.95 ล้ำนบำท โดยใน ปี 2560 AMAL มีก ำไรสทุธิ 36.25 ล้ำนบำท 

 
บริษัท จ ำแนกกำรให้บริกำรขนสง่สนิค้ำตำมลกัษณะยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนสง่สนิค้ำเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

(1) กำรให้บริกำรขนสง่สนิค้ำทำงเรือ (AMA) 
(2) กำรให้บริกำรขนสง่สนิค้ำทำงรถ (AMAL) 
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โดยมีรำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจของแตล่ะบริษัทดงันี ้
 

2.1 ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 
 

ก. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 

ผลิตภณัฑ์ (สินค้า) ที่บริษัทให้บริการขนส่ง 

บริษัทเน้นกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก โดยสินค้ำที่บริษัทให้บริกำรขนส่งใน
ปัจจบุนัเป็นผลติภณัฑ์น ำ้มนัพืช (Vegetable Oil Product) และน ำ้มนัปำล์มบริโภค (Palm Olien)  

 

ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า 

ปัจจุบันบริษัทให้บริกำรขนส่งสินค้ำในลักษณะเป็นรำยเที่ยว (Voyage Charter หรือ Spot Charter)  
โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรขนสง่สนิค้ำทัง้หมด 

 
เส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 เส้นทางหลัก ดงันี ้

เส้นทางการเดินเรือ  รายละเอียด 

เส้นทำงเมียนมำ เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศมำเลเซีย  หรือในประเทศ
อินโดนีเซียทำงฝ่ังตะวนัตก และไปสง่สนิค้ำที่ทำ่เรือปลำยทำงในประเทศเมียนมำ  

เส้นทำงเวียดนำม เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกทำ่เรือต้นทำงในประเทศมำเลเซียทำงฝ่ังตะวนัออก และไป
สง่สนิค้ำที่ทำ่เรือปลำยทำงในประเทศเวียดนำม  

เส้นทำงฟิลปิปินส์ เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศมำเลเซีย และไปสง่สินค้ำที่ท่ำเรือ
ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยในบำงครัง้อำจรับสินค้ำจำกทำ่เรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซีย
ทำงฝ่ังตะวนัออก เพื่อไปสง่ที่ประเทศฟิลปิปินส์  

เส้นทำงเอเชียตะวนัออก เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศมำเลเซียหรือประเทศอินโดนีเซีย 
และไปสง่สนิค้ำที่ทำ่เรือปลำยทำงในประเทศจีน และประเทศเกำหลใีต้  

เส้นทำงเอเชียใต้ เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศมำเลเซียหรือประเทศอินโดนีเซีย 
และไปสง่สนิค้ำที่ทำ่เรือปลำยทำงในประเทศอินเดีย และประเทศบงัคลำเทศ  

 
นอกจำกนี ้บริษัทอำจให้บริกำรขนสง่สนิค้ำในลกัษณะอื่น เช่น 

- กำรขนสง่ผลิตภณัฑ์น ำ้มนัปำล์มในระยะใกล้จำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซียไปท่ำเรือปลำยทำง
ในประเทศมำเลเซีย  

- กำรขนส่งผลิตภัณฑ์น ำ้มันมะพร้ำวจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซียไปยงัทำงเรือปลำยทำงใน
ประเทศสงิคโปร์ 

- กำรขนสง่น ำ้มนัพืชจำกประเทศไทยไปให้ผู้ซือ้สนิค้ำในต่ำงประเทศ เช่น กำรขนสง่น ำ้มนัปำล์มเมล็ดในดิบ 
(Crude Palm Kernel Oil) ไปให้ผู้ผลติน ำ้มนัปำล์มในประเทศมำเลเซีย หรือ กำรขนสง่น ำ้มนัถัว่เหลอืงดิบ
แยกยำงเหนียว (Crude Degummed Soybean Oil) ไปให้ผู้ผลติน ำ้มนัถัว่เหลอืงในประเทศเวียดนำม 
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สดัส่วนกำรขนสง่สินค้ำทุกประเภท (ทัง้ผลิตภณัฑ์น ำ้มนัปำล์มและน ำ้มนัพืชชนิดต่ำงๆ) ในปี 2558 ถึงปี 2560 
จ ำแนกตำมเส้นทำงกำรขนสง่ที่ส ำคญั แสดงได้ดงันี ้

 

เส้นทางการขนส่ง ปี 2558 (%) ปี 2559 (%) ปี 2560 (%) 

เส้นทำงเมียนมำ 46 43.67 26.18 
เส้นทำงเวียดนำม 39 21.98 12.06 
เส้นทำงฟิลปิปินส์ 10 11.25 4.46 
เส้นทำงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ - อื่นๆ 1/ 5 8.39 3.45 
เส้นทำงจีน - 14.71 19.35 
เส้นทำงอินเดีย - - 34.5 
รวมทัง้หมด 100 100 100 
หมำยเหต:ุ 1/ ในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจำกเส้นทำงหลกัที่บริษัท ให้บริกำรขนส่ง (ได้แก่ เส้นทำงเมียนมำ 

 เส้นทำงเวียดนำม และเส้นทำงฟิลิปปินส์) กำรขนสง่สินค้ำในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ที่เหลือเป็นกำร
 ขนย้ำยสินค้ำในระยะใกล้ เชน่ กำรขนสง่สินค้ำภำยในประเทศมำเลเซีย หรือภำยในประเทศอินโดนีเซีย หรือ
 กำรขนสง่สินค้ำระหวำ่งประเทศมำเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 

 

  ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 

เรือของบริษัท เป็นเรือบรรทกุน ำ้มนัและสำรเคมี (Oil and Chemical Tanker) ทัง้หมด ซึง่ต้องมีเปลอืกเรือ
สองชัน้ (Double Bottom & Double Hull) เนื่องจำกผลิตภัณฑ์น ำ้มันพืช (Vegetable Oil Product) ที่บริษัทขนส่งเป็น
สินค้ำในกลุ่มเดียวกับน ำ้มนัเชือ้เพลิงและสำรเคมี ซึ่งตำมอนุสญัญำว่ำด้วยกำรป้องกนัมลภำวะจำกเรือ (International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL) ที่ออกโดยองค์กำรทำงทะเลระหวำ่งประเทศ (IMO) 
ก ำหนดให้เรือที่บรรทกุสนิค้ำในกลุม่นีต้้องมีเปลอืกเรือสองชัน้เพื่อปอ้งกนัสนิค้ำร่ัวไหลลงทะเลเมื่อเกิดอบุตัิเหต ุ
 

ข. ตลาดและการแข่งขัน 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 

ส ำหรับธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงเรือ บริษัทเน้นกำรให้บริกำรขนส่งผลิตภณัฑ์น ำ้มนัปำล์มและน ำ้มนัพืชชนิด
ต่ำงๆ กับผู้ผลิตและจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศเป็นหลกั เนื่องจำกบริษัทมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรขนส่ง
ผลิตภณัฑ์น ำ้มนัปำล์มและน ำ้มนัพืชชนิดต่ำงๆ มำเป็นเวลำนำน ประกอบกับบริษัทได้รับกำรยอมรับจำกลกูค้ำ ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้มนัพืชชนิดต่ำงๆ (โดยเฉพำะน ำ้มนัปำล์ม) รำยใหญ่ของโลก และมีควำมต้องกำรขนสง่ผลิตภณัฑ์
น ำ้มนัปำล์มและน ำ้มนัพืชชนิดต่ำงๆ ไปในหลำยประเทศ โดยเฉพำะประเทศในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภมูิภำค
เอเชียตะวนัออก และภมูิภำคเอเชียใต้ 

 

  โดยประเภทของลกูค้ำแบง่เป็นกลุม่ ได้ดงันี ้คือ  Wilmar, Astra-KLK, Denali และลกูค้ำรำยอื่นๆ  
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กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทมุ่งเน้นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ
หลกัของบริษัทที่มีควำมต้องกำรขนสง่ผลิตภณัฑ์น ำ้มนัปำล์มและน ำ้มนัพืชชนิดต่ำงๆ ไปยงัภมูิภำคตำ่งๆ และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำใหม ่ท่ีมีควำมต้องกำรขนสง่สนิค้ำเหลว (Liquid Product) ประเภทตำ่งๆ กลบัมำยงัภมูิภำคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้ ในปี 2560 บริษัทยงัคงขยำยเขตเส้นทำงกำรขนสง่สินค้ำออกไปยงัภมูิภำคเอเชียตะวนัออก และ
เอเชียใต้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำหลกัของบริษัทและลกูค้ำใหมท่ี่จะเพิ่มขึน้ 

 

บริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรให้บริกำรขนสง่ที่มีคณุภำพ เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมพึงพอใจของ
ลกูค้ำที่มีต่อกำรขนส่งสินค้ำของบริษัท โดยบริษัทยงัคงเน้นกำรให้บริกำรขนส่งที่ถูกต้องและตรงต่อเวลำ กำรควบคุม
คุณภำพและปริมำณสินค้ำ รวมถึงกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรขนส่งสินค้ำ ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ปฏิบตัิกำรท ำหน้ำที่ประสำนงำนกบันำยเรือ (Master) ในแต่ละวนั เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรเดินเรือและแผนกำร
เดินเรือ และประสำนกบันำยหน้ำจดัหำผู้ เช่ำเรือเพื่อยืนยนัก ำหนดกำรท่ีเรือจะเข้ำเทียบทำ่  ก่อนกำรน ำเรือเข้ำรับสนิค้ำแต่
ละครัง้ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรต้องประสำนกบันำยเรือ (Master) เพื่อสอบทำนข้อมลูกำรรับสนิค้ำเพื่อให้มัน่ใจได้วำ่เรือ
บรรทุกน ำ้มันและสำรเคมีจะรับสินค้ำโดยไม่เกิดข้อผิดพลำด รวมถึงก ำหนดให้มีเวรยำมเพื่อตรวจควำมเรียบร้อยใน
ระหวำ่งกำรเดินเรือ ซึง่รวมถึงกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของทอ่รับ/จ่ำยสนิค้ำ ฝำปิดถงัสนิค้ำ เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่สนิค้ำที่
ขนสง่จะไมเ่กิดกำรสญูหำยหรือเกิดกำรปนเปือ้น(Contamination) 

 
นโยบายการก าหนดราคา 

เป็นรูปแบบ ประมำณกำรต้นทนุบวกก ำไร  
 

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 ผลผลิตปำล์มน ำ้มนัของมำเลเซียและอินโดนีเซียเพิ่มขึน้ โดยสภำอุตสำหกรรมน ำ้มนัปำล์มมำเลเซีย 
(MPOC) ให้ข้อมูลว่ำผลผลิตปำล์มน ำ้มันของมำเลเซียอยู่ที่20ล้ำนตัน หรือเพิ่มขึน้15% จำกปี 2560 
และตำมรำยงำนจำกสมำคมผู้ ค้ำปำล์มน ำ้มันอินโดนีเซีย (GAPKI) พบว่ำผลผลิตปำล์มน ำ้มัน อยู่ที่ 
41.98 ล้ำนตนั หรือเพิ่มขึน้ 18% จำกปี 2560 อนัเนื่องจำกสภำวะอำกำศที่ดีขึน้กวำ่ปีก่อนหน้ำ ประกอบ
กบักำรบริหำรจดักำรรับมือกบัธรรมชำติ และไมม่ีไฟป่ำ จึงท ำให้ได้ผลผลติที่สงูกวำ่คำดกำรณ์ 

 ประเทศผู้น ำเข้ำปำล์มน ำ้มนัที่ส ำคญั ได้แก่ จีนและอินเดีย ในปี 2560 จำกตวัเลขประมำณกำรจีนและ
อินเดียน ำเข้ำปำล์มน ำ้มนั ร้อยละ 11 และ 21 ตำมล ำดบั จำกปริมำณน ำเข้ำปำล์มน ำ้มนัทัว่โลกจ ำนวน 
43.6 ล้ำนตนั  โดยอินเดียมีกำรน ำเข้ำเพิ่มขึน้จำกปี 2559 อยู่ที่ประมำณ 14% ในขณะที่จีนมีกำรน ำเข้ำ
ในปี 2560 สงูกวำ่ที่คำดกำรณ์ไว้  

 กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเงินบำทสง่ผลต่อผลประกอบกำรของบริษัท จำกควำมแตกต่ำงของสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรยื่นภำษีกบัสกลุเงินท่ีใช้ในกำรบนัทกึบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี  คำ่เงินบำทเมื่อเทียบกบัดอลลำร์
สหรัฐ ปรับตวัแข็งคำ่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ  
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 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำน ำ้มนัดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจยัส ำคญัที่มีผลต่อผลประกอบกำรของบริษัท สง่ผลให้
บริษัทมีต้นทุนในกำรขนส่งสินค้ำสูงขึน้ ทัง้นี ้บริษัทได้ปรับค่ำระวำงสินค้ำในเดือนกันยำยน 2560 
เพื่อให้สอดคล้องกบัต้นทนุท่ีสงูขึน้ 

 
ส่วนแบ่งการตลาด 

สดัสว่นกำรให้บริกำรขนสง่น ำ้มนัพืชทำงทะเล อยูใ่นอนัดบัท่ี 2 ของภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  และมี
สดัสว่นโดยรวมทัง้หมดประมำณ 6% ของปริมำณกำรน ำเข้ำในทวปีเอเชีย (ได้แก่ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต้)  

 
แนวโน้มการแข่งขันและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน 

มีกำรแข่งขนัสงูขึน้ ทำงบริษัทจึงต้องมีกำรรักษำคณุภำพและมำตรฐำนในกำรให้บริกำรที่ดียิ่งขึน้ เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

 
ค. การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 

การจัดหาเรือบรรทุกน า้มันและสารเคมี 

กองเรือบรรทกุน ำ้มนัและสำรเคมีถือเป็นสนิทรัพย์หลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจขนสง่สนิค้ำทำงเรือ ซึง่ต้อง
ใช้เงินลงทุนค่อนข้ำงมำก บริษัท ก ำหนดอำยุกำรใช้งำนเรือบรรทุกน ำ้มันและสำรเคมีไว้ประมำณ 30 ปี ดังนัน้ บริษัท 
จ ำเป็นต้องจัดหำเรือบรรทุกน ำ้มันและสำรเคมีล ำใหม่เพื่อทดแทนเรือที่ปลดระวำงลง และจัดหำเรือบรรทุกน ำ้มนัและ
สำรเคมีเพิ่ม หำกบริษัท ต้องกำรเพิ่มศกัยภำพในกำรให้บริกำรขนสง่สนิค้ำเพื่อรองรับกำรขยำยฐำนลกูค้ำหรือเพิ่มเส้นทำง
กำรขนสง่สนิค้ำ 

 

บริษัท มีนโยบำยในกำรจดัหำเรือบรรทกุน ำ้มนัและสำรเคมีที่เป็นเรือมือสอง ที่มีอำยปุระมำณ 10 ปี นบัจำก
วนัที่สร้ำง บริษัท จึงสำมำรถเลือกซือ้เรือมือสองที่มีสภำพและรำคำที่เหมำะสมได้ ท ำให้บริษัท สำมำรถจดัหำเรือบรรทุก
น ำ้มนัและสำรเคมีที่ต้องกำรได้ภำยในเวลำที่ก ำหนดโดยใช้เงินลงทนุไมส่งูมำก 

 

ในกำรซือ้เรือบรรทุกน ำ้มันและสำรเคมีแต่ละครัง้ บริษัท จะก ำหนดคุณสมบตัิเรือมือสองที่ต้องกำร เช่น 
ขนำดระวำงบรรทกุสนิค้ำ อำยกุำรใช้งำนเรือ (ปีที่สร้ำง) อูต่อ่เรือ และ ประเภทเคร่ืองยนต์ของเรือ เป็นต้น จำกนัน้จึงค้นหำ
เรือที่ต้องกำรจำกรำยงำนกำรซือ้ขำยเรือมือสองที่จดัท ำโดยนำยหน้ำซือ้ขำยเรือ ซึง่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนระหวำ่งผู้ซือ้เรือ
และผู้ขำยเรือ เพื่อขอข้อมลูและรำยละเอียดกำรซือ้ขำย ตอ่รองรำคำ และขอนดัเข้ำไปประเมินสภำพเรือโดยตรง ทัง้นี ้ก่อน
กำรซือ้เรือมือสองแตล่ะครัง้ บริษัท จะจดัหำทีมงำน (โดยอำจจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรของบริษัทและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
เทคนิค หรือผู้ประเมินภำยนอก) ให้เข้ำไป ประเมินสภำพของเรือโดยเทียบกบัอำยกุำรใช้งำนรวมทัง้ ประเมินค่ำใช้จ่ำยใน
กำรซอ่มแซมเพื่อให้พร้อมใช้งำน ตรวจสอบเอกสำรที่เก่ียวกบัเรือบรรทกุน ำ้มนัและสำรเคมี ซึง่บริษัท จะน ำข้อมลูที่ได้มำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำซือ้เรือในแตล่ะครัง้ 
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การจัดหาผู้ให้บริการซ่อมบ ารุงเรือบรรทุกน า้มันและสารเคมี 
 

เพื่อให้เรือบรรทุกน ำ้มนัและสำรเคมีของบริษัท สำมำรถเดินเรือได้อย่ำงปลอดภัยและสำมำรถให้บริกำร
ขนส่งสินค้ำได้ต่อเนื่อง รวมถึงให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภยัในกำรเดินเรือขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำง
ประเทศ (IMO) และกรมเจ้ำทำ่ของประเทศไทย บริษัท ก ำหนดให้เรือบรรทกุน ำ้มนัและสำรเคมีที่ซือ้มำใหม ่และเรือบรรทกุ
น ำ้มนัและสำรเคมีที่ใช้งำนมำแล้วประมำณ 30 เดือน ต้องขึน้อูแ่ห้ง (Dry Dock) เพื่อตรวจสอบโครงสร้ำงเหล็กของตวัเรือ 
และระบบต่ำงๆ บนเรือ เช่น  ระบบเคร่ืองยนต์ขบัเคลือ่นเรือ ระบบไฟฟ้ำและแสงสวำ่งภำยในเรือ เป็นต้น ก่อนน ำเรือออก
จำกอู ่เจ้ำหน้ำที่ของหนว่ยงำนตำ่งๆ ได้แก่ สถำบนัจดัชัน้เรือ กรมเจ้ำทำ่ จะตรวจสอบควำมเรียบร้อยในกำรบ ำรุงรักษำเรือ 
กำรขึน้อูแ่ห้ง (Dry Dock) แต่ละครัง้ใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรตัง้แตน่ ำเรือขึน้จำกทะเลจนน ำเรือกลบัลงสูท่ะเลประมำณ 1 
ถึง 1.5 เดือน  

 

การจัดหาอะไหล่เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ส าคัญในเรือบรรทุกน า้มันและสารเคมี 
 

บริษัทก ำหนดให้มีกำรส ำรองอะไหลเ่คร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ส ำคญัอยู่ภำยในเรือบรรทกุน ำ้มนัและสำรเคมี 
เช่น ฝำสบู (Cylinder Cover) กระบอกสบู (Cylinder Liner) แหวนลกูสบู (Piston Ring) หรือ อุปกรณ์ที่ส ำคญัไว้ประจ ำ
บนเรือ ฯลฯ  โดยสำมำรถหยิบมำใช้งำนได้ทนัที เมื่อเกิดเหตกุำรณ์ฉกุเฉิน เป็นต้น 

 
ในกำรสัง่ซือ้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ตำ่งๆ รวมถึงกำรเข้ำรับบริกำรจำกผู้ให้บริกำรเฉพำะด้ำน บริษัทจะคดัเลอืก

จำกผู้จ ำหน่ำยหรือผู้ ให้บริกำรที่มีรำยช่ืออยู่ในทะเบียนรำยช่ือผู้ขำยสินค้ำหรือให้บริกำร  (Approved Vender List)  ซึ่ง
เป็นผู้ที่ผำ่นกำรพิจำรณำคณุสมบตัิและผ่ำนกำรประเมินตำมที่ก ำหนดของบริษัท โดยเปรียบเทียบรำคำสินค้ำหรือบริกำร
และเง่ือนไขในกำรจ ำหน่ำยของผู้จ ำหน่ำยหรือผู้ ให้บริกำรตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ยกเว้นในกรณีซือ้โดยตรงกับผู้ผลิตสินค้ำ 
(Maker) หรือกรณีเร่งดว่น และมีผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียวหรือผู้ช ำนำญกำรเฉพำะทำง ให้ด ำเนินกำรได้ทนัที 

 

การจัดหาน า้มันเชือ้เพลิงส าหรับเรือบรรทุกน า้มันและสารเคมี 
 

ในกำรซือ้น ำ้มนัเชือ้เพลิงแต่ละครัง้ บริษัท คดัเลือกผู้จ ำหน่ำยน ำ้มนั  (Bunker Trader) และก ำหนดรำคำ
และปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่สัง่ซือ้จำกปัจจยัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ จ ำหน่ำยน ำ้มันต้องมีรำยช่ืออยู่ในทะเบียนรำยช่ือผู้ ขำยสินค้ำ (Approved Vender List) ทัง้นี ้ 
ผู้จ ำหน่ำยน ำ้มนัท่ีอยู่ในทะเบียนรำยช่ือผู้ขำยสินค้ำจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำคณุสมบตัิและผ่ำนกำร
ประเมินตำมที่บริษัทก ำหนด 

(2) ผู้ จ ำหน่ำยน ำ้มัน(Bunker Trader) ต้องสรรหำ ผู้ ขำย (Physical Suppliers) ที่เช่ือถือได้ของแต่ละ
เมืองท่ำ (Port) ที่เรือได้เดินทำงไป และร้องขอกำรเติมน ำ้มนั โดยต้องอยู่ใกล้หรืออยู่บนเส้นทำงกำร
เดินเรือในปัจจุบนัหรือเส้นทำงกำรเดินเรือในล ำดบัถดัไป เพื่อให้เรือบรรทกุน ำ้มนัและสำรเคมีไม่ต้อง
เดินเรือออกนอกเส้นทำงไปไกลเพื่อรับน ำ้มนั (ท ำให้เสยีเวลำและคำ่น ำ้มนัเชือ้เพลงิในกำรเดินทำง) 

(3) รำคำจ ำหน่ำยน ำ้มัน และเง่ือนไขกำรสั่งซื อ้ รวมถึงคุณภำพและปริมำณ  ต้องถูกคัดสรรและ 
เปรียบเทียบกนัระหวำ่งผู้จ ำหนำ่ยน ำ้มนัตำมข้อ (2) 
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(4) ปริมำณน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่สัง่ซือ้ต้องเพียงพอส ำหรับกำรเดินเรือจนถึงจดุรับน ำ้มนัครัง้ถดัไป ในบำงครัง้
บริษัท อำจซือ้น ำ้มนัปริมำณในระดบัที่เพียงพอส ำหรับเดินเรือในเที่ยวเรือนัน้ ๆ เพื่อรอไปรับน ำ้มนัใน
จดุถดัไปที่มีรำคำจ ำหนำ่ยต ่ำกวำ่หรือสะดวกกวำ่ 

 

ทัง้นี ้รำคำจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของผู้จ ำหน่ำยน ำ้มนัในแตล่ะประเทศที่เรือบรรทกุน ำ้มนัผ่ำน อำจมีรำคำแตกตำ่ง
กนัได้มำก โดยขึน้อยู่กบัหลำยๆ ปัจจยั เช่น  สภำวะรำคำน ำ้มนัในตลำดโลก  ต้นทนุรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลิงน ำ้มนัในแต่ละ
ประเทศ  และคำ่ใข้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของผู้จ ำหนำ่ยน ำ้มนัในแตล่ะเมืองทำ่นัน้ ๆ เป็นต้น 

 
การจัดหาและฝึกอบรมผู้ท าการในเรือ 

 

ในกำรด ำเนินธุรกิจขนสง่สินค้ำทำงเรือ บริษัท ต้องปฏิบตัิตำมกฎระเบียบและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับกำร
เดินเรือที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) และหน่วยงำนรำชกำรที่ก ำกบัดูแล
ทำ่เรือและกำรขนสง่ทำงเรือในแตล่ะประเทศ 

 

บริษัท จดัหำผู้ท ำกำรในเรือโดยกำรเปิดรับสมคัรและแจ้งข่ำวสำรกำรรับสมคัรไปยงัช่องทำงต่ำงๆ เช่น แจ้ง
ผำ่นพนกังำนของบริษัท แจ้งข้อมลูผำ่นศนูย์ฝึกพำณิชย์นำวีและโรงเรียนกำรเดินเรือตำ่งๆ ลงประกำศในวำรสำรท่ีเก่ียวกบั
กำรเดินเรือ เป็นต้น บคุคลที่จะได้รับกำรบรรจใุห้ท ำหน้ำที่ผู้ท ำกำรในเรือจะต้องผำ่นเกณฑ์กำรคดัเลอืกที่ส ำคญั เช่น 

- ต้องมีใบอนญุำตหรือประกำศนียบตัรที่ออกโดยหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
- ต้องผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรที่อนุมตัิโดยกรมเจ้ำท่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมกฎข้อบงัคบักำรเดินเรือสำกลที่

เก่ียวข้อง 
- ควรมีประสบกำรณ์ในต ำแหนง่ที่จะเข้ำรับกำรบรรจไุมน้่อยกวำ่ 2 ปี 
- ผำ่นกำรทดสอบควำมรู้ที่จดัโดยบริษัท และผำ่นกำรสมัภำษณ์จำกผู้บงัคบับญัขำ 
- สำมำรถสือ่สำรภำษำองักฤษได้ดี (ส ำหรับต ำแหนง่นำยเรือและนำยประจ ำเรือ) 
- ไม่เคยต้องโทษในคดีที่เก่ียวกบักำรลกัทรัพย์ ฉ้อโกงเงินนำยจ้ำง คดีท ำร้ำยร่ำงกำยหรือใช้ควำมรุนแรง 

และคดีที่เก่ียวกบักำรใช้สำรเสพติด 
 

ภำยหลงักำรบรรจุให้เป็นผู้ท ำกำรในเรือ บริษัท จะจัดให้มีกำรอบรมเพื่อให้ผู้ท ำกำรในเรือทุกคนรับทรำบ
และเข้ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบตัิงำนท่ีถกูต้อง ซึ่งรวมถึงกำรอบรมในเร่ืองระบบปฏิบตัิงำนตำมระบบบริหำรงำนควำม
ปลอดภยัของเรือ (International Safety Management System) โดยฝ่ำยปฏิบตัิกำร บริษัท ยงัก ำหนดให้ผู้ท ำกำรในเรือ
ใหมต้่องปฎิบตัิงำนร่วมกบัผู้ท ำกำรในเรือที่ท ำหน้ำที่มำนำน เพื่อให้สำมำรถเรียนรู้กำรปฏิบตัิงำนจำกกำรท ำงำนจริง (On 
the Job Training) 
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2.2 ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ 
 

ก) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 
ผลิตภณัฑ์ (สินค้า) ที่บริษัทให้บริการขนส่ง 

 

บริษัท ยงัคงเน้นกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) เป็นหลกั สินค้ำที่ AMAL ให้บริกำรขนส่ง
ปัจจบุนัได้แก่ กลุม่ผลติภณัฑ์น ำ้มนัเชือ้เพลงิ และไบโอดีเซล B100 

 
ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า 

ในกำรขนสง่สินค้ำทำงรถ AMAL ให้บริกำรขนส่งสินค้ำในลกัษณะเป็นรำยเที่ยว โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบ
คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรขนสง่สนิค้ำทัง้หมด 

 
เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

 

เส้นทางการเดินรถ รายละเอียดเส้นทาง 

เส้นทำงที่ขนสง่สนิค้ำ
เที่ยวเดียว (One Trip) 

รถบรรทกุน ำ้มนัของบริษัท จะรับน ำ้มนัเบนซินหรือน ำ้มนัดเีซลจำกโรงกลัน่น ำ้มนัของ บมจ. ไทยออยล์ 
(“TOP”)  และไปสง่ยงัคลงัน ำ้มนัของ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (“PTG”)  จำกนัน้ จะกลบัไปยงัโรงกลัน่
น ำ้มนัของ TOP เพื่อเร่ิมขนสง่สนิค้ำในเที่ยวถดัไป 

เส้นทำงที่ขนสง่สนิค้ำทัง้
ไปและกลบั (Round Trip) 

รถบรรทกุน ำ้มนัของบริษัท จะรับไบโอดีเซล B100 จำกโรงงำนผลติของน ำ้มนัพืชปทมุ และไปสง่ยงัโรง
กลัน่น ำ้มนัของ TOP พร้อมรับน ำ้มนัดีเซลจำกโรงกลัน่น ำ้มนัของ TOP ไปสง่ยงัคลงัน ำ้มนัของ PTG 
จำกนัน้ รถบรรทกุน ำ้มนัจะกลบัไปยงัโรงงำนผลติของน ำ้มนัพืชปทมุ เพื่อเร่ิมขนสง่สนิค้ำในเที่ยวถดัไป 

 
AMAL ให้บริกำรขนสง่สนิค้ำในปี 2558 - 2560 เมื่อจ ำแนกตำมประเภทสินค้ำ และลกัษณะกำรให้บริกำรขนสง่ ดงันี ้
 

ประเภทสินค้า / ลักษณะการ
ให้บริการ 

        ปี 2558         ปี 2559       ปี 2560 
จ านวนเที่ยววิ่ง ร้อยละ จ านวนเที่ยววิ่ง ร้อยละ จ านวนเที่ยววิ่ง  ร้อยละ 

เที่ยววิ่งที่ขนสง่ไบโอดีเซล B100 1,791 22.96 1,783 9.75 2,286 8.62 
เที่ยววิ่งที่ขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิ 6,008 77.04 16,512 90.25 24,223 91.38 
รวม 7,799 100.00 18,295 100.00 26,509 100.00 
เส้นทำงที่ ขนส่งสินค้ำเที่ ยวเดียว 
(One Trip) 

6,008 77.04 16,512 90.25 24,223 91.38 

เส้นทำงที่ขนส่งสินค้ำทัง้ไปและกลบั 
(Round Trip) 1/ 

1,791 22.96 1,783 9.75 2,286 8.62 

รวม 7,799 100.00 18,295 100.00 26,509 100.00 
หมายเหต:ุ 1/ ในการขนส่งสินค้าในลกัษณะทัง้ไปและกลบั (Round Trip) 1 เที่ยว จะประกอบไปด้วย การขนส่งไบโอดีเซล B100 ในเที่ยวไป 

(การขนสินนค้า 1 เทีย่ว ไปยงัโรงกลัน่น ้ามนั) และการขนส่งน ้ามนัเชือ้เพลิง ในเที่ยวกลบั (ขนสินค้า 1 เทีย่ว กลบัมาจากโรงกลัน่
น ้ามนั) 
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ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 

รถบรรทกุน ำ้มนัของ AMAL ที่เป็นรถเทรลเลอร์พ่วง 22 ล้อ สินค้ำที่บรรทกุต้องมีน ำ้หนกัไม่เกิน 30 ตนั ท ำให้
รถบรรทุกน ำ้มันสำมำรถบรรทุกน ำ้มันเบนซินได้ 45,000 ลิตร บรรทุกน ำ้มันดีเซลได้ 42,000 ถึง 43,000 ลิตร และ
บรรทกุไบโอดีเซลได้ 40,000 ลิตร เนื่องจำกสินค้ำแต่ละชนิดมีควำมหนำแน่น (Density) ไม่เท่ำกนั กองรถบรรทุกน ำ้มนั
ของ AMAL มีอำยเุฉลีย่ประมำณ 1 ปี 
 

ข. การตลาดและการแข่งขัน 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัท เน้นกำรให้บริกำรขนสง่สนิค้ำเหลว (Liquid Product) ชนิดต่ำงๆ เป็นหลกั เนื่องจำกเป็นสินค้ำที่บริษัท 
มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรขนส่ง และเป็นสินค้ำที่สำมำรถใช้รถบรรทุกน ำ้มนัขนส่งได้เช่นเดียวกัน ดงันัน้ 
บริษัท จึงก ำหนดกลุม่เปำ้หมำยไปยงักลุม่ผู้ประกอบกำรในธุรกิจตำ่งๆ ท่ีมีควำมต้องกำรขนสง่สนิค้ำเหลวชนิดตำ่งๆ เช่น 

(1) กลุม่ผู้ ค้ำน ำ้มนัเชือ้เพลงิที่มีควำมต้องกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิประเภทตำ่งๆ จำกโรงกลัน่น ำ้มนัหรือคลงั
น ำ้มนัของผู้ ค้ำน ำ้มนัรำยใหญ่ ไปยงัคลงัน ำ้มนัหรือจดุจ ำหนำ่ยน ำ้มนัของตนเอง 

(2) กลุม่ผู้ผลติและจ ำหนำ่ยไบโอดีเซล B100 ที่มีควำมต้องกำรขนสง่ไบโอดีเซล B100 จำกโรงงำนผลติ ไปยงั
โรงกลัน่น ำ้มนัหรือคลงัน ำ้มนัท่ีผู้ซือ้/ผู้ขำยไบโอดีเซล B100 ตกลงกนัไว้ 

(3) กลุม่ผู้ผลิตและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์น ำ้มนัปำล์ม (หรือกลุม่ผู้ซือ้ผลติภณัฑ์น ำ้มนัปำล์ม) ท่ีมีควำมต้องกำร
ขนสง่ผลติภณัฑ์น ำ้มนัปำล์มจำกโรงสกดัน ำ้มนัปำล์มหรือโรงกลัน่น ำ้มนัปำล์ม ไปยงัโรงงำนอตุสำหกรรม
ต่ำงๆ (เช่น โรงงำนผลิตอำหำรสตัว์ โรงงำนผลิตอำหำรที่ใช้กำรทอด โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์ท ำควำม
สะอำด โรงงำนผลติไบโอดีเซล B100 เป็นต้น) 

(4) กลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ที่มีควำมต้องกำร
ขนสง่เอทำนอลจำกโรงงำนผลติ ไปยงัโรงกลัน่น ำ้มนัหรือคลงัน ำ้มนัท่ีผู้ซือ้/ผู้ขำยเอทำนอลตกลงไว้ 

 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัท อำจจะให้บริกำรขนสง่สินค้ำประเภทอื่นนอกเหนือจำกสินค้ำเหลวได้ หำกบริษัท พิจำรณำ
แล้วเห็นวำ่กำรให้บริกำรขนสง่ดงักลำ่วมีโอกำสในกำรเติบโตและสร้ำงรำยได้และผลก ำไรที่ดีให้กบับริษัทในระยะยำว 

 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

ในช่วงเร่ิมต้น บริษัท เน้นกำรให้บริกำรขนสง่สนิค้ำเหลว (Liquid Product) เป็นหลกั เนื่องจำกเป็นตลำดเฉพำะ
กลุ่ม (Niche Market) และเป็นสินค้ำที่บริษัท มีควำมคุ้นเคยในกำรบริหำรจัดกำร บริษัท เน้นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ของ
ลกูค้ำที่มีตอ่กำรให้บริกำรขนสง่สนิค้ำของบริษัท เช่น  

1)  กำรใช้รถบรรทุกน ำ้มนัใหม่ในกำรให้บริกำรขนส่ง โดยเฉพำะกำรให้บริกำรขนส่งน ำ้มนัเชือ้เพลิงซึ่งเป็น
สนิค้ำอนัตรำยที่ต้องใช้ควำมระมดัระวงัเป็นอยำ่งมำก   

2)  กำรติดตัง้อปุกรณ์แสดงพิกดัผำ่นดำวเทียม (GPS) เพื่อควบคมุควำมปลอดภยัในกำรเดินรถ   
3)  กำรน ำข้อมลูต ำแหน่งรถบรรทุกน ำ้มนัมำใช้ในกำรวำงแผนกำรเดินรถเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำรถบรรทกุน ำ้มนั

สำมำรถสง่มอบสนิค้ำได้ภำยในเวลำที่ลกูค้ำก ำหนด  
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 4)  กำรก ำหนดให้พนกังำนขบัรถมีหน้ำที่ตรวจทำนควำมถกูต้องของข้อมลูที่ระบใุนเอกสำรขนสง่สนิค้ำ (ได้แก่ 
ชนิดและปริมำณสินค้ำที่รับ/ส่ง สถำนที่รับ/ส่งสินค้ำ เป็นต้น) กับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ปฎิบตัิกำรเพื่อปอ้งกนัควำมผิดพลำด  

5)  กำรก ำหนดให้มีกำรใช้ซลี (Seal) ในกำรปิดผนกึวำล์วจ่ำยสนิค้ำและช่องรับสนิค้ำ เพื่อให้ลกูค้ำมัน่ใจได้วำ่
จะไมม่ีกำรปลอมปนหรือขโมยสนิค้ำในระหวำ่งกำรขนส่งสนิค้ำ 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 กำรสนบัสนุนจำกภำครัฐตำมแผนยุทธศำสตร์ กำรพฒันำโลจิสติกส์ของประเทศไทย  โครงกำรพฒันำ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ตำมแผนยุทธศำสตร์ภำยใต้ไทยแลนด์ 4.0 และข้อ
ได้เปรียบทำงภมูิศำสตร์ที่เหมำะสมในกำรเป็นศนูย์กลำงโลจิสติกส์ในอำเซียนของประเทศไทย เป็นปัจจยั
หลกัที่สนบัสนนุกำรเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย   

 ข้อมลูจำกกระทรวงคมนำคมพบวำ่ กำรขนสง่สนิค้ำทำงถนนเป็นเส้นทำงที่ถกูใช้มำกที่สดุภำยในประเทศ 
โดยคิดเป็นร้อยละ 80.83 ในปี 2558  และร้อยละ 81.07 ในปี 2559 ของปริมำณกำรขนสง่ทัง้หมด 

 ข้อมูลกำรจ ำหน่ำยน ำ้มันเบนซินและดีเซลในประเทศไทยพบว่ำในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ กำรจ ำหน่ำยน ำ้มัน
เชือ้เพลิงเพิ่มขึน้ทุกๆ ปี โดยปี 2554 มีกำรจ ำหน่ำยกลุ่มน ำ้มนัเบนซินทัง้หมด 7,331.14 ล้ำนลิตร และในปี 
2560 เพิ่มขึน้เป็ 11,029.50 ล้ำนลิตร เพิ่มขึน้จำกปี 2554 เท่ำกับ 3,698.36 ล้ำนลิตร หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
50.45   ส่วนกำรจ ำหน่ำยน ำ้มนัดีเซลในปี 2554 มีกำรจ ำหน่ำยทัง้หมด 19,192.14 ล้ำนลิตร และในปี 
2560 เพิ่มขึน้เป็น 22,687.10 ล้ำนลิตร เพิ่มขึน้จำกในปี 2554 เท่ำกับ 3,494.96 ล้ำนลิตร หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 18.21 ซึ่งสะท้อนถึงควำมต้องกำรขนสง่น ำ้มนัเชือ้เพลงิไปยงัสถำนีบริกำรน ำ้มนัและผู้ ใช้น ำ้มนัที่
เพิ่มขึน้ สง่ผลให้ธุรกิจขนสง่สินค้ำเหลวทำงรถมีแนวโน้มเติบโตขึน้ อีกทัง้รำคำน ำ้มนัทัว่โลกมีกำรปรับตวั
ลงสง่ผลให้ปริมำณกำรใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิเพิ่มขึน้ 

 สดัสว่นกำรผสมไบโอดีเซล B100 เป็นอีกปัจจยัที่สง่ผลกระทบต่อควำมต้องกำรใช้ไบโอดีเซล B100 ซึ่งที่
ผ่ำนมำภำครัฐเป็นผู้ก ำกับดูแลให้สอดคล้องกบัปริมำณกำรผลิตปำล์มและควำมต้องกำรบริโภคน ำ้มนั
ปำล์มในประเทศ ซึ่งภำครัฐมีนโยบำยผลกัดนักำรใช้พลงังำนทดแทน (Renewable energy) มำกขึน้ใน
อนำคต รวมถึงกำรเพิ่มสดัสว่นกำรผสมไบโอดีเซล B100 ในน ำ้มนัดีเซลเพิ่มขึน้ 

  กระทรวงพลงังำนได้วำงเปำ้หมำยสง่เสริมกำรใช้ไบโอดีเซลไว้ในแผนพฒันำพลงังำนทดแทนและพลงังำน
ทำงเลือก หรือ AEDP 2015 (Alternative Energy Development Plan) ว่ำ ภำยในปี 2579 จะมีควำม
ต้องกำรใช้ B100 เพิ่มเป็น 14 ล้ำนลิตร/วนั จำกปัจจุบนัที่มีกำรใช้เพียง 3 ล้ำนลิตร/วนัเท่ำนัน้  และแผน
ดงักล่ำวมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบครบวงจร ตัง้แต่กำรปลกูปำล์มน ำ้มัน  จนถึงกำรผลิตน ำ้มันพืช
บริโภคและไบโอดีเซล กำรน ำเข้ำ – ส่งออก และกำรวิจยัและพฒันำ จึงสง่เสริมให้มีควำมต้องกำรขนส่ง
ผลติภณัฑ์น ำ้มนัปำล์มและไบโอดีเซล B100 ในประเทศเพิ่มขึน้ 

 จำกสถิติของกรมกำรขนสง่ทำงบก พบว่ำ ปริมำณรถบรรทกุเพิ่มขึน้อยำ่งต่อเนื่องในระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่น
มำ โดยมีปริมำณรถบรรทกุจดทะเบียนสะสม 1,030,746 คนั ณ สิน้ปี 2558 และเพิ่มขึน้เป็น 1,089,621 
คนั ณ สิน้ปี 2560 คิดเป็นกำรเพิ่มขึน้โดยเฉลีย่ตอ่ปี (CAGR) เทำ่กบัร้อยละ 1.87 ตอ่ปี 
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ค. การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 
การจัดหารถบรรทุกน า้มัน 

บริษัท มีนโยบำยในกำรจดัหำรถบรรทกุน ำ้มนัใหม่เพื่อให้บริกำรขนสง่สินค้ำ แม้ว่ำรถบรรทกุน ำ้มนัใหม่จะมี
รำคำและค่ำเสื่อมรำคำสูงกว่ำรถบรรทุกน ำ้มันมือสอง แต่รถบรรทุกน ำ้มันใหม่มีอัตรำกำรบริโภคน ำ้มันต ่ำกว่ำเพรำะ
เคร่ืองยนต์ใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยักวำ่และยงัไมเ่กิดกำรสกึหรอ รถบรรทกุน ำ้มนัใหมม่ีโอกำสเสยีหำยจนต้องหยดุซอ่มน้อย
กว่ำ บริษัทจึงสำมำรถให้บริกำรขนสง่สินค้ำได้ต่อเนื่องกว่ำ นอกจำกนี ้บริษัท มีนโยบำยในกำรสัง่ซือ้รถบรรทุกน ำ้มนัใน
สว่นที่เป็นหวัลำกจำกผู้ผลิตหวัลำกเพียง 2 รำย เพื่อลดควำมยุ่งยำกในกำรบ ำรุงรักษำที่หลำกหลำยและกำรเก็บรักษำ
อะไหล่รถบรรทุกน ำ้มนัจ ำนวนมำกจำกกำรใช้รถหวัลำกจำกผู้ผลิตหลำยรำย  เมื่อบริษัท ต้องกำรสัง่ซือ้รถบรรทุกน ำ้มนั 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซือ้จะประสำนงำนไปยังตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ ผลิตรถหัวลำกเพื่อสั่งซือ้รถหัวลำกจูงโดยตรง และ
ประสำนงำนไปยงัผู้ผลติรถหำงลำกเพื่อสัง่ประกอบรถหำงพว่งบรรทกุน ำ้มนั 

 

การจัดหาผู้ให้บริการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกน า้มัน 

บริษัท จึงก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกำรตรวจเช็คสภำพรถตำมก ำหนดระยะเวลำ/
ระยะทำงที่ผู้ผลิตรถหวัลำกก ำหนด และแจ้งให้พนกังำนขบัรถแต่ละคนทรำบถึงก ำหนดกำรในกำรตรวจเช็คสภำพครำว
ถดัไป บริษัท จึงก ำหนดให้น ำรถบรรทกุน ำ้มนัเข้ำตรวจเช็คสภำพท่ีศนูย์บริกำรของผู้ผลิตรถหวัลำกเทำ่นัน้ เพื่อให้มัน่ใจได้
วำ่กำรตรวจเช็คสภำพจะครบถ้วนและเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีผู้ผลติรถหวัลำกก ำหนด 

 

การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ที่ส าคัญของรถบรรทุกน า้มัน 

บริษัท ก ำหนดให้มีกำรส ำรองอะไหล่และอุปกรณ์ที่ส ำคัญของรถบรรทุกน ำ้มัน เฉพำะรำยกำรที่มีกำรใช้
บอ่ยครัง้ เช่น ยำงรถยนต์ น ำ้มนัเคร่ืองและใส้กรอง  ฯลฯ เป็นต้น ในกำรสัง่ซือ้อะไหลแ่ละอปุกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงกำรเข้ำรับ
บริกำรจำกผู้ ให้บริกำรเฉพำะด้ำน บริษัท คดัเลือกจำกผู้จ ำหน่ำยหรือผู้ ให้บริกำรที่มีรำยช่ืออยู่ในทะเบียนรำยช่ือผู้ขำย
สินค้ำหรือผู้ ให้บริกำร  (Approved Vender List) ซึ่งเป็นผู้ขำยหรือผู้ ให้บริกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคณุสมบตัิและผ่ำนกำร
ประเมินตำมที่บริษัท ก ำหนด โดยเปรียบเทียบรำคำจ ำหน่ำย สนิค้ำหรือบริกำรที่จ ำหนำ่ย และเง่ือนไขในกำรจ ำหน่ำยอื่นๆ 
ของผู้จ ำหนำ่ยหรือผู้ให้บริกำรตัง้แต ่2 รำยขึน้ไป ยกเว้นในกรณี เร่งดว่น หรือมีผู้จ ำหนำ่ยหรือผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียว  

 

การจัดหาน า้มันเชือ้เพลิงส าหรับรถบรรทุกน า้มัน 

ในกำรจดัหำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ให้กบัรถบรรทกุน ำ้มนั  โดยทำงบริษัทฯ ได้จดัสร้ำง ถงัน ำ้มนั ขนำดถงัละ 21,000 
ลติร จ ำนวน 2 ถงั ไว้ที่หนว่ยงำนศรีรำชำ โดยจะตกลงรำคำที่ซือ้ขำยกบัผู้ขำย เป็นครัง้ ๆ ไปตำมสภำวะรำคำน ำ้มนัท่ีตลำด
สงิค์โปร์ แตท่ัง้นีร้ำคำที่ซือ้ขำยกนันัน้เป็นรำคำชำยสง่ (Wholesale) ท ำให้ต้นทนุรำคำน ำ้มนัของบริษัท ถกูกวำ่กำรน ำรถไป
เติมที่ป๊ัมทั่วไปอยู่ประมำณ 1.50 – 1.75 บำท/ลิตร  โดยรถที่เข้ำมำแวะพัก หรือจอดที่หน่วยงำนศรีรำชำ สำมำรถเติม
น ำ้มันที่หน่วยงำน ก่อนออกไปวิ่งรับงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  ส่วนรถบรรทุกน ำ้มันที่ไม่ได้มีเส้นทำงวิ่งกลับมำที่ 
หน่วยงำน ศรีรำชำ สำมำรถเติมน ำ้มนัจำกสถำนีบริกำรน ำ้มนัรำยใดก็ได้ที่อยู่บนเส้นทำงกำรเดินรถ (ยกเว้น กำรขนส่ง
น ำ้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PTG ที่มีข้อตกลงให้รถบรรทกุน ำ้มนัที่ให้บริกำรต้องเติมน ำ้มนัจำกสถำนีบริกำรน ำ้มนั PT) เท่ำนัน้   
ทัง้นี ้บริษัท คดัเลือกสถำนีบริกำรน ำ้มนัจำก 1) สถำนีบริกำรน ำ้มนัที่อยู่บนเส้นทำงกำรขนสง่สินค้ำ  2) ระยะห่ำงจำกจุด
เร่ิมเดินรถหรือจุดพักรถก่อนหน้ำที่เหมำะสม เพื่อให้พนักงำนขับรถสำมำรถหยุดพักได้ตำมเวลำที่กฎหมำยก ำหนด   
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3) สถำนีบริกำรน ำ้มันมีพืน้ที่เหมำะสมส ำหรับกำรเติมน ำ้มันของรถบรรทุกขนำดใหญ่ และมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่
เหมำะสมส ำหรับกำรหยดุพกัรถ 

 

การจัดหาและฝึกอบรมพนักงานขับรถ 

บริษัทจดัหำพนกังำนขบัรถโดยกำรเปิดรับสมคัรและแจ้งขำ่วสำรกำรรับสมคัรไปยงัช่องทำงตำ่งๆ เช่น แจ้งผำ่น
พนกังำนของบริษัท (โดยเฉพำะพนกังำนขบัรถ) ลงประกำศในเว็บเซต์จดัหำงำนและหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น บคุคลที่จะได้รับ
กำรบรรจใุห้ท ำหน้ำที่พนกังำนขบัรถจะต้องผำ่นเกณฑ์กำรคดัเลอืกที่ส ำคญั เช่น 

- ต้องมีใบอนญุำตขบัขี่รถยนต์ประเภทท่ี 4 ซึง่เป็นใบอนญุำตส ำหรับขบัขี่รถที่ใช้ขนสง่วตัถอุนัตรำย 
- ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรขบัรถบรรทกุขนำดใหญ่ โดยเฉพำะรถขนสง่วตัถอุนัตรำย ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 
- ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้เก่ียวกับกำรขับขี่รถบรรทุกขนำดใหญ่และกำรทดสอบกำรขับขี่รถบรรทุกใน

ภำคปฏิบตัิ รวมถึงผำ่นกำรสมัภำษณ์จำกผู้บงัคบับญัชำ 
- ไมเ่คยต้องโทษในคดีที่เก่ียวกบักำรลกัทรัพย์ ฉ้อโกงเงินนำยจ้ำง คดีท ำร้ำยร่ำงกำยหรือใช้ควำมรุนแรง และ

คดีที่เก่ียวกบักำรใช้สำรเสพติด 
 

ภำยหลงักำรบรรจุให้เป็นพนกังำนขบัรถ บริษัท จะจดัให้มีกำรอบรมเพื่อให้พนกังำนขบัรถทกุคนรับทรำบและ
เข้ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบตัิงำนท่ีถกูต้อง ซึง่รวมถึงกำรอบรมกำรขบัขี่ท่ีปลอดภยั และกำรระงบัเหตฉุกุเฉินเบือ้งต้นอนั
เกิดจำกสำรเคมีที่บรรทกุ บริษัท ก ำหนดให้พนกังำนขบัรถคนใหม่ต้องปฏิบตัิงำนร่วมกบัพนกังำนขบัรถที่ท ำหน้ำที่มำนำน 
เพื่อให้สำมำรถเรียนรู้กำรปฏิบตัิงำนจำกกำรท ำงำนจริง (On the Job Training) 

 
โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ       
1.1 กำรขนสง่สนิค้ำทำงเรือ 

 (บมจ. อำมำ่ มำรีน)  

509.19 79.12 702.51 72.29 1,097.77 70.83 

1.2 กำรขนสง่สนิค้ำทำงรถ 

 (บจก. เอ เอม็ เอ โลจิสติกส์ ) 

133.69 20.77 261.94 26.95 402.88 25.99 

รวมรายได้จากการให้บริการ 642.88 99.89 964.45 99.24 1,500.65 96.82 
รายได้อื่น 1/ 0.73 0.11 7.40 0.76         49.22        3.18 
รวมรายได้ 643.61 100.00 971.85 100.00 1,549.87 100.00 

หมายเหต ุ: 1/ รายได้อืน่ทีส่ าคญั ได้แก่ ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น ซ่ึงเกิดข้ึนจากความแตกต่างของอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีร่บัรู้รายได้หรือ
ค่าใช้จ่าย กบั วนัที่รบัเงินหรือจ่ายเงิน ทัง้นี ้รายได้และค่าใช้จ่ายทีจ่ะส่งผลให้เกิด ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน เป็นรายได้และ
ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ใช่สกลุเงินดอลลาร์สหรฐั ซ่ึงเป็นสกลุเงินทีบ่ริษัทฯ ก าหนดให้เป็นสกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงาน (Functional Currency) 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ปัจจยัความเสีย่งที่อาจมีผลกระทบตอ่การท ารายการของบริษัทมีดงันี ้
 

3.1 ความเสี่ยงที่เกดิจากปัจจัยมหภาค 
 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้มันเชือ้เพลิง 
 

ต้นทนุค่าน า้มนัเชือ้เพลงิส าหรับเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีและรถบรรทกุน า้มนั ถือเป็นต้นทนุหลกัที่ส าคญั
ส าหรับธุรกิจการให้บริการขนสง่สินค้าทัง้ทางเรือและทางรถ   การให้บริการขนสง่สินค้าทางเรือ ปัจจุบนั บริษัทให้บริการ
ขนสง่สนิค้าในลกัษณะรายเที่ยว (Voyage Charter) โดยบริษัทจะตกลงอตัราค่าขนสง่สนิค้ากบัผู้ เช่าเรือ (Charterer) ผา่น
นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ทัง้นี ้บริษัทก าหนดอตัราค่าขนส่งสินค้าในลกัษณะการบวกก าไรเพิ่มจากต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่ง (Cost Plus Pricing) อัตราค่าขนส่งสินค้าทางเรือจึงเปลี่ยนแปลงไปตามราคาน า้มัน
เชือ้เพลงิ อตัราคา่ขนสง่สนิค้าที่เสนอให้กบัผู้ เช่าประจ าจะใช้อ้างอิงกนัในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 6 เดือน โดยในการ
ให้บริการขนสง่แต่ละครัง้ นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือจะสง่เพียงสรุปข้อมลูรายละเอียดการจ้าง (Fixture Note) เช่น ประเภท
สินค้าที่ต้องการขนส่ง ปริมาณสินค้าที่ต้องขนส่ง ท่าเรือต้นทางและปลายทาง เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม หากราคาน า้มัน
เชือ้เพลิงและ/หรืออตัราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับเพิ่มขึน้หรือลดลงอย่างมี
นยัส าคญั บริษัทกับผู้ เช่าเรือจะร่วมกันเจรจา (ผ่านนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ) เพื่อปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าขนส่งสินค้า
เพื่อให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

 

ส าหรับการให้บริการขนสง่สินค้าทางรถ บริษัทได้ท าสญัญาการให้บริการขนสง่สินค้ากบัผู้วา่จ้างโดยก าหนด
อตัราค่าขนสง่สนิค้าซึ่งอ้างอิงตามราคาขายปลกีน า้มนัเชือ้เพลงิหน้าสถานีบริการน า้มนั สง่ผลให้อตัราคา่ขนสง่สนิค้าปรับ
เพิ่มขึน้หรือลดลง ตามราคาขายปลกีน า้มนัเชือ้เพลิงหน้าสถานีบริการน า้มนั โดยอ้างอิงตามตารางคา่ขนสง่ที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาวา่จ้างขนสง่   

 

ดงันัน้ การปรับอตัราค่าขนสง่สินค้าเพิ่มขึน้หรือลดลงตามราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ ท าให้บริษัทและผู้วา่จ้างมัน่ใจ
ได้วา่อตัราคา่ขนสง่สนิค้าจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมส าหรับบริษัทและผู้วา่จ้าง  
 

ความเสี่ยงจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลัด – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 
 

ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือโดยทั่วไป เรือบรรทุกสินค้ามีความเสี่ยงที่จะถูกโจรสลดัเข้าโจมตีเพื่อ
ปล้นสะดมสนิค้าในเรือหรือสิง่ของมีคา่ของลกูเรือ หรือจบัตวัลกูเรือและยดึเรือบรรทกุสนิค้าเพื่อท าการเรียกคา่ไถ่ ที่ผา่นมา
มีรายงานการโจมตีของโจรสลดัในหลายพืน้ท่ี เช่น บริเวณอา่วโซมาเลีย บริเวณทะเลอาราเบียน บริเวณมหาสมทุรอินเดีย 
และบริเวณช่องแคบมะละกา เป็นต้น นอกจากนี ้การจอดเรือบรรทกุสนิค้าที่ทา่เรือในเมืองตา่งๆ มีความเสีย่งที่จะเกิดเหตุ
โจรกรรมสนิค้าหรือสิง่ของมีคา่ของลกูเรือได้เช่นกนั 

 

แม้ว่าบริเวณช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นพืน้ที่ที่เรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมีของบริษัทเดินเรือผ่านเป็นประจ า              
จะเกิดเหตไุม่บ่อยและไม่รุนแรงเท่ากบัพืน้ที่อื่น ประกอบกบัสินค้าที่บริษัทขนสง่เป็นผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืช
ชนิดต่างๆ ซึง่ไมเ่ป็นที่ต้องการของกลุม่โจรสลดัเท่ากบัน า้มนัเชือ้เพลิง บริษัทได้ก าหนดให้มีแผนการรักษาความปลอดภยั
ของเรือ (Ship Security Plan: SSP) ซึ่งระบุถึงวิธีปฏิบตัิในการรักษาความปลอดภยัในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการป้องกนัเหตุ
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โจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลดั โดยแผนดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนกังานตรวจเรือของกรม
เจ้าท่า และสอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization: IMO) ทัง้นี ้ตามแผนการรักษาความปลอดภยัของเรือ (SSP) บริษัทก าหนดให้มี
การจดัเวรยามเฝา้ระวงัและเตือนภยัเมื่อตรวจพบความผิดปกติของเรือล าอื่นท่ีอยูใ่นรัศมีโดยรอบและมีการก าหนดขัน้ตอน
และวิธีปฏิบตัิเมื่อตรวจพบความผิดปกติ เช่น  

 

1) การแจ้งผู้ท าการในเรือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัเหตกุารณ์  
2)  การแจ้งเตือนเรือที่เคลือ่นท่ีเข้าหาเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีของบริษัทเพื่อสง่สญัญาณให้เรือดงักลา่ว 

ทราบวา่ผู้ท าการในเรือได้สงัเกตถึงความผิดปกติและเตรียมเฝา้ระวงัแล้ว   
3)  การเคลือ่นท่ีออกจากเรือที่เคลือ่นท่ีเข้าหา   
4)  การแจ้งข้อมลูกลบัมายงับริษัท และ  
5)  การขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลรักษาชายฝ่ังในน่านน า้ที่เรือบรรทุกน า้มนั

และสารเคมีของบริษัทเดินเรืออยู ่เป็นต้น  
 

นอกจากนี ้บริษัทยังศึกษาและก าหนดให้เรือบรรทุกน า้มันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือในเส้นทางและ
ช่วงเวลาที่มีความปลอดภยั เช่น การไม่เดินเรือเข้าพืน้ที่เสี่ยงในเวลากลางคืน เนื่องจากการสงัเกตสิ่งผิดปกติจะท าได้ยาก
ขึน้ เป็นต้น ส าหรับการจอดเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีที่ท่าเรือในเมืองต่างๆ บริษัทก าหนดให้มีการจดัเวรยามเฝา้ระวงั
และเตือนภยัเมื่อตรวจพบความผิดปกติของบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้องที่เข้าใกล้เรือ 

 

บริษัทยงัได้ติดตามข้อมูลเก่ียวกับการปล้นสะดมของโจรสลดัที่เผยแพร่โดยศูนย์ประสานการปฏิบตัิในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตัง้ขึน้ตามมติของสภาความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆ (ซึ่งรวมถึง การป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าอนัเป็นโจรสลดั) และปฏิบตัิภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ทัง้นี ้บริษัทจะน าข้อมูล
และสถิติการเกิดเหตุมาใช้ประกอบการวางแผนการเดินเรือ โดยบริษัทจะส่งตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมกับทาง  
ศรชล. เมื่อมีการจดัประชมุหารือทกุครัง้ 

 

ดงันัน้ บริษัทเช่ือมัน่วา่การบริหารจดัการการเดินเรือในปัจจุบนัเพียงพอส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงจากเหตุ
โจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลดั ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไมเ่คยได้รับความเสยีหายในทรัพย์สินและ
สนิค้าที่ขนสง่ และไมเ่คยสญูเสยีเจ้าหน้าที่ประจ าเรือจากเหตโุจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลดั 
 

ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 
 

ส าหรับการเดินเรือในทะเล พายุฝนเป็นภัยธรรมชาติที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินหรืออาจสง่ผลให้การขนสง่สินค้าเกิดความลา่ช้าได้ บริษัทจึงก าหนดให้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีของบริษัท
ทุกล าต้องติดตัง้อุปกรณ์โทรพิมพ์ส าหรับรับข้อมูลการเตือนภยัและพยากรณ์อากาศที่เรียกว่า NAVTEX (Navigational 
Telex) และการติดต่อสอบถามข้อมลูสภาพอากาศกบัชายฝ่ังหรือเรือล าอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงผ่านวิทยสุื่อสารย่าน
ความถ่ี VHF และ MF/HF ทัง้นีน้ายเรือ (Master) จะน าข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ได้ในแต่ละวนัมาใช้ประกอบการจัดท า
แผนการเดินทาง (Passage Planning) และทบทวนแผนการเดินทางในแต่ละวนั หากเส้นทางเดินเรือมีความเสี่ยงที่ จะ
เผชิญกบัสภาพอากาศที่ผิดปกติ นายเรือสามารถปรับเส้นทางการเดินเรือเพื่อหลีกเลี่ยงพายฝุนและลมมรสมุที่รุนแรง  ใน
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กรณีที่นายเรือเห็นวา่ไม่สามารถหลีกเลีย่งพายฝุนและลมมรสมุได้ อาจจอดพกัเรือใกล้เกาะขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สดุ หรือ
อาจเดินเรือย้อนกลบัเส้นทางที่ผ่านมาได้ ทัง้นี ้นายเรือต้องแจ้งให้ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการท่ีประจ าอยูท่ี่บริษัททราบข้อมลู
การเปลีย่นแปลงเส้นทางเดินเรือและช่วงเวลาที่คาดวา่จะถึงทา่เรือปลายทาง 

 

บริษัทเช่ือมัน่วา่จากประสบการณ์การเดินเรือของบริษัทกวา่ 20 ปี บริษัทสามารถบริหารจดัการการเดินเรือ 
ในกรณีที่สภาพอากาศผิดปกติได้อย่างเหมาะสม ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ  
อยา่งมีนยัส าคญักบัทรัพย์สนิและสนิค้าที่ขนสง่ 
 

ความเสี่ยงจากมาตรการและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการในประเทศที่ตัง้ท่าเรือ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 

การให้บริการขนสง่สินค้าทางเรือของบริษัททัง้หมดเป็นการให้บริการในต่างประเทศ โดยบริษัทรับสินค้าจาก
ทา่เรือต้นทางในประเทศหนึ่งและน าไปสง่ยงัท่าเรือปลายทางในอีกประเทศหนึ่ง ซึง่แตล่ะประเทศที่บริษัทน าเรือเข้าเทียบ
ท่าจะมีสว่นควบคุมเรือในเมืองท่า (Port State Control) ท่ีท าหน้าที่ตรวจเรือที่เข้ามายงัเมืองท่านัน้ๆ โดยจะพิจารณาทัง้
สว่นของโครงสร้างตวัเรือ อปุกรณ์ความปลอดภยัประจ าเรือ ผู้ท าการในเรือ เอกสารการเดินเรือ วา่ถกูต้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับสากล เช่น อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในเรือ (SOLAS) อนุสญัญาว่าด้วยการ
ป้องกันมลภาวะจากเรือ (MARPOL) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออก
ประกาศนียบตัร และการเข้าเวรยามของผู้ท าการในเรือ (STCW) เป็นต้น หากมีข้อบกพร่องร้ายแรงอาจท าให้เรือบรรทุก
น า้มนัและสารเคมีล านัน้ไม่สามารถจอดเทียบท่าได้ หรือไม่สามารถรับส่งสินค้า หรือไม่สามารถเดินเรือออกจากท่าได้ 
บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถให้บริการขนสง่สินค้าได้ตามที่ตกลงไว้กบัลกูค้า หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัสากลดงักลา่ว 

 

ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท บริษัทก าหนดให้ฝ่ายปฏิบตัิการท าหน้าที่ติดตามการเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบและข้อบงัคบัสากลและ 
กฎระเบียบและข้อบังคับเฉพาะที่ก าหนดโดยแต่ละประเทศ (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ในการสุม่ตรวจเรือของเจ้าหน้าที่สว่นควบคมุเรือในเมืองท่า (Port State Officer) 
ในแต่ละประเทศ บริษัทไม่เคยถูกตรวจพบว่าปฏิบตัิ ผิดกฎระเบียบและข้อบงัคบัร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ถูกห้ามไม่ให้เรือ
บรรทกุน า้มนัและสารเคมีของบริษัทเดินเรือเข้า/ออกทา่เรือ หรือห้ามไมใ่ห้รับ/สง่สนิค้า 

 

ความเสี่ยงจากโครงการรถไฟระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต   

 

ปัจจุบนั รัฐบาลมีนโยบายการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนสง่ของ
ประเทศ ซึง่รวมถึงการลงทนุเส้นทางคมนาคมทางรถไฟภายในและตา่งประเทศ เช่น เส้นทางรถไฟระหวา่งประเทศไทยและ
ประเทศจีน จึงอาจสง่ผลกระทบตอ่ความต้องการขนสง่สนิค้าทางเรือและทางรถของบริษัทได้  

 

อย่างไรก็ตาม การขนส่งสินค้าทางรถไฟยงัมีข้อจ ากัดในหลายๆ เร่ืองที่ท าให้ผู้ที่ต้องการขนส่งสินค้าอาจไม่
สามารถใช้หรือไมเ่ลอืกใช้การขนสง่สนิค้าทางรถไฟ เช่น  

1) เส้นทางการเดินรถไฟขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากการขนส่งต้องเป็นไปตามเส้นทางที่ได้มีการวางราง
รถไฟและรับสง่สินค้าได้เฉพาะสถานีรถไฟท่ีออกแบบมาเพื่อรองรับการรับสง่สนิค้า จากข้อจ ากดัในเร่ือง
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การวางรางรถไฟเพื่อสร้างเส้นทางการขนส่งระหว่างจุดรับสินค้าและจุดส่งสินค้า การขนส่งสินค้าทาง
รถไฟจึงไมส่ามารถเข้ามาทดแทนการขนสง่ทางเรือของบริษัทได้ เนื่องจากผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์มที่บริษัท
ให้บริการขนสง่ บริษัทรับสินค้าจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งลกัษณะภมูิประเทศเป็น
เกาะ ดงันัน้การขนสง่สนิค้าทางเรือจึงเหมาะสมมากกวา่ 

2) ระยะเวลาในการขนสง่สินค้าทางรถไฟที่อาจจะนานกว่าการขนสง่ประเภทอื่น แม้ว่ารถไฟสามารถวิ่งได้
เร็วกว่ารถบรรทกุน า้มนัและสารเคมี และรถบรรทกุน า้มนั แต่เส้นทางเดินรถไฟต้องผ่านจุดที่ตดักบัถนน
สง่ผลให้รถไฟต้องจอดรอหรือชะลอความเร็วลง รวมถึงข้อจ ากดัในเร่ืองเส้นทางการขนสง่และสถานีรถไฟ
ที่เป็นจุดรับสง่สินค้า ท าให้ผู้สง่สินค้าทางรถไฟต้องขนสง่สินค้าด้วยยานพาหนะประเภทอื่น (โดยเฉพาะ
รถ) เพื่อน าสินค้าจากโรงงานผลิตไปยงัจุดหมายปลายทาง ส่งผลให้ต้องเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้า
ระหว่างยานพาหนะหลายครัง้ ในขณะที่การขนส่งสินค้าทางรถ ผู้ ส่งสินค้าสามารถรับสินค้าจาก
โรงงานผลติและไปสง่ยงัจดุหมายปลายทางได้โดยตรง 

3) การควบคมุคณุภาพของสนิค้าอาจท าได้ยากกวา่ เนื่องจากสนิค้าที่บริษัทขนสง่เป็นสนิค้าเหลว การขนสง่
สนิค้าทางรถไฟที่มีการขนย้ายสนิค้าระหวา่งยานพาหนะหลายครัง้ ท าให้โอกาสเกิดการปนเปือ้นระหวา่ง 
การขนย้ายสนิค้าได้มากขึน้ 

 

ดงันัน้ จากข้อจ ากดัการขนสง่สินค้าทางรถไฟตามที่กลา่วมาข้างต้น บริษัทจึงเช่ือมัน่วา่ธุรกิจการขนสง่สินค้า
ทางเรือและทางรถของบริษัทและบริษัทยอ่ยจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากนโยบายการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของรัฐบาล 
 

3.2 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกจิและการด าเนินงานของบริษัท 
 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 
 

ในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ  นายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ (Broker) เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ 
ที่ท าหน้าที่ เป็นตัวกลางระหว่างผู้ เช่าเรือ (Charterer) ซึ่งหมายถึงลูกค้าของบริษัทและเจ้าของเรือ  (Ship Owner)  
ซึ่งหมายถึง บริษัท เนื่องจากนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือจะทราบความต้องการของทัง้ 2 ฝ่าย โดยทราบว่าผู้ เช่าเรือต้องการ
ขนส่งสินค้าอะไร ปริมาณเท่าไร ในช่วงเวลาใด และทราบว่าเจ้าของเรือมีเรือที่พร้อมบรรทุกสินค้าในช่วงเวลาดงักล่ าว
หรือไม ่การติดตอ่และประสานงานผ่านนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ของผู้ เช่าเรือ (Charterer) และเจ้าของเรือ (Ship 
Owner) จึงช่วยลดขัน้ตอนการด าเนินงานเมื่อเทียบกบัการติดต่อและประสานงานระหว่างผู้ เช่าเรือกับเจ้าของเรือหลาย
รายโดยตรง อีกทัง้หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้ เช่าเรือและเจ้าของเรือ นายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือก็สามารถท าหน้าที่  
เป็นคนกลางในการไกลเ่กลีย่หรือเป็นพยานเมื่อมีการฟอ้งร้อง ดงันัน้ การติดต่อและประสานงานผา่นนายหน้าจดัหาผู้ เช่า
เรือจึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่าเรือและเจ้าของเรือสามารถติดต่อ 
กบันายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือมากกวา่ 1 รายได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ เช่าเรือหรือเจ้าของเรือได้หลากหลายขึน้ 

 

ปัจจุบันบริษัทมีนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือที่บริษัทติดต่อเป็นประจ า 1 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัท MEGAPORTS  
ซึ่งประกอบด้วย บริษัท  Megaports Agencies Pte. Ltd (“MEGAPORTS”) และ บริษัท  Gesuri Maritime Pte. Ltd. 
(“GESURI”) (รวมทัง้ 2 บริษัท เรียกว่า “กลุม่บริษัท MEGAPORTS”) โดยกลุม่บริษัทMEGAPORTS ไม่เป็นบคุคลที่เก่ียว
โยงกันกับบริษัท บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือเพียงรายเดียว เนื่องจากบริษัท  
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อาจสญูเสียลกูค้าที่ติดต่อผ่านกลุม่บริษัท MEGAPORTS ได้หากกลุม่บริษัท MEGAPORTS ไมแ่นะน าให้ลกูค้าใช้บริการ
ขนสง่สนิค้ากบับริษัทตอ่ไป 

 

สาเหตทุี่บริษัทติดต่อกลุม่บริษัท MEGAPORTS เป็นนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือเพียงรายเดียว เนื่องจากในอดีต
บริษัทเคยติดต่อกบันายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือหลายราย ซึ่งแต่ละรายก็จะมีความสามารถหรือศกัยภาพในการจดัหาสินค้า
และติดต่อลกูค้าที่แตกต่างกนั รวมถึงมีการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกที่แตกต่างกนัไป ที่ผ่านมา บริษั ท
เลือกที่จะพฒันาความสมัพนัธ์กบักลุม่บริษัท MEGAPORTS เพราะมีศกัยภาพในการให้บริการและสามารถท าหน้าที่ให้
บริษัทได้ดงัตอ่ไปนี ้

1) สามารถติดต่อกับลูกค้าได้เป็นจ านวนมาก ท าให้บริษัทสามารถเลือกให้บริการกับลูกค้าที่ให้อตัราค่า
ขนสง่ที่ดีได้ และสามารถวางแผนการจดัหาสนิค้าและลกูค้าให้อยา่งตอ่เนื่อง  

2) มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นเวลานานจึงสามารถคดัเลือกและแนะน า
ลกูค้าที่มีฐานะทางการเงินที่ดีให้กับบริษัทได้ ท าให้บริษัทลดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
คา่บริการขนสง่สนิค้าจากลกูค้าลงได้ 

3) ท าหน้าที่ได้ดีในการประสานงานกบัตวัแทนเจ้าของเรือ (Ship Agent) ที่ทา่เรือต้นทางและปลายทาง  ท า
ให้การน าเรือเข้าเทียบทา่และการรับ/สง่สนิค้าเป็นไปอยา่งราบร่ืน  

4) ช่วยช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการน าเรือเข้าเทียบท่าตามที่ตวัแทนเจ้าของเรือเรียกเก็บ และเรียกเก็บจาก
บริษัทในภายหลงั จึงช่วยอ านวยความสะดวกและประหยดัคา่ธรรมเนียมธนาคารให้กบับริษัทได้ 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือมัน่ว่าการมีกลุ่มบริษัท MEGAPORTS เป็นนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือเพียงรายเดียว 
ไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เนื่องจากที่ผา่นมาบริษัทและกลุม่บริษัท MEGAPORTS 
มีการพฒันาความสมัพนัธ์ทางการค้ากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัท  MEGAPORTS ได้แนะน าลกูค้าให้ใช้บริการ
ขนสง่สนิค้าของบริษัทเพิ่มขึน้ในแตล่ะปี  

 

แม้ว่านายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ (Broker) จะเป็นผู้ เสนอช่ือเรือที่สามารถให้บริการกับผู้ เช่า เรือ (Charterer)  
แต่นายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ไม่ได้เป็นผู้ ตัดสินใจเช่าเรือ  ผู้ เช่าเรือ (Charterer) เป็นผู้ ตัดสินใจว่าจะใช้เรือ 
ของเจ้าของเรือ (Ship Owner) รายใดในการขนส่งสินค้า โดยทั่วไปผู้ เช่าเรือ  (Charterer) จะตัดสินใจโดยอ้างอิงจาก
คณุภาพการให้บริการขนสง่สนิค้า  

1)  การจดัสง่สนิค้าได้ตามก าหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กบัลกูค้า   
2)  การเก็บรักษาสนิค้าไมใ่ห้เกิดการปนเปือ้น   
3)  การควบคมุดแูลสนิค้าไมใ่ห้เกิดการสญูหายเกินกวา่ที่ก าหนด และ  
4)  การดูแลรักษาเรือ เคร่ืองจักรกลภายในเรือและถังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการอยู่

ตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งผู้ เช่าเรือ (Charterer) สามารถประเมินได้จากผลการปฏิบตัิงานในช่วงที่ผ่านมา 
รวมถึงข้อร้องเรียนจากผู้ รับสนิค้า (Consignee) ที่ทา่เรือปลายทาง 

 

ทัง้นี ้บริษัทมัน่ใจวา่ลกูค้าของบริษัท (รวมถึงลกูค้าที่ติดตอ่ผา่นกลุม่บริษัท MEGAPORTS) เช่ือมัน่ในคณุภาพ 
การให้บริการของบริษัท  
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ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 
 

ปัจจบุนั บริษัทให้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือกบัผู้ เช่าเรือ (Charterer) รายใหญ่ 3 ราย ได้แก่  

1) บริษัท Astra–KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท Kuala Lumpur Kepong 

Berhad ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศมาเลเซีย และ PT Astra Agro Lestari 

ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือค้าผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มใน
ภมูิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวนัออก โดยสดัสว่นการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือให้กบัผู้ เช่าเรือ
รายใหญ่ในช่วงท่ีผ่านมาเป็นดงันี ้

2) บริษัท Wilmar International Limited (“WILMAR”) ผู้ผลิตและจ าหน่ายน า้มนัปาล์มรายใหญ่ของโลก  
3) บริษัท Denali Trading Pte. Ltd. (“DENALI”) ผู้ ค้าน า้มนัปาล์มรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้และเอเชียตะวนัออก และ  
4) บริษัท Inter-Continental Oils and Fats Pte Ltd (“ICOF”) ผู้ ค้าน า้มนัปาล์มรายใหญ่ของโลก 

 

บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ หากลกูค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งไม่ใช้บริการ
ขนสง่สินค้าทางเรือกับบริษัทต่อไป บริษัทอาจไม่สามารถหาลกูค้ารายใหม่ทดแทนได้ สง่ผลให้รายได้จากการให้บริการ
ขนสง่สนิค้าทางเรือลดลงอยา่งมีนยัส าคญัได้ 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือวา่การให้บริการขนสง่สนิค้ากบัผู้ เช่าเรือรายใหญ่น้อยราย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เนื่องจากลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าวเป็นผู้จ าหน่ายน า้มนัปาล์มที่ส าคญัในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียตะวนัออก และเอเชียใต้ จึงมีความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี ้บริษัทเช่ือมัน่วา่ที่ผา่นมาบริษัทสามารถให้บริการท่ีมีคณุภาพ 
กบัลกูค้าได้อยา่งสม ่าเสมอ เช่น  

1) การจดัสง่สินค้าได้ตามก าหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กบัลกูค้า เพราะการสง่มอบที่ลา่ช้ากวา่แผนอาจท า
ให้ลกูค้าเสยีคา่ปรับหรือสญูเสยีความเช่ือมัน่จากผู้ซือ้สนิค้าของลกูค้าได้ 

2) การเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เกิดการปนเปือ้น (Contamination) เนื่องจากสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็นน า้มนั
ปาล์มและน า้มนัพืชที่ใช้ในการบริโภค (Food Grade) การปนเปือ้นของสิง่แปลกปลอมต่างๆ อาจท าให้
น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืชมีคณุสมบตัิต ่ากว่าที่ลกูค้าตกลงไว้กบัผู้ซือ้ของลกูค้า จึงอาจถกูปฏิเสธการรับ
สนิค้าและสร้างความเสยีหายให้กบัลกูค้าได้  

3) การควบคุมและดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญหายเกินกว่าที่ก าหนด ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับการ
ร้องเรียนเร่ืองการสญูหายของสินค้าจากลกูค้า ท าให้ลกูค้ามัน่ใจได้ว่าสินค้าที่บริษัทขนส่งจะถึงผู้ซือ้
สนิค้าของลกูค้าได้ตามจ านวนที่ตกลงกนัไว้  

4) การดแูลรักษาเรือ เคร่ืองจกัรกลภายในเรือ และถงัสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการ ก่อให้เกิด
ความมัน่ใจของผู้ รับสนิค้าปลายทาง   

 

นอกจากนี ้บริษัทยังมีความช านาญและมีประสบการณ์ยาวนานในการขนส่งสินค้าในเส้นทางเมียนมา 
 ซึง่เป็นหนึ่งในตลาดหลกัของลกูค้ารายใหญ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันัน้ บริษัทเช่ือวา่ลกูค้าของบริษัทจะใช้บริการ
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ขนสง่สนิค้าของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงมีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนสง่สนิค้าเพิ่มขึน้ตามความต้องการน าเข้าผลติภณัฑ์
น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืชชนิดตา่งๆ ท่ีเพิ่มขึน้ในแตล่ะปี 

 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ 
 

ปัจจบุนั AMAL ให้บริการขนสง่สนิค้าทางรถกบัลกูค้าเพียง 2 ราย ได้แก่  

1) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“PTG”) ซึ่งเป็นผู้ ค้าปลีกและค้าส่งน า้มันเชือ้เพลิง โดยขนส่ง
น า้มนัเชือ้เพลงิจากโรงกลัน่ท่ี PTG ซือ้น า้มนัไปยงัคลงัน า้มนัของ PTG   

2) ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ขนาดใหญ่รายหนึ่ง โดยขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตไปยงัโรงกลัน่
น า้มนัท่ีสัง่ซือ้ไบโอดีเซล B100 และ  
 

บริษัทจึงถือได้วา่มีความเสีย่งจากการพึ่งพิงลกูค้าน้อยราย หากลกูค้ารายใดรายหนึ่งไมใ่ช้บริการขนสง่สนิค้า
ทางรถกบั AMAL ต่อไป และ AMAL ไม่สามารถหาลกูค้ารายใหม่ทดแทนได้ รายได้จากการให้บริการขนสง่สินค้าทางรถ
อาจลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

 

สาเหตทุี่ AMAL มีลกูค้าน้อยรายเกิดจาก AMAL อยูใ่นช่วงเร่ิมต้นของการด าเนินธุรกิจขนสง่สนิค้าทางรถ ทัง้นี ้
บริษัทจัดตัง้ AMAL ขึน้เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2557 และเร่ิมด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถในเดือนตุลาคม ปี 2557 
 โดยในช่วงเร่ิมต้น AMAL มีรถบรรทุกน า้มนัทัง้หมด 5 คนั เพื่อให้บริการขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้กับผู้ผลิตไบโอดีเซล 
B100 จากนัน้ AMAL ได้เพิ่มจ านวนรถบรรทกุน า้มนัและเร่ิมให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PTG จนกระทัง้ AMAL 
มีรถบรรทุกน า้มันทัง้หมด 150 คัน ในสิน้ปี 2560 ทัง้นี ้บริษัทมีแผนที่จะให้ AMAL เพิ่มจ านวนลูกค้าโดยขยายการ
ให้บริการขนส่งไปยงัสินค้าประเภทอื่น นอกเหนือจากน า้มนัเชือ้เพลิงและไบโอดีเซล  B100 เช่น ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์ม 
ได้แก่  น า้มันปาล์มดิบ (CPO) น า้มันปาล์มกึ่งบริสุทธ์ิ (RBDPO) และน า้มันปาล์มบริโภค (Palm Olein) เป็นต้น และ  
เอทานอล (Ethanol) รวมถึง สินค้าเหลวประเภทอื่นๆ เพื่อให้ขนสินค้าที่หลากหลายมากขึน้ และสามารถเพิ่มอตัราการใช้
รถได้มากขึน้ ทัง้นี ้การขนสินค้าเหลวเพียงอย่างเดียวท าให้บริษัทไม่จ าเป็นต้องลงทุนซือ้รถบรรทุกสินค้าหลายประเภท 
ดงันัน้ บริษัทคาดว่าจ านวนลกูค้าของ AMAL จะทยอยเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของธุรกิจและลดการพึ่งพิงลกูค้ารายใดราย
หนึง่ลงได้ 

 
ความเสี่ยงจากการที่ไม่มีสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาว – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 

 

ส าหรับธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้ เช่าเรือ (Charterer) ใน
ลกัษณะเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) คือ การให้บริการขนสง่สินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยงัท่าเรือปลายทางแตล่ะครัง้  
ตามที่ผู้ เช่าเรือได้แจ้งความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าให้บริษัททราบผ่านทางนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Ship Broker) 
ทัง้นี ้การที่บริษัทไม่มีการท าสญัญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาว ในขณะที่บริษัทมีการลงทุนเพื่อเพิ่มจ านวนเรือบรรทุก
น า้มันและสารเคมีหลายล าในช่วงที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะลงทุนเพิ่มในอนาคต ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่ผลการ
ด าเนินงานจะลดลงอย่างมีนยัส าคญั หรืออาจไม่สามารถช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่กู้ยืมเพื่อลงทนุซือ้
เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีได้ ในกรณีบริษัทไมส่ามารถให้บริการขนสง่สนิค้ากบัผู้ เช่าเรือได้มากเพียงพอ 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ 1) WILMAR 2) DENALI และ 3) ASTRA-KLK  
เป็นผู้ ค้าน า้มนัปาล์มขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการขนสง่ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มให้กบัผู้น าเข้าน า้มนัปาล์มอย่างต่อเนื่อง  
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บริษัทได้พฒันาความสมัพนัธ์กบัผู้ เช่าเรือมาเป็นเวลานานจากการให้บริการท่ีมีคณุภาพกบัลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ สง่ผลให้
ผู้ เช่าเรือที่เป็นลกูค้าหลกัของบริษัทใช้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือกบับริษัทอยา่งต่อเนื่องและเพิ่มขึน้ในช่วงที่ผา่นมา บริษัท
จึงเช่ือมัน่ว่าผู้ เช่าเรือที่เป็นลกูค้าหลกัของบริษัทจะใช้บริการขนสง่สินค้าของบริษัทต่อไปในระยะยาว แม้ว่าบริษัทจะไม่มี
การท าสญัญาวา่จ้างขนสง่สนิค้าระยะยาวกบัผู้ เช่าเรือ 

 

นอกจากนี ้การที่ธุรกิจขนสง่สนิค้าทางเรือมีนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ซึง่ท าหน้าที่เป็นตวักลางระหวา่ง 
ผู้ เช่าเรือและบริษัทโดยท าหน้าที่ติดต่อและประสานงานระหว่างผู้ เช่าเรือหลายราย ท าให้นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือทราบถึง
ความต้องการใช้บริการขนสง่สินค้าของผู้ เช่าเรือที่หลากหลาย ณ ขณะนัน้ ที่ผา่นมาบริษัทได้พฒันาความสมัพนัธ์กบักลุม่
บริษัท MEGAPORTS ที่เป็นนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือที่มีช่ือเสยีงส าหรับการขนสง่ผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์ม และเป็นนายหน้า
จดัหาผู้ เช่าเรือของบริษัทมาเป็นเวลานาน บริษัทจึงเช่ือว่าในกรณีที่ผู้ เช่าเรือที่เป็นลกูค้าหลกัของบริษัทรายใดใช้บริการ
ขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัทลดลง กลุ่มบริษัท  MEAGAPORTS จะสามารถแนะน าผู้ เช่าเรือรายอื่นให้กับบริษัท 
เพื่อทดแทนได้ 

 
ความเสี่ยงจากการขนสินค้าเฉพาะกลุ่ม 

 

สินค้าที่ AMA ให้บริการขนส่งทางเรือสว่นใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์ม เช่น  น า้มนัปาล์มดิบ (CPO) 
น า้มันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) น า้มันปาล์มกึ่งบริสุทธ์ิ (RBDPO) และน า้มันปาล์มบริโภค (Palm Olein) เป็นต้น 
ในขณะท่ีสนิค้าที่ AMAL ให้บริการขนสง่ทางรถเป็นกลุม่ผลติภณัฑ์น า้มนัเชือ้เพลงิ ซึง่ได้แก่ น า้มนัเชือ้เพลงิ และไบโอดีเซล 
B100 ซึ่งเป็นส่วนผสมในน า้มนัดีเซลที่จ าหน่ายภายในสถานีบริการน า้มนั  บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการขนส่ง
สนิค้าเฉพาะกลุม่ โดยรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าอาจเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั  

 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบนัปริมาณการบริโภคน า้มนัปาล์ม ไบโอดีเซล B100 และน า้มนั

เชือ้เพลงิ มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง บริษัทก็ตระหนกัถึงความเสีย่งจากการขนสง่สนิค้าเฉพาะกลุม่เป็นอยา่งดี บริษัท
ก าลงัศึกษาและวางแผนความเป็นไปได้ที่จะขยายการให้บริการขนสง่สินค้าไปยงัสินค้ากลุม่อื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากที่ขนสง่
อยูใ่นปัจจบุนั รวมถึงการให้บริการในรูปแบบอื่นเพื่อเป็นผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์ครบวงจร  บริษัทจึงเช่ือวา่จะสามารถลด
ผลกระทบความเสีย่งดงักลา่วให้อยูใ่นระดบัท่ีบริหารจดัการได้  

 
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัท 

 

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทและ AMAL เป็นธุรกิจที่ต้องอาศยับุคลากรที่มีความรู้และความ
ช านาญเฉพาะทาง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทและ AMAL ขนส่งจดัเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวตัถอุนัตราย การขนส่ง
สนิค้าดงักลา่วทัง้ทางเรือและทางรถต้องอาศยั ผู้ท าการในเรือ (ส าหรับการขนสง่ทางเรือ) และพนกังานขบัรถ (ส าหรับการ
ขนสง่ทางรถ) ที่ผา่นการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับใบอนญุาตในการท างานในเร่ืองตา่งๆ เช่น ใบอนญุาตเดินเรือของนาย
ประจ าเรือ หรือ ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 4 ส าหรับขบัรถบรรทุกวัตถุอันตราย เป็นต้น รวมถึงผู้มีความรู้และความ
ช านาญในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการขนสง่สินค้า เช่น การเดินเรือและรถอย่างปลอดภยั  การรับ/จ่ายสินค้าอย่างปลอดภยั 
การดแูลรักษาสินค้า และการป้องกนัภยัและระงบัเหตฉุกุเฉิน เป็นต้น เนื่องจากความผิดพลาดในระหว่างการปฏิบตัิงาน
อาจน ามาซึง่ความเสยีหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิรวมถึงสิง่แวดล้อม 
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บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบคุลากรท่ีมีประสบการณ์เฉพาะด้าน บริษัทจึงให้ความส าคญักบั
การพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ และประสทิธิภาพในการท างาน โดยบริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานใน
แต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนกังานภายในหน่วยงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท างาน 
รวมถึงก าหนดให้เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบคุคลวางแผนและติดตามการอบรมและเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนญุาต
หรือตอ่อายใุบอนญุาตของพนกังาน เพื่อให้มัน่ใจได้วา่พนกังานของบริษัทเข้าใจและสามารถปฏิบตัิตามกฎระเบียบและวิธี
ปฏิบตัิใหม่ๆ  ท่ีปรับเปลีย่นในแตล่ะปีได้ 

 

นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญ บริษัทยังตระหนักถึงความส าคัญในการรักษา
บคุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทจึงได้มีการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนกังาน โดย
อ้างอิงจากอตัราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจให้บุคลากรของบริษัทท างานร่วมกับบริษัทในระยะยาว 
และพิจารณาเลื่อนขัน้ให้กับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ให้สามารถใช้ความรู้
ความสามารถในการพัฒนาบริษัทได้เต็มความสามารถ ดังนัน้ บริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มี
ประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัทจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจในอนาคต 

 
ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างการขนส่งสินค้า 

 

เนื่องจากบริษัทด าเนินธุรกิจการให้บริการขนสง่สนิค้าทัง้ทางเรือและทางรถ โดยสนิค้าที่บริษัทขนสง่เป็นสนิค้า
ที่มีมูลค่าสงู จากปริมาณการขนส่งต่อเที่ยวสงู และเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวตัถุอนัตราย ดังนัน้ หากเกิดความ
ผิดพลาดหรืออบุัติเหตุในระหว่างการขนส่งสินค้า อาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทเช่น การเรียกร้อง
คา่เสยีหายหรือค่าชดเชยจากอบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้ เช่น คา่ชดเชยการเสยีชีวิตของพนกังานบริษัทและบคุคลที่ได้รับผลกระทบ 
คา่สนิค้าที่เสยีหาย คา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมทรัพย์สินของบคุคลที่ได้รับผลกระทบ และคา่ใช้จ่ายในการฟืน้ฟูสิง่แวดล้อม
ในบริเวณที่เกิดอบุตัิเหต ุเป็นต้น หรือความเสียหายต่อภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของบริษัทซึ่งอาจท าให้ลกูค้าอาจ
ยกเลกิการใช้บริการขนสง่จากบริษัทได้ 

 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างการขนส่งสินค้า บริษัทจึงก าหนดและ
ปรับปรุงมาตรการป้องกนัอบุตัิเหตอุย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัจจยัที่อาจก่อให้เกิดอบุตัิเหตไุด้ ส าหรับการขนสง่สินค้าทางเรือ 
บริษัทก าหนดให้ผู้ท าการในเรือ (ได้แก่ นายเรือ นายประจ าเรือ และลกูเรือ) ทกุคนต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบั
การเดินทะเลที่ก าหนดโดยองค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ (IMO) เช่น 

1)  การเดินยามเพื่อตรวจดคูวามเรียบร้อยของจดุเสีย่งที่อาจเกิดเพลงิไหม้ทกุๆ 4 ชัว่โมง 
2)  การสุม่ตรวจเจ้าหน้าที่ประจ าเรือและลกูเรือเพื่อตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์หรือตรวจหาสารเสพติดอย่าง

สม ่าเสมอ  
3)  การตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองมือและอปุกรณ์การเดินเรือเป็นประจ าทกุเดือน  
4)  การตรวจสอบสภาพอากาศและความพร้อมของเรือก่อนออกจากท่าเรือต้นทางและก่อนเข้าท่าเรือ

ปลายทาง เป็นต้น 
 

ส าหรับการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางรถ  
โดยก าหนดให้พนกังานขบัรถต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด เช่น  
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1)  การก าหนดให้พนกังานขบัรถต้องเดินรถไม่เกิน 8 ชัว่โมงตอ่วนั และต้องหยดุพกัรถเป็นเวลา 30 นาที เมื่อ
เดินรถตอ่เนื่องครบทกุๆ 4 ชัว่โมง และกรณีเส้นทางที่ไกลเกิน 8 ชัว่โมง บริษัทก าหนดให้มีพนกังานขบัรถ 
2 คน ท าหน้าที่ขบัรถบรรทกุน า้มนั โดยสลบักนัเดินรถและพกัผ่อน เพื่อให้พนกังานขบัรถแต่ละคนเดินรถ
ไมเ่กิน 8 ชัว่โมงตอ่วนั   

2)  การสุม่ตรวจความพร้อมของพนกังานขบัรถโดยพิจารณาจากสภาพร่างกาย ตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์ 
และตรวจหาสารเสพติด ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงานในแตล่ะวนั   

3)  การตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภยัของรถบรรทกุน า้มนัก่อนเร่ิมปฏิบตัิงานในแตล่ะวนั  
4)  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการติดตามการเดินรถผ่านระบบ  GPS เพื่อคอยตรวจสอบความเร็ว

ของรถ การจอดตามจดุจอดที่ก าหนด รวมถึงเฝา้ดสูภาพและพฤติกรรมของพนกังานขบัรถผา่นกล้องวงจร
ปิดที่ติดตัง้ในรถบรรทกุน า้มนั เป็นต้น 

 

บริษัทยงัได้จดัตัง้ฝ่ายบริหารงานคณุภาพและความปลอดภยั โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัวิชาชีพ คอยจดั
อบรมพนกังานขบัรถเร่ืองการปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยั การสุม่ตรวจสอบพนกังานขบัรถระหว่างปฏิบตัิหน้าที่ เช่น การวดั
ปริมาณแอลกอฮอล์ ณ จุดจอดรถ เสนอมาตรการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น  และจัดตัง้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส าคญัในด้านต่างๆ และเสนอแนะนโยบายและ
แนวทางการปอ้งกนัความเสีย่ง รวมถึงการประเมินผล ติดตาม และปรับปรุง การบริหารความเสีย่งของบริษัทซึง่การบริหาร
ความเสี่ยงดงักล่าวครอบคลมุความเสี่ยงในเร่ืองต่างๆ และรวมถึง ความเสี่ยงจากอบุตัิเหตุที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างการ
ขนสง่สนิค้าทัง้ทางเรือและทางรถ 

 

นอกจากนี ้บริษัทได้ท าประกนัภยัที่เก่ียวเนื่องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทและ AMA ส าหรับการให้บริการ
ขนส่งทางเรือบริษัทได้ท าประกนัภยัเรือและเคร่ืองจกัร (Hull & Machinery Insurance: H&M Insurance) ซึ่งคุ้มครอง
อบุัติเหตุทุกชนิดที่อาจเกิดกับเรือและเคร่ืองจักร เช่น การเกิดเพลิงไหม้ และการชนกระแทก เป็นต้น บริษัทยงัได้จัดท า
ประกนัภยัส าหรับความรับผิดต่อบคุคลภายนอก (Protection & Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลมุ
ความเสียหายที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากเรือ เช่น ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
บคุคลภายนอก ความเสียหายของสินค้าที่ขนส่ง (การปนเปือ้น และการสญูหาย) และความเสียหายจากสินค้าที่ร่ัวไหล
ออกจากเรือแล้วก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นต้น ทัง้นี  ้บริษัทตกลงวงเงินประกันภัยแต่ละประเภทกับผู้ รับประกันภัย  
โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดอุบตัิเหตแุละมลูค่าความเสียหายที่จะเกิดขึน้  ท่ีผ่านมาเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี
ของบริษัทไมเ่คยประสบอบุตัิเหตรุ้ายแรงใดๆ 

 

ส าหรับการให้บริการขนสง่ทางรถ  บริษัทได้ท าประกันภยัรถบรรทุกน า้มนัทุกคนั โดยคุ้มครองความเสียหาย  
ต่อรถยนต์ และต่อชีวิตของพนักงานขับรถและผู้ โดยสาร รวมถึงการท าประกันภัยสินค้าที่รถบรรทุกน า้มันขนส่ง  
โดยคุ้มครองความสญูหาย เสียหาย หรือการส่งมอบสินค้าลา่ช้า นอกจากนี ้บริษัทก าหนดให้มีการติดตัง้กล้องวงจรปิด
ภายในรถบรรทุกน า้มัน เพื่อติดตามพฤติกรรมการเดินรถของพนักงานขบัรถ หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ เห็นความ
ผิดปกติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการจะรีบติดตอ่พนกังานขบัรถเพื่อแจ้งเตือนทนัที 

 

บริษัทเช่ือว่ามาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุบตัิเหตุที่อาจ
เกิดขึน้ในระหว่างการขนส่งสินค้าให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ  
บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั   
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ความเสี่ยงจากการทุจริตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
 

ในธุรกิจการขนสง่สนิค้าทัง้ทางเรือและทางรถ น า้มนัเชือ้เพลงิส าหรับเรือและรถ และสนิค้าที่ขนสง่ให้กบัลกูค้า 
(โดยเฉพาะน า้มนัเชือ้เพลิง) เป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าสงู ในขณะที่ บริษัทต้องมีพนกังานจ านวนมากที่ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สิน
ดงักลา่ว เช่น ผู้ท าการในเรือ (ได้แก่ นายเรือ นายประจ าเรือ และลกูเรือ) และพนกังานขบัรถ เป็นต้น บริษัทจึงมีความเสีย่ง
ที่พนักงานของบริษัทอาจกระท าการทุจริตหรือยักยอกทรัพย์ของบริษัทได้ในหลายลักษณะ เช่น การยักยอกสินค้า  
ในระหว่างการขนส่ง การยักยอกน า้มันเชือ้เพลิงส าหรับรถและเรือ ทัง้นี ้บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิด  
การทจุริตหรือยกัยอกทรัพย์ของบริษัทดงักลา่ว บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการการควบคมุภายในต่างๆ เพื่อป้องกนัปัญหา
การทจุริตหรือยกัยอกทรัพย์ในลกัษณะตา่งๆ  

 

ส าหรับธุรกิจการขนสง่สินค้าทางเรือ ในขัน้ตอนการรับและส่งสินค้าที่ท่าเรือ บริษัทก าหนดให้นายประจ าเรือ 
ร่วมกบัเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า (Third Party Cargo Surveyor) ซึ่งเป็นคนกลางระหว่างผู้ รับ/ผู้ส่งสินค้ากบับริษัทและ
ร่วมกับตวัแทนของผู้ รับ/ผู้ส่งสินค้าในการตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสินค้าที่รับลงเรือหรือขนถ่ายขึน้จากเรือ  
โดยปริมาณของสินค้าที่ท่ารับสินค้าลงเรือและท่าขนถ่ายสินค้าที่วัดได้ต้องมีความแตกต่างกันน้อยกว่าร้อยละ 0.5 
(ปริมาณสนิค้าที่วดัได้อาจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัได้ เนื่องจากสินค้าที่บริษัทขนสง่เป็นสนิค้าเหลว อณุหภมูิที่ตา่งกนั
จะมีผลตอ่ปริมาณสนิค้าได้ ในการเปรียบเทียบปริมาณสนิค้า บริษัทจ าเป็นต้องค านวณเพื่อแปลงคา่ปริมาณสนิค้ากลบัมา
ที่อุณหภูมิมาตรฐานที่  30 องศาเซลเซียส) ในกรณีที่ปริมาณสินค้าที่วัดได้มีความแตกต่างจากปริมาณที่ลูกค้า 
แจ้งไว้  นายเรือจะต้องแจ้งให้กบับริษัททราบทกุครัง้เพื่อค้นหาสาเหตแุละร่วมกนัตรวจสอบ หากพบวา่สาเหตมุาจากการ
ทจุริตของผู้ท าการในเรือ บริษัทก็จะด าเนินการลงโทษตามที่ก าหนดไว้ 

 

นอกจากนัน้ บริษัทยงัก าหนดให้นายประจ าเรือต้องท าหน้าที่เดินยามเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเรือ 
รวมถึงการตรวจสอบความผิดปกติภายในเรือ โดยเฉพาะในสว่นของจดุรับจ่ายสนิค้าและน า้มนัเชือ้เพลงิ หากตรวจพบเรือ
ล าอื่นที่จอดเทียบเรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมีของบริษัทเพื่อลกัลอบขนถ่ายสินค้าหรือน า้มนัเชือ้เพลิง  นายประจ าเรือ  
ที่เดินยามต้องแจ้งให้นายเรือ (Master) ทราบเพื่อด าเนินการตามขัน้ตอน หากบริษัทสอบสวนพบว่ามีผู้ท าการในเรือ
เก่ียวข้องกบัการลกัลอบขนถ่ายสนิค้าหรือน า้มนัเชือ้เพลงิ บริษัทจะด าเนินการลงโทษตามที่ก าหนดไว้ 

 

ในการสัง่ซือ้น า้มนัเชือ้เพลงิส าหรับเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีแตล่ะครัง้ นายเรือจะเป็นผู้แจ้งปริมาณน า้มนั
เชือ้เพลิง ที่ต้องการมายังเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการที่ประจ าอยู่ที่ส านักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะท าการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของปริมาณน า้มันเชือ้เพลิงที่สัง่ซือ้ โดยเปรียบเทียบกับปริมาณน า้มันเชือ้เพลิงคงเหลือใน
รายงานการใช้น า้มนัประจ าวนั เส้นทางเดินเรือของเรือบรรทกุน า้มนั (ระยะทางที่ต้องเดินเรือ) และอตัราการบริโภคน า้มนั
เชือ้เพลิง (Consumption Rate) ของเรือบรรทุกน า้มันและสารเคมี หากพบเหตุให้สงสัยว่าจะมีการทุจริต บริษัทจะ
ด าเนินการสอบสวนผู้ท าการในเรือที่เก่ียวข้องเพื่อหาสาเหต ุหากพบว่าผู้ท าการในเรือรายใดเก่ียวข้องกบัการทจุริต บริษัท
จะด าเนินการลงโทษตามที่ก าหนดไว้ 

 

ส าหรับธุรกิจการขนสง่สินค้าทางรถ บริษัทก าหนดให้มีการใช้ซีล (Seal) ท่ีมีหมายเลขเฉพาะของแตล่ะอนัปิด
ผนึกช่องรับสินค้าและวาล์วจ่ายสินค้าในรถบรรทกุน า้มนัทัง้หมดทนัทีท่ีรับสินค้าแล้ว และระบหุมายเลขซีลแตล่ะอนัที่ปิด
ผนึกในเอกสารการขนสง่สินค้า เมื่อรถบรรทุกน า้มนัไปถึงปลายทาง ผู้ รับสินค้าจะท าการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของซีล
และความถกูต้องของหมายเลขซีลกบัที่แสดงในเอกสารการขนสง่สินค้า และตรวจสอบปริมาณสินค้าในรถบรรทกุน า้มนั   
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โดยการอ่านค่าจากแป้นแสดงระดบัน า้มนัที่อยูภ่ายในถงับรรทกุน า้มนัและเปรียบเทียบกบัปริมาณที่แสดงในเอกสารการ
ขนสง่สินค้า หากไมถ่กูต้องลกูค้าสามารถปฏิเสธการรับสนิค้า บริษัทก็จะด าเนินการสอบสวนพนกังานขบัรถเพื่อหาสาเหตุ
และลงโทษหากตรวจพบการทุจริต นอกจากนี ้รถบรรทุกน า้มนัของบริษัททกุคนัได้ติดตัง้ระบบแสดงพิกัดผ่านดาวเทียม 
(“ระบบ GPS”) ท าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการประจ าอยูท่ี่ส านกังานสามารถติดตามการเดินรถแตล่ะคนัได้ ปัจจบุนั บริษัท
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการประจ าอยู่ที่ส านกังานทัง้ที่ศรีราชาและที่ลาดหลมุแก้ว ท าหน้าที่ตรวจสอบต าแหน่ง
รถบรรทกุน า้มนัและพฤติกรรมการขบัรถของพนกังานขบัรถแต่ละคน หากตรวจพบความผิดปกติ เช่น การขบัรถออกนอก
เส้นทางที่ก าหนด การจอดพักรถนอกเหนือจากจุดจอดรถที่บริษัทก าหนด การจอดพักรถนานกว่าที่ก าหนด เป็นต้น 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการจะขอพบพนกังานขบัรถเพื่อให้ชีแ้จงเหตผุล หากพนกังานขบัรถไมส่ามารถชีแ้จงเหตผุลได้ บริษัท
ก็จะด าเนินการลงโทษตามที่ก าหนดไว้ 

 

บริษัทได้ก าหนดให้รถบรรทกุน า้มนัทกุคนัท่ีจอดที่หนว่ยงานศรีราชาต้องเติมน า้มนัจากถงัส ารองน า้มนัภายใน
หน่วยงานศรีราชาก่อนออกให้บริการในแต่ละครัง้ ส าหรับรถบรรทุกน า้มนัที่ขนสง่ในเส้นทางที่มีระยะทางไกลเติมน า้มนั
เชือ้เพลิงจากที่สถานีบริการน า้มัน PT (เฉพาะสถานีบริการที่บริษัทก าหนดเท่านัน้) เนื่องจาก บริษัทได้ตกลงกับ PTG  
ซึ่งเป็นผู้ ด าเนินธุรกิจสถานีบริการน า้มัน PT ให้พนักงานขับรถของบริษัทสามารถเติมน า้มัน โดยการแสดงเอกสาร 
การสัง่ซือ้น า้มนั (“ใบสัง่ซือ้น า้มนั”) ที่ระบุชนิดและปริมาณน า้มนัเชือ้เพลิงที่ต้องการเติมให้กบัพนกังานในสถานีบริการ
น า้มนั ทัง้นี ้พนกังานประจ าสถานีบริการน า้มนั PT จะตรวจสอบลายมือช่ือในใบสัง่ซือ้น า้มนัว่าตรงกบัที่บริษัทได้แจ้งไว้
หรือไม่ หากไม่ตรงพนกังานในสถานีบริการน า้มนัจะปฏิเสธการเติมน า้มนัเชือ้เพลิง ในขณะที่บริษัทสามารถปฏิเสธการ
จ่ายเงินหากมีการเติมน า้มนันอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในใบสัง่ซือ้น า้มนั บริษัทจึงมัน่ใจได้ว่าการใช้ใบสัง่ซือ้น า้มนัจะช่วย
ป้องกนัการทุจริตในการขัน้ตอนการเติมน า้มนัเชือ้เพลิงได้ นอกจากนี ้บริษัทยงัสอบทานความถกูต้องและเหมาะสมของ
ปริมาณน า้มนัท่ีเติมในแตล่ะครัง้จากการตรวจสอบอตัราการใช้น า้มนั (Consumption Rate) ของรถบรรทกุน า้มนัแตล่ะคนั 
โดยบริษัทจะด าเนินการสอบสวนพนักงานขับรถ หากพบว่ารถบรรทุกน า้มันคันใดมีอัตราการใช้น า้มันที่สูงผิดปกติ 
เนื่องจากต้องสงสยัวา่อาจมีการทจุริตหรือยกัยอกน า้มนัเชือ้เพลงิได้ 

 

บริษัทจึงเช่ือวา่บริษัทมีมาตรการในการควบคมุและปอ้งกนัการทจุริตของพนกังานท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
ความเสีย่งจากการจอดรอรับหรือสง่สนิค้าจากความไมพ่ร้อมของทา่เรือหรือลกูค้า 

 

การให้บริการขนสง่สินค้าทางเรือในบางครัง้ อาจเกิดเหตกุารณ์ที่เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีไม่สามารถรับ
หรือส่งสินค้าได้เมื่อไปถึงท่าเรือ โดยสาเหตุที่ท าให้เรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมีไม่สามารถรับหรือส่งสินค้าได้มีหลาย
สาเหต ุเช่น  

1)  ลกูค้าไมพ่ร้อมรับหรือสง่สนิค้า โดยอาจเกิดจากสนิค้าไมพ่ร้อมสง่หรือเอกสารที่เก่ียวกบัการรับ/สง่สนิค้าไม่
ครบถ้วน  

2)  ท่าเรือที่ก าหนดให้เรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมีไปรับหรือส่งไม่พร้อมให้เรือเข้าเทียบท่า ซึ่งอาจเกิดจาก
ข้อจ ากดัของทา่เรือที่ไมส่ามารถรองรับการรับ/สง่สนิค้าจากเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีจ านวนมากได้   

3)  ถงัส าหรับบรรจุสินค้าที่ท่าเรือปลายทางเต็มจึงไม่สามารถรับสินค้าจากเรือได้ เป็นต้น ทัง้นี ้ในกรณีที่เรือ
บรรทกุน า้มนัและสารเคมีต้องจอดรอที่ท่าเรือเป็นเวลานาน บริษัทจะได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม
สงูขึน้ จากการจอดรอ นอกจากนี ้การจอดรอที่ท่าเรือเป็นเวลานานยงัอาจสง่ผลกระทบต่อแผนการรับส่ง



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
 

 

32 

สินค้าในล าดับถัดไปจนอาจท าให้บริษัทเสียโอกาสในการให้บริการขนส่งสินค้ากับลูกค้ารายอื่นซึ่ง
เปลีย่นไปใช้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีของเจ้าของเรือรายอื่น เนื่องจากไมส่ามารถรอเรือของบริษัทได้ 

 

บริษัทตระหนกัถึงความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้จากการจอดรอรับหรือสง่สนิค้าจากความไมพ่ร้อมของทา่เรือหรือ
ลกูค้า บริษัทจึงเรียกเก็บคา่เสยีเวลา (Demurrage Charge) จากการจอดรอเกินเวลาที่ก าหนด โดยคิดในอตัราคา่เสยีเวลา
ตอ่วนั หรือตอ่ชัว่โมงที่ต้องจอดรอ ที่ผา่นมาการจอดรอรับหรือสง่สนิค้าเกินกวา่ก าหนดสว่นใหญ่เกิดขึน้ท่ีทา่เรือในประเทศ
เมียนมา บริษัทจึงได้เจรจากบัผู้ เช่าเรือผ่านนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Broker) เพื่อก าหนดอตัราคา่เสยีเวลา (Demurrage 
Charge) ให้เหมาะสมกบัความลา่ช้าที่เกิดขึน้จริง ดงันัน้ บริษัทเช่ือวา่บริษัทสามารถบริหารจดัการความเสีย่งจากการจอด
รอรับหรือสง่สนิค้าจากความไมพ่ร้อมของทา่เรือหรือลกูค้าให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมได้ 

 
3.3 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 

ในการด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทติดต่อลูกค้าผ่านนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ที่อยู ่
ในต่างประเทศ ท าให้อตัราค่าขนสง่สินค้าที่บริษัทตกลงกับลกูค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจท าให้บริษัทได้รับเงินค่าขนส่งสินค้าในสกุลเงินบาทแตกต่างจากที่ตัง้ใจไว้  
จนอาจสง่ผลต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจและการลงทนุขยายธุรกิจ รวมถึง ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ส าคัญในการด าเนินงาน (เช่น ต้นทุนค่าน า้มันเชือ้เพลิง 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเทียบท่า และค่านายหน้าจัดหาผู้ เช่ าเรือ (Commission Fee) เป็นต้น) เป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ การที่บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางสว่นเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบ
ธรรมชาติ (Natural Hedge) ท่ีช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นได้บางสว่น  

 

นอกจากนี ้บริษัทยงัก าหนดให้การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินส าหรับลงทนุซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี  
ล าใหม่จะกู้ ยืมเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ดอกเบีย้และเงินต้นที่ช าระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยลด  
ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นให้น้อยลงได้ 
 

ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าขนส่งจากลูกค้าผ่านทางนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ 
 

ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ ลกูค้าเกือบทัง้หมดที่บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าเป็นผู้ เช่าเรือ (Charterer) 
 ที่อยู่ต่างประเทศ ท าให้การติดต่อและประสานงานกับลกูค้าโดยตรงท าได้ยาก นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือ (Broker) จึงท า
หน้าที่ช่วยบริษัทในการเรียกเก็บเงินคา่บริการขนสง่สนิค้าจากทางผู้ เช่าเรือ อย่างไรก็ตาม นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือที่บริษัท
ใช้บริการเป็นบริษัทท่ีอยูใ่นตา่งประเทศเช่นเดียวกนั ท าให้บริษัทต้องมีขัน้ตอนและคา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีส้นิมากกว่า
การด าเนินธุรกิจกบับคุคลในประเทศ บริษัทจึงถือได้วา่มีความเสีย่งจากการติดตามหนีส้นิจากลกูหนีใ้นตา่งประเทศ 

 

ปัจจุบัน บริษัทก าหนดให้กลุ่มบริษัท MEGAPORTS ท าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าขนส่งสินค้าจากลูกค้าของ 
บริษัททัง้หมด โดยบริษัทก าหนดให้นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือรวบรวมเงินค่าขนสง่สินค้าที่เรียกเก็บจากลกูค้าในแตล่ะเที่ยว
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และโอนให้บริษัทรวมกนัเป็นครัง้เดียว เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัค่าธรรมเนียมธนาคาร อยา่งไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึง
ความเสีย่งที่อาจจะไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่ขนสง่ที่นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือได้เรียกเก็บจากลกูค้าได้ บริษัทจึงก าหนดให้
การโอนเงินแต่ละครัง้เกิดจากการรวมเงินค่าขนสง่สินค้าไมเ่กิน 2 ถึง 3 เที่ยว เพื่อให้ระยะเวลาในการโอนเงินแต่ละครัง้ไม่
นานเกินไปหรือจ านวนเงินไม่สงูเกินไป จึงช่วยจ ากดัความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าขนสง่จากนายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือได้ 
ในขณะที่ยงัสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการโอนเงินได้อย่างเหมาะสม ส าหรับเงินค่าขนสง่สินค้าที่เกิดจากการให้บริการ
ขนสง่โดยเรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมีขนาดใหญ่ บริษัทก าหนดให้นายหน้าจดัหาผู้ เช่าเรือโอนเงินค่าขนสง่สินค้าให้ทุก
ครัง้ที่เรียกเก็บจากลูกค้า ที่ผ่านมาบริษัทติดต่อธุรกิจกับกลุ่มบริษัท  MEGAPORTS มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดย
นายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือช่วยท าหน้าที่ดงักล่าวมาเป็นเวลานานโดยไม่เคยเกิดปัญหาเร่ืองการเรียกเก็บเงินจากนายหน้า
จดัหาผู้ เช่าเรือ 

 

นอกจากนี ้บริษัทยังได้มีการติดตามฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  MEGAPORTS  
จากข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัท MEGAPORTS โดยบริษัทพบว่ากลุม่บริษัท MEGAPORTS  
มีผลการด าเนินงานที่ดีและมีฐานะการเงินที่มั่นคง บริษัทจึงเช่ือว่าการก าหนดให้นายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือรวบรวมเงิน 
คา่ขนสง่สนิค้าและโอนให้บริษัทเป็นครัง้เดียวจะไม่กระทบตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทเนื่องจาก
ระยะเวลาและจ านวนเงินท่ีบริษัทก าหนดให้โอนตอ่ครัง้ไมส่งูมาก 

 

3.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 
 

ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร 
 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองดงักลา่ว จึงได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการที่ช่วยให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทก าหนดให้มีการแต่งตัง้บุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระ
จ านวน 4คนจากกรรมการบริษัททัง้หมด 9 คน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดลุการตดัสินใจ และพิจารณาอนมุตัิรายการ
ตา่งๆ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และแตง่ตัง้กรรมการอิสระทัง้ 3 คน เข้าท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบการเข้าท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม รวมถึงสอบทานให้บริษัทมีการจดัท าและเปิดเผยรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องและทนัเวลา บริษัทยงัก าหนดให้
มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาและก าหนดรูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบัคณะกรรมการบริษัทโดยแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 3 คน เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจากกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมด 4 คน และแต่งตัง้กรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนที่บริษัท และบริษัทยอ่ยใช้ในการประกอบ
ธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหลักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจ าหน่ายสะสม เท่ากับ 1,864.44  ล้านบาท รายละเอียด
สนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนแสดงได้ดงันี ้

 

ประเภท/ลักษณะสินทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิ
ทางบัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

ที่ดิน 40.00 AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 

เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมแีละอปุกรณ์เรือ 1/    
- เรือเดินทะเล 2,155.33 บริษัท เป็นเจ้าของ เ รื อ บ ร รทุ ก น ้า มั น แ ล ะ

สารเคมีส่วนใหญ่ ปลอด
ภาระจ านองแล้ว ยกเว้นเรือ
บรรทกุน า้มนัท่ีบริษัท ลงทนุ
ซื อ้ ในช่ วงปี  2559 และปี 
25602/ 

- รายจา่ยในการซอ่มแซมและส ารวจเรือรอ
ตดัจา่ย 

16.18 บริษัท เป็นเจ้าของ 

- อปุกรณ์ประจ าเรือ 6.76 บริษัท เป็นเจ้าของ 

รถบรรทกุน า้มนัมนัและอปุกรณ์รถ 757.17 AMAL เป็นเจ้าของ รถบรรทกุน า้มนัทัง้หมดตดิ
ภาระตามสญัญาเช่าซือ้ 

ส านกังานและอปุกรณ์ส านกังาน    
- อาคารและโรงงาน 24.18 AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
- ส านกังานส าเร็จรูป 0.99 AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
- สว่นปรับปรุงอาคารส านกังาน 12.68 บริษัท เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
- เคร่ืองตกแตง่ส านกังาน 1.42 AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
- อปุกรณ์และเคร่ืองใช้ส านกังาน 10.82 บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
- เคร่ืองจกัร 1.81 AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
- ยานพาหนะ 1.86 บริษัท และ AMALเป็นเจ้าของ ไมม่ี 

งานระหวา่งก่อสร้าง 0.41 AMAL เป็นเจ้าของ  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5.99 บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ ไมม่ี 
รวมทัง้หมด 3,035.60   

หมายเหต:ุ 1/ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทได้จดจ านองเรือ “เมซอนร์” เรือ “อลุญา” เรือ “อลิลญา” เรือ “อณัณิกา” และเรือ “สลิณา”  
ทีล่งทนุซ้ือในช่วงปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ไว้เป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินรวม 2 แห่ง 

 2/  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีรถบรรทกุน ้ามนัจ านวน 150 คนั (โดยรถบรรทุกน ้ามนั 1 คนั (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหวั
ลากจูง (หวัลาก) 1 คนั และรถพว่งบรรทกุน ้ามนัปริมาณบรรทกุ 45,000 ลิตร อีก 1 คนั) และมีรถหวัลากจูง 1 คนั (ส ารองไว้ใช้
ในระหว่างการซ่อมแซมรถหวัลากจูงคนัอื่น) โดยรถบรรทุกน ้ามันทั้งหมดและรถหวัลากจูงอีก 1 คัน อยู่ภายใต้สญัญาเช่า
การเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน  
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ทัง้นี ้สินทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนที่ส าคญัสามารถแบ่งตามลกัษณะการใช้งานของทรัพย์สนิส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท ได้ดงันี ้

 
4.1.1 เรือบรรทุกน า้มันและสารเคมี 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเรือบรรทุกน า้มันและสารเคมี จ านวน 10 ล า ส าหรับการ

ให้บริการขนสง่ผลติภณัฑ์น า้มนัปาล์มและน า้มนัพืชชนิดต่างๆ ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ได้แก่ ประเทศ
เมียนมา ประเทศเวียดนาม และ ประเทศฟิลิปปินส์) ภมูิภาคเอเชียตะวนัออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ 
และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น) และภมูิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลงักา และ
ประเทศบงัคลาเทศ เป็นต้น) รายละเอียดที่ส าคญัของเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีของบริษัท สรุปได้ดงันี  ้

 

ชื่อเรือ ข้อมูลเรือที่ส าคัญ การให้บริการ 1/ 

พริมโรส - สญัชาติ: ไทย 
- ปีที่บริษัท ลงทนุซือ้: 2555 
- ปีที่สร้าง: 2535 
- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 6 ปี 
- น า้หนกับรรทกุ: 4,908 เมตริกตนั 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและ
น า้มนัพืชชนิดตา่งๆ ในเส้นทางเมียนมา 

เบิกไพร - สญัชาติ: ไทย 
- ปีที่บริษัท ลงทนุซือ้: 2555 
- ปีที่สร้าง: 2536 
- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 7 ปี 
- น า้หนกับรรทกุ: 3,165 เมตริกตนั 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและ
น า้มันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนาม
และ/หรือ เส้นทางฟิลปิปินส์ 

อามา่ - สญัชาติ: ไทย 
- ปีที่บริษัทลงทนุซือ้: 2555 
- ปีที่สร้าง: 2537 
- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 8 ปี 
- น า้หนกับรรทกุ: 3,110 เมตริกตนั 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและ
น า้มันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนาม
และ/หรือ เส้นทางฟิลปิปินส์ 

จ้าวอโนมา - สญัชาติ: ไทย 
- ปีที่บริษัทลงทนุซือ้: 2553 
- ปีที่สร้าง: 2538 
- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 9 ปี 
- น า้หนกับรรทกุ: 4,763 เมตริกตนั 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและ
น า้มนัพืชชนิดตา่งๆ ในเส้นทางเมียนมา 
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ชื่อเรือ ข้อมูลเรือที่ส าคัญ การให้บริการ 1/ 

เมซอนร์ - สญัชาติ: ไทย 
- ปีที่บริษัทลงทนุซือ้: 2558 
- ปีที่สร้าง: 2546 
- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 17 ปี 
- น า้หนกับรรทกุ: 4,823 เมตริกตนั 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและ
น า้มนัพืชชนิดตา่งๆ ในเส้นทางเมียนมา 

เมญ่า - สญัชาติ: ไทย 
- ปีที่บริษัทลงทนุซือ้: 2559 
- ปีที่สร้าง: 2550 
- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 21 ปี 
- น า้หนกับรรทกุ: 9,942 เมตริกตนั 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและ
น า้มันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชีย
ตะวันออก และ/หรือเส้นทางเวียดนาม 
และ/หรือเส้นทางฟิลปิปินส์ 

อลุญา - สญัชาติ: ไทย 
- ปีที่บริษัทลงทนุซือ้: 2559 
- ปีที่สร้าง: 2552 
- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 23 ปี 
- น า้หนกับรรทกุ: 13,020 เมตริกตนั 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนสง่ผลิตภณัฑ์น า้มนัปาล์มและ
น า้มันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชีย
ตะวนัออก และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้ 

อลลิญา - สญัชาติ: ไทย 
- ปีที่บริษัทลงทนุซือ้: 2560 
- ปีที่สร้าง: 2552 
- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 23 ปี 
- น า้หนกับรรทกุ: 13,020 เมตริกตนั 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

 

อณัณิกา - สญัชาติ: ไทย 
- ปีที่บริษัทลงทนุซือ้: 2560 
- ปีที่สร้าง: 2552 
- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 23 ปี 
- น า้หนกับรรทกุ: 13,020 เมตริกตนั 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 
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ชื่อเรือ ข้อมูลเรือที่ส าคัญ การให้บริการ 1/ 

สลณิา - สญัชาติ: ไทย 
- ปีที่บริษัทลงทนุซือ้: 2560 
- ปีที่สร้าง: 2552 
- อายกุารใช้งานคงเหลอื: 23 ปี 
- น า้หนกับรรทกุ: 13,020 เมตริกตนั 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี (IMO II/III) 

 

หมายเหต:ุ 1/ เส้นทางการให้บริการขนส่งสินค้าส าหรับเรือแต่ละล าในบางช่วงอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในตาราง เนือ่งจากบริษัทมีการ
บริหารจดัการเส้นทางเดินเรือ โดยปรบัเปลีย่นเส้นทางการเดินเรือบางล าบางช่วงเวลาเพือ่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัการ
ให้บริการลูกค้า หรือการรบัน ้ามนัเชือ้เพลิงส าหรบัเรือ เป็นต้น 

 
รถบรรทุกน า้มัน 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท มีรถบรรทุกน า้มัน จ านวน 135 คนั ส าหรับการให้บริการขนส่งน า้มัน
เชือ้เพลงิและไบโอดีเซล B100 ในประเทศ รายละเอียดที่ส าคญัของรถบรรทกุสนิค้าเหลวของบริษัท สรุปได้ดงันี ้

 

ประเภทรถ ข้อมูลรถที่ส าคัญ การให้บริการ 1/ 

รถบรรทกุน า้มนั 
(150 คนั) 

รถบรรทกุน า้มนั 1 คนั (ชดุ) ประกอบไปด้วย 
- รถหัวลากจูง (หัวลาก) ที่ต่อพ่วงกับรถ
พว่งบรรทกุน า้มนัเพื่อการลากจงู 

- รถพว่งบรรทกุน า้มนั ซึ่งมีลกัษณะเป็นถงั
บรรจุของเหลวที่ท าจากอลมูิเนียม โดยมี
ปริมาณบรรจสุงูสดุ 45,000 ลติร 

ให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิง (ได้แก่ น า้มนัเบนซิน 
และน า้มันดีเซล) และไบโอดีเซล B100 ในประเทศ 
โดยขนสง่ใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ 
- การขนส่งน า้มันจากโรงกลั่นน า้มันไปยังคลัง
น า้มนัของ PTG 

- การขนส่งไบโอดีเซลจากผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 
(ลกูค้า) ไปยงัโรงกลัน่น า้มนั และรับน า้มนัจากโรง
กลัน่น า้มนัไปยงัคลงัน า้มนัของลกูค้า 

 
4.1.2 ส านักงานใหญ่ 

 

นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัท ได้เช่าพืน้ที่ส านกังาน 
เพื่อใช้เป็นส านกังานใหญ่ของบริษัท ทัง้นี ้สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังานมีรายละเอียดที่ส าคญั ดงันี  ้

 

(1) สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 33 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ เช่า 
2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้เช่า 

ระยะเวลา : วนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
พืน้ท่ีส านกังานท่ีเช่า : พืน้ท่ีขนาด 361.34 ตารางเมตร  

เลขที่ TNA02 ชัน้ 33 ทาวเวอร์เอ โครงการ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 
เลขที ่33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
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อัต ราค่ า เช่ า และ
คา่บริการ 

: บริษัทตกลงช าระค่าเช่าและค่าบริการให้กับผู้ ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ใน
สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังาน 

การตอ่สญัญา : ผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ บริษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องแจ้งผู้ ให้เช่าทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 90 วนั ก่อนวนัสิน้สดุสญัญา โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังาน 

 
(2) สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ 34 

 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาขน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ เช่า 
2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้เช่า 

ระยะเวลา : วนัท่ี 1 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
พืน้ท่ีส านกังานท่ีเช่า : พืน้ท่ีขนาด 386.60 ตารางเมตร  

เลขที่ TNA02 ชัน้ 34 ทาวเวอร์เอ โครงการ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 
เลขที ่33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

อั ต ร า ค่ า เช่ า แ ล ะ
คา่บริการ 

: บริษัท ตกลงช าระค่าเช่าและค่าบริการให้กับผู้ ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอตัราที่ตกลงไว้ใน
สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังาน 

การตอ่สญัญา : ผู้ ให้เช่าให้สิทธิแก่ บริษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องแจ้งผู้ ให้เช่าทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 90 วนั ก่อนวนัสิน้สดุสญัญา โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านกังาน 

 
4.1.3 ส านักงานย่อยและศูนย์ซ่อมบ ารุง 

 

AMAL ยงัได้เช่าพืน้ท่ีสถานีบริการน า้มนั PT ในอ าเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี และซือ้ที่ดินพร้อมสิ่ง
ปลกูสร้าง ในอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เพื่อใช้เป็นส านกังานย่อยของ AMAL เป็นจุดจอดรถ และศูนย์ซ่อมบ ารุง เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางรถ ทัง้นี  ้สัญญาเช่าพืน้ที่และสัญญาซือ้ขาย ที่ดินมี
รายละเอียดที่ส าคญั ดงันี ้

 
(1) สญัญาเช่าพืน้ท่ีสถานีบริการน า้มนั PT (แหง่ที่ 2) 

 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในฐานะผู้ให้เช่า 
ระยะเวลา : วนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
พืน้ท่ีที่เช่า : พืน้ท่ีขนาด 500 ตารางเมตร  

(พืน้ที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนภายในสถานีบริการน า้มัน PT ในอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จงัหวดัปทมุธานี)  

อั ต ร า ค่ า เช่ า แ ล ะ
คา่บริการ 

: AMAL ตกลงช าระค่าเช่าให้กบัผู้ ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอตัราที่ตกลงไว้ในสญัญาเช่าพืน้ที่
ส านกังาน รวมถึงช าระคา่ภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กบัผู้ให้เช่า 
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เงินประกนัการเช่า : AMAL ตกลงมอบเงินประกนัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาให้กบัผู้ให้เช่า เพื่อเป็นหลกัประกนัการ
เช่า หาก AMAL เช่าจนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา โดยมิได้ประพฤติผิดสญัญา และ
มิได้ค้างช าระเงินตา่งๆ ตามสญัญา ผู้ให้เช่าจะคืนเงินจ านวนนีใ้ห้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

การตอ่สญัญา : AMAL สามารถต่ออายุสญัญา โดยส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ ให้เช่าภายในเวลาไม่เกินกว่า  3 
เดือนและไมต่ ่ากวา่ 1 เดือนก่อนวนัที่ครบก าหนดตามสญัญา 

 
4.2 สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

 

ในการด าเนินธุรกิจขนสง่สินค้าทางรถ AMAL และลกูค้าจะลงนามในสญัญาว่าจ้างขนสง่สินค้า เพื่อตกลง
เง่ือนไขที่ส าคญัในการให้บริการขนสง่สินค้า ทัง้นี ้สญัญาว่าจ้างขนสง่สินค้าให้กบัลกูค้าทัง้ 2 ราย มีรายละเอียดที่ส าคญั 
ดงันี ้

 

4.2.1 สัญญาว่าจ้างขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง (ฉบับที่  1) 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ รับจ้าง 
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด ในฐานะผู้วา่จ้าง 1/ 

วนัท่ีลงนาม : วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
ระยะเวลา : 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ทัง้นี ้ระยะเวลาที่สญัญามีผลบงัคบัใช้อาจถกูปรับเพิ่ม

หรือปรับลดระยะเวลาตอ่ไปได้ในภายหน้าขึน้อยูก่บัการประเมินผลงานตามสญัญา 
การบอกเลกิสญัญา : สญัญาสามารถยกเลกิได้ทนัทีเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้

- หาก AMAL กระท าผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อรวมกนั หรือ 
- คูส่ญัญาไมส่ามารถท างานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 
- คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่ หรือ 
- คู่สญัญาละทิง้การท างาน ไม่แก้ไขงานสว่นหนึ่งส่วนใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตามสญัญา หรือ 
- คูส่ญัญาเป็นบคุคลล้มละลาย 
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่สญัญามีผลบงัคบัใช้ สญัญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้คูส่ญัญาทราบลว่งหน้าก่อนถึงวนัสิน้สดุไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

คา่ขนสง่สนิค้า : ผู้วา่จ้างตกลงช าระคา่ขนสง่ โดยคิดค านวณ จากปริมาณน า้มนัเชือ้เพลงิที่ AMAL ขนสง่ และ
อตัราค่าขนสง่ที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนสง่และราคาขายปลีกของน า้มนัดีเซลภายในสถานี
บริการน า้มนัในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สรุปสาระส าคญัของ
สญัญา 

: - AMAL ตกลงรับจ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงทกุประเภทของผู้วา่จ้างจากโรงกลัน่น า้มนัของ  
TOP ไปยังคลงัน า้มันตามที่ก าหนด เพื่อส่งมอบน า้มันเชือ้เพลิงให้กับผู้ ว่าจ้าง ให้แล้ว
เสร็จตามวนั เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ก าหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบ
ลว่งหน้าในแตล่ะคราว 

- ผู้วา่จ้างตกลงรับประกนัปริมาณงานขัน้ต ่าของการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงให้กบั AMAL ไว้
ที่อตัราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมดที่ผู้ว่าจ้าง
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ได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนงัสอืให้ AMAL รับทราบ 
- AMAL มีหน้าที่จัดหารถบรรทุกน า้มันจ านวน 30 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ ว่าจ้าง

ก าหนด โดยเข้าเร่ิมปฏิบตัิงานตามสญัญาภายในเดือนมีนาคม 2558 หากเกินก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว AMAL ตกลงช าระค่าปรับให้กับผู้ ว่าจ้างตามอตัราที่ก าหนดไว้ใน
สญัญา 

- AMAL ต้องน าหนังสือค า้ประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี
ก าหนดระยะเวลาสิน้สดุของการค า้ประกนั ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กบัผู้วา่จ้าง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

- AMAL ตกลงชดใช้คา่เสียหายที่เกิดขึน้ ตามมลูค่า ประเภทและชนิดของน า้มนัเชือ้เพลิง
ที่เสยีหาย สญูหาย หรือช ารุดบกพร่อง โดยการคิดค านวณราคาของผลิตภณัฑ์ตามราคา
ที่ระบใุนเอกสารก ากบัการขนสง่หรือใบก ากบัภาษี ณ วนัท่ีเกิดเหตุ 

- ในกรณีที่ปรากฎว่าน า้มันเชือ้เพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง 
AMAL ตกลงช าระเงินค่าน า้มนัเชือ้เพลิงที่เสื่อมสภาพ สญูหาย สญูเสีย หรือมีคณุภาพ
ลดลง รวมทัง้คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทัง้ปวงให้กบัผู้วา่จ้างจนครบถ้วนในทนัที 

หมายเหต:ุ 1/ เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัท และ PTG (คู่สญัญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสญัญา โดยตก
ลงให้เปลีย่นแปลงตวัผู้ว่าจ้างตามสญัญาว่าจ้างขนส่งน ้ามนัเชื้อเพลิง จาก PTG มาเป็น PTGLG และให้มีผลนบัตัง้แต่วนัที่ท า
บนัทึกข้อตกลงเพ่ิมเติม 

2/  เดิอน พฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สญัญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสญัญา โดยตก
ลงให้เปลี่ยนแปลงตวัผู้ว่าจ้างตามสญัญาว่าจ้างขนส่งน ้ามนัเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผล
นบัตัง้แต่วนัทีท่ าบนัทึกข้อตกลงเพ่ิมเติม 

 
4.2.2 สัญญาว่าจ้างขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง (ฉบับที่ 2) 

 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ รับจ้าง 
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด ในฐานะผู้วา่จ้าง 1/ 

วนัท่ีลงนาม : วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 
ระยะเวลา : 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2559 ทัง้นี ้ระยะเวลาที่สญัญามีผลบงัคบัใช้อาจถูกปรับเพิ่ม

หรือปรับลดระยะเวลาตอ่ไปได้ในภายหน้าขึน้อยูก่บัการประเมินผลงานตามสญัญา 

การบอกเลกิสญัญา : สญัญาสามารถยกเลกิได้ทนัทีเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้
- หาก AMAL กระท าผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อรวมกนั หรือ 
- คูส่ญัญาไมส่ามารถท างานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 
- คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่ หรือ 
- คู่สญัญาละทิง้การท างาน ไม่แก้ไขงานสว่นหนึ่งส่วนใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตามสญัญา หรือ 
- คูส่ญัญาเป็นบคุคลล้มละลาย 
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่สญัญามีผลบงัคบัใช้ สญัญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้คูส่ญัญาทราบลว่งหน้าก่อนถึงวนัสิน้สดุไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
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คา่ขนสง่สนิค้า : ผู้วา่จ้างตกลงช าระคา่ขนสง่ โดยคิดค านวณ จากปริมาณน า้มนัเชือ้เพลงิที่ AMAL ขนสง่ และ
อตัราค่าขนสง่ที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนสง่และราคาขายปลีกของน า้มนัดีเซลภายในสถานี
บริการน า้มนัในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สรุปสาระส าคญัของ
สญัญา 

: - AMAL ตกลงรับจ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงทกุประเภทของผู้วา่จ้างจากโรงกลัน่น า้มนัของ  
TOP ไปยังคลงัน า้มันตามที่ก าหนด เพื่อส่งมอบน า้มันเชือ้เพลิงให้กับผู้ ว่าจ้าง ให้แล้ว
เสร็จตามวนั เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ก าหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบ
ลว่งหน้าในแตล่ะคราว 

- ผู้วา่จ้างตกลงรับประกนัปริมาณงานขัน้ต ่าของการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงให้กบั AMAL ไว้
ที่อตัราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมดที่ผู้ว่าจ้าง
ได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนงัสอืให้ AMAL รับทราบ 

- AMAL มีหน้าที่จัดหารถบรรทุกน า้มันจ านวน 50 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ ว่าจ้าง
ก าหนด โดยเข้าเร่ิมปฏิบตัิงานตามสญัญาภายในเดือนมนีาคม 2559 หากเกินระยะเวลา
ดงักลา่ว AMAL ตกลงช าระคา่ปรับให้กบัผู้วา่จ้างตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญา 

- AMAL ต้องน าหนังสือค า้ประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี
ก าหนดระยะเวลาสิน้สดุของการค า้ประกนั ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กบัผู้วา่จ้าง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

- AMAL ตกลงชดใช้คา่เสียหายที่เกิดขึน้ ตามมลูค่า ประเภทและชนิดของน า้มนัเชือ้เพลิง
ที่เสยีหาย สญูหาย หรือช ารุดบกพร่อง โดยการคิดค านวณราคาของผลิตภณัฑ์ตามราคา
ที่ระบใุนเอกสารก ากบัการขนสง่หรือใบก ากบัภาษี ณ วนัท่ีเกิดเหตุ 

- ในกรณีที่ปรากฎว่าน า้มันเชือ้เพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง 
AMAL ตกลงช าระเงินค่าน า้มนัเชือ้เพลิงที่เสื่อมสภาพ สญูหาย สญูเสีย หรือมีคณุภาพ
ลดลง รวมทัง้คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทัง้ปวงให้กบัผู้วา่จ้างจนครบถ้วนในทนัที 

หมายเหต:ุ 1/ เมือ่วนัที ่4 สิงหาคม 2559 บริษัท และ PTG (คู่สญัญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสญัญา โดยตกลง
ให้เปลี่ยนแปลงตวัผู้ว่าจ้างตามสญัญาว่าจ้างขนส่งน ้ามนัเชื้อเพลิง จาก PTG มาเป็น PTGLG และให้มีผลนบัตัง้แต่วนัที่ท า
บนัทึกข้อตกลงเพ่ิมเติม 

  2/ เดิอน พฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สญัญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสญัญา โดยตก

ลงให้เปลี่ยนแปลงตวัผู้ว่าจ้างตามสญัญาว่าจ้างขนส่งน ้ามนัเชือ้เพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผล
นบัตัง้แต่วนัทีท่ าบนัทึกข้อตกลงเพ่ิมเติม 

 
4.2.3 สัญญาว่าจ้างขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง (ฉบับที่ 3) 

 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ รับจ้าง 
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด ในฐานะผู้วา่จ้าง 1/ 

วนัท่ีลงนาม : วนัท่ี 20 มีนาคม 2560 
ระยะเวลา : 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ทัง้นี ้ระยะเวลาที่สญัญามีผลบงัคบัใช้อาจถูกปรับ

เพิ่มหรือปรับลดระยะเวลาตอ่ไปได้ในภายหน้าขึน้อยูก่บัการประเมินผลงานตามสญัญา 
การบอกเลกิสญัญา : สญัญาสามารถยกเลกิได้ทนัทีเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้

- หาก AMAL กระท าผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่หรือหลายข้อรวมกนั หรือ 
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- คูส่ญัญาไมส่ามารถท างานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 
- คูส่ญัญาไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่ หรือ 
- คู่สญัญาละทิง้การท างาน ไม่แก้ไขงานสว่นหนึ่งส่วนใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตามสญัญา หรือ 
- คูส่ญัญาเป็นบคุคลล้มละลาย 
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่สญัญามีผลบงัคบัใช้ สญัญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้คูส่ญัญาทราบลว่งหน้าก่อนถึงวนัสิน้สดุไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

คา่ขนสง่สนิค้า : ผู้วา่จ้างตกลงช าระคา่ขนสง่ โดยคิดค านวณ จากปริมาณน า้มนัเชือ้เพลงิที่ AMAL ขนสง่ และ
อตัราค่าขนสง่ที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนสง่และราคาขายปลีกของน า้มนัดีเซลภายในสถานี
บริการน า้มนัในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สรุปสาระส าคญัของ
สญัญา 

: - AMAL ตกลงรับจ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงทกุประเภทของผู้วา่จ้างจากโรงกลัน่น า้มนัของ  
TOP ไปยังคลงัน า้มันตามที่ก าหนด เพื่อส่งมอบน า้มันเชือ้เพลิงให้กับผู้ ว่าจ้าง ให้แล้ว
เสร็จตามวนั เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ก าหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบ
ลว่งหน้าในแตล่ะคราว 

- ผู้วา่จ้างตกลงรับประกนัปริมาณงานขัน้ต ่าของการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงให้กบั AMAL ไว้
ที่อตัราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงทัง้หมดที่ผู้ว่าจ้าง
ได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนงัสอืให้ AMAL รับทราบ 

- AMAL มีหน้าที่จัดหารถบรรทุกน า้มันจ านวน 70 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ ว่าจ้าง
ก าหนด โดยเข้าเร่ิมปฏิบตัิงานตามสญัญาภายในเดือนมนีาคม 2560 หากเกินระยะเวลา
ดงักลา่ว AMAL ตกลงช าระคา่ปรับให้กบัผู้วา่จ้างตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญา 

- AMAL ต้องน าหนังสือค า้ประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี
ก าหนดระยะเวลาสิน้สดุของการค า้ประกนั ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กบัผู้วา่จ้าง 
เพื่อเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา 

- AMAL ตกลงชดใช้คา่เสียหายที่เกิดขึน้ ตามมลูค่า ประเภทและชนิดของน า้มนัเชือ้เพลิง
ที่เสยีหาย สญูหาย หรือช ารุดบกพร่อง โดยการคิดค านวณราคาของผลิตภณัฑ์ตามราคา
ที่ระบใุนเอกสารก ากบัการขนสง่หรือใบก ากบัภาษี ณ วนัท่ีเกิดเหตุ 

- ในกรณีที่ปรากฎว่าน า้มันเชือ้เพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง 
AMAL ตกลงช าระเงินค่าน า้มนัเชือ้เพลิงที่เสื่อมสภาพ สญูหาย สญูเสีย หรือมีคณุภาพ
ลดลง รวมทัง้คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทัง้ปวงให้กบัผู้วา่จ้างจนครบถ้วนในทนัที 

หมายเหต:ุ 1/ เดิอน พฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สญัญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบนัทึกข้อตกลงแนบท้ายสญัญา โดยตก
ลงให้เปลี่ยนแปลงตวัผู้ว่าจ้างตามสญัญาว่าจ้างขนส่งน ้ามนัเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผล
นบัตัง้แต่วนัทีท่ าบนัทึกข้อตกลงเพ่ิมเติม 
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4.2.4 สัญญาว่าจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100 
 

คูส่ญัญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้ รับจ้าง 
2. ผู้ผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล B100 ในฐานะผู้วา่จ้าง 

วนัท่ีลงนาม : วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 
ระยะเวลา : 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 15 กนัยายน 2557 หากคู่สญัญามิได้บอกเลิก สญัญากบัอีกฝ่ายหนึ่งจะมี

ผลท าให้สญัญาถกูตอ่ออกไปคราวละ 1 ปี 
การบอกเลกิสญัญา : คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีสทิธ์ิบอกเลิกสญัญาโดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร โดยผู้วา่จ้างจะต้องแจ้งให้ AMAL ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนั และ AMAL
จะต้องแจ้งให้ผู้วา่จ้างทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 180 วนั 

คา่ขนสง่สนิค้า : ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าขนส่ง โดยคิดค านวณ จากปริมาณไบโอดีเซล B100 ที่ AMAL ขนส่ง 
และอตัราคา่ขนสง่ที่อ้างอิงจากราคาขายปลกีของน า้มนัดีเซลภายในสถานีบริการน า้มนัในเขต
พืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สรุปสาระส าคญัของ
สญัญา 

: - AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้กับผู้ ว่าจ้าง ตามชนิด ปริมาณ เวลา 
สถานท่ี และจดุหมายปลายทางตามที่ผู้วา่จ้างก าหนดให้ในใบสง่สนิค้าหรือใบแจ้งหนี ้

- AMAL จะต้องเป็นผู้ ขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิง ตามมาตรา 12 แห่งพระพระราชบัญญัติค้า
น า้มนัเชือ้เพลิง โดยรถบรรทกุน า้มนัต้องมีคณุสมบตัิตามที่ผู้วา่จ้างก าหนด และพนกังาน
ขับรถต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ผู้ ว่าจ้างก าหนด รวมทัง้ต้องท า
ประกันภัยรถบรรทุกน า้มันทุกคันตาม พ.ร.บ. คุ้ มครองผู้ ประสบภัยจากรถยนต์และ
ประกนัรถยนต์คุ้มครองบคุคลที่ 3 หรือความรับผิดตอ่บคุคลภายนอก โดยมีวงเงินชดเชย
ตามที่ผู้วา่จ้างก าหนด 

- AMAL ต้องรับผิดชอบในความเสยีหาย สญูหาย หรือขาดตกบกพร่อง หรือการปลอมปน
ของสนิค้าทัง้ในด้านคณุภาพและปริมาณ เนื่องจากการควบคมุรักษาหรือการขนสง่สนิค้า
ของ AMAL ทนัทีนบัตัง้แต่ รถบรรทกุน า้มนัของ AMAL ออกจากสถานที่จ่ายสินค้าของผู้
วา่จ้างจนถึงผู้ รับสนิค้าได้ลงช่ือตรวจรับสนิค้าในใบสง่ของหรือใบแจ้งหนี  ้

- AMAL ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทัง้หมด หากพนกังานขบัรถของ AMAL กระท า
การทจุริต ยกัยอก ขโมย หรือผสมปลอมปนสินค้าในระหว่างการขนสง่สินค้าให้ผู้ว่าจ้าง 
โดยมีหลกัฐานชดัเจน 

 
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วน
สนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้ หรือธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ 
(Synergy) ให้กบับริษัท โดยสามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึน้ โดย ณ วนัที่ 
10 กรกฎาคม 2557 บริษัท ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในสดัส่วนร้อยละ 
99.99   
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัท
หรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 
ข้อมูลบริษัท 
ชื่อบริษัท : บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน)  

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : AMA 
ประเภทธุรกิจ : ผู้ให้บริการขนสง่สนิค้าเหลว (Liquid Product) ทางเรือและทางรถ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02  

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000231 
โฮมเพจ : www.amamarine.co.th 
โทรศพัท์ : 0-2001-2801 

โทรสาร : 0-2001-2800 
ทนุจดทะเบียน : 215,800,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว : 215,800,000 บาท 
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด : 431,600,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น : 0.50 บาท 
 

บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

  เลขที ่93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
โทรสาร : 0-2009-9991 
 

ผู้สอบบัญช ี : นาง สุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2982 

  บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 0-2259-5300 
โทรสาร : 0-2260-1553 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

  540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ที่  22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ : 0-2264-8000 
โทรสาร : 0-2657-2222 
 

http://www.amamarine.co.th/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
 

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียน และทนุช าระแล้วเท่ากบั 215.80 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 431.60 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 
 

  รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียด ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 1/ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

1. กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท  2/  175,275,700  40.61 

o นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และครอบครัว  70,582,500  16.35  

- นายพิพฒัน์ รชักิจประการ  65,450,000  15.17  

- นายชลฐั รชักิจประการ 1,132,500  0.26  

- นายปกเขตร รชักิจประการ 2,000,000  0.46  

- นางสาวปกรกานต์ รชักิจประการ 2,000,000  0.46  

o นายพิทกัษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว 24,750,000  5.74  

- นายพิทกัษ์ รชักิจประการ  18,600,000  4.31  

- นางสาวจนัทวรจัฉร์ จนัทรศารทูล 6,150,000  1.43  

o นางฉตัรแก้ว คชเสนี และครอบครัว 25,343,500  5.87  

- นางฉตัรแกว้ คชเสนี 14,833,800  3.44  

- นางสาวลภสัอร คชเสนี  6,095,900  1.41  

- นายเขมภพ คชเสนี 2,160,200  0.50  

- นายสหสัชยั คชเสนี 2,253,600  0.52  

o นางกชกรณ์ พิบลูธรรมศกัดิ ์ 19,869,700  4.60  

o นายพิบลูย์ รัชกิจประการ 18,800,000  4.36  

o นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ  15,930,000  3.69  

2. บริษัท พทีีจี โลจิสติกส์ จ ากดั 3/  103,600,000  24.00 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 1/ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนการถอืหุ้น  

(ร้อยละ) 

3. กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท 4/  28,986,700  6.72 

o นายพิศาล รัชกิจประการ 10,900,000  2.53  

o นายสทุธิวฒุิ รัชกิจประการ และครอบครัว 7,050,600  1.63  

- นายสทุธิวฒิุ รชักิจประการ 3,700,000  0.86  

- นายธนทั รชักิจประการ 3,350,600  0.77  

o นายสนุทร รัชกิจประการ 5,600,000  1.30  

o นางจไุรวรรณ หยวน 4,222,600  0.98  

o นายธนกฤต รัชกิจประการ 713,500  0.16  

o นางสาวธญัธร รัชกิจประการ 500,000  0.12  

4. กลุ่มนายชูศักดิ์ ภชูัชวนิชกุล และญาติสนิท 5/ 

 

15,182,100  3.52 

o นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ และครอบครัว 13,010,100  3.02  

 -   นายชูศกัด์ิ ภูชชัวนิชกลุ 500,000  0.12  

- นางสขุวสา ภูชชัวนิชกลุ 2,010,000  0.46  

- นายเตชสั ภูชชัวนิชกลุ 5,250,100  1.22  

- นางสาวปญุญา ภูชชัวนิชกลุ 5,250,000  1.22  

o นางสาวพรทิพย์ ภชูชัวนิชกลุ 2,172,000  0.50  

5. นายโชติพนัธ์ุ  เตียวิวัฒน์  10,000,000  2.32 

6. นางสาวเพรชรัตน์  จรรยธรรมพต  9,500,000  2.20 

7. นายณัฏฐ์พงษ์  ปัญจวรญาณ  2,700,000  0.63 

8. บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั  2,328,100  0.54 

9. นางสาววรณัน  ปัญจวรญาณ  2,160,000  0.50 

10. นายอิศรศักดิ์  ธีระศักดิ์  2,000,000  0.46 

รวมผู้ถอืหุ้นที่ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  351,732,600  81.50 

ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย  79,867,400  18.50 

รวมจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  431,600,000  100.00 
 

หมายเหต:ุ ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560 
 1/ การจดักลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่แสดงนีเ้ป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นกัลงทุนเท่านัน้ ไม่ใช่การจดัเพือ่

แสดงกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือกลุ่มของบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 7/2552 เร่ือง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลกัษณะ
เป็นการกระท าร่วมกบับคุคลอืน่ และการปฏิบติัตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่อย่างใด  
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 2/ ผู้ถือหุ้น 6 รายในกลุ่มนายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบด้วย (1) นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ (2) นางฉตัร
แก้ว คชเสนี (3) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (4) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ (5) นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักด์ิ และ  
(6) นายพิบูลย์ รัชกิจประการ มีพฤติกรรมและเจตนาใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกนัเพือ่ควบคุมบริษัทร่วมกนั (Acting 
in concert) ทัง้นีก้ารจดักลุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นอื่นในกลุ่มนายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และญาติสนิทนอกจากผู้ถือหุ้น 6 ราย 
ที่ระบุข้างต้น เป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ในแง่เครือญาติของผู้ถือหุ้น 6 รายดงักล่าว
และครอบครวัให้แก่นกัลงทนุเท่านัน้ โดยมีรายระเอียดสรุปได้ดงันี้ 

1) นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ ซ่ึงเป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และครอบครัว ได้แก่ นายชลฐั รัชกิจประการ 
(บตุรชาย) นายปกเขตร รชักิจประการ (บตุรชาย) และ นางสาวปกรกานต์ รชักิจประการ (บตุรสาว) 

2) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย  (1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซ่ึงเป็นน้องชายของ  
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PTG  (2) นางสาวจันทวรัจฉร์  
จนัทรศารทูล ซ่ึงเป็นภรรยาของนายพิทกัษ์ รชักิจประการ 

3) นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว ประกอบไปด้วย  (1) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซ่ึงเป็น น้องสาวของนายพิพฒัน์  
รชักิจประการ และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTG  (2) นางสาวลภสัอร คชเสนี ซ่ึงเป็นบุตรสาว  (3) นายเขมภพ 
คชเสนี ซ่ึงเป็นบตุรชาย  และ (4) นายสหสัชยั คชเสนี ซ่ึงเป็นบตุรชาย 

4) นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ ซ่ึงเป็น น้องสาวของนายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และเป็นกรรมการของบริษัท และ AMAL 
และผู้ถือหุ้นของบริษัท 

5) นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศกัด์ิ ซ่ึงเป็น นอ้งสาวของนายพิพฒัน์ รชักิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

6) นายพิบูลย์ รชักิจประการ ซ่ึงเป็น นอ้งชายของนายพิพฒัน์ รชักิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 3/ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั (“PTGLG”) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) (“PTG”) ซ่ึง ณ วนัที ่
29 ธันวาคม 2560 PTG ถือหุ้น PTGLG ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว PTGLG จดัตัง้ข้ึนเพือ่ด าเนิน
ธุรกิจขนส่ง ขนถ่ายน ้ามนัเชือ้เพลิง ก๊าซ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าทกุประเภท รวมถึงคนโดยสาร ทัง้ทางบก ทางน ้า 
ทางอากาศ ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

 4/ กลุ่มนายพิศาล รชักิจประการ และญาติสนิท ประกอบไปด้วย 
  1) นายพิศาล รชักิจประการ ซ่ึงเป็น กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  2) นายสนุทร รชักิจประการ ซ่ึงเป็น บิดาของนายพิศาล รชักิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  3) นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย  (1) นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ ซ่ึงเป็นพี่ชายของ 

  นายพิศาล รัชกิจประการ และเป็น กรรมการของ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท  (2) นายธนทั รัชกิจประการ ซ่ึงเป็น
  บตุรชาย 

  4) นายธนกฤต รชักิจประการ ซ่ึงเป็น พีช่ายของนายพิศาล รชักิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  5) นางสาวธญัธร รชักิจประการ ซ่ึงเป็น นอ้งสาวของนายพิศาล รชักิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  6) นางจุไรวรรณ หยวน ซ่ึงเป็นพีส่าวของนายพิศาล รชักิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 5/ กลุ่มนายชูศกัด์ิ ภูชชัวนิชกลุ และ ญาติสนิท ประกอบไปด้วย 
  1) นายชูศกัด์ิ ภูชชัวนิชกุล และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายชูศกัด์ิ ภูชชัวนิชกุล ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษัทและ

  AMAL และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  (2) นางสุขวสา ภูชชัวนิชกุล ซ่ึงเป็นภรรยาของนายชูศกัด์ิ ภูชชัวนิชกุล และเป็น
  พี่สาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้บริหารของ PTG  (3) นายเตชสั ภูชชัวนิชกุล ซ่ึงเป็นบุตรชาย และ   
  (4) นางสาวปญุญา ภูชชัวนิชกลุ ซ่ึงเป็นบตุรสาว 

  2) นางสาวพรทิพย์ ภูชชัวนิชกลุ ซ่ึงเป็นพีส่าวของนายชูศกัด์ิ ภูชชัวนิชกลุ 
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7.3   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
 

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและทนุส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทนุ และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยั
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่วา่ บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร 

 

ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงาน
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 
ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดดงันี ้

 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง ปี 2559 ปี 2560 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.47 0.59 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 203.00 0.25 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่อตัราก าไรสทุธิ (%) 151.17 42.64 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
 
บริษัทก าหนดให้บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไร

สทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและทนุส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง  
ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด 
ความเหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทยอ่ย โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่วา่ 
บริษัทยอ่ยจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่
ผู้ ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ย และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยเห็นสมควร 

 
ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุม  

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ยมีอ านาจอนมุตัิให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ทา่น ดงันี ้

1. นายเกษม   เวชศิลป์ (2) ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายมานิต  นิธิประทีป (2) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นายฉตัรชยั   ศรีทิพยราษฎร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4. นางทิพวรรณ   โพธยาภรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

5. นายชศูกัดิ์   ภชูชัวนิชกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

6. นายพิศาล   รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ /  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบริหาร 

7. นางสาวภคัจิรา   รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

8. นายธาตรี   เกิดบญุสง่ (1) กรรมการ / กรรมการบริหาร 

9. นายชยัทศัน์   วนัชยั (1) กรรมการ 

หมายเหตุ:   (1)   กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 24.00 

ของหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560 

 (2)  ได้รบัการแต่งตัง้วนัที ่1 มิถนุายน 2560 

จ านวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบจ านวนไม่น้อยกว่า  3 
ทา่น และกรรมการทกุทา่นมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน
ของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ใน หัวข้อ 
“รายละเอียดคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้อ “การก ากับดูแล
กิจการ” 
 

กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท 

กรรมการผู้ มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือนายชูศักดิ์  ภูชัชวนิชกุล หรือนายพิศาล  
รัชกิจประการ หรือ นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ หรือ นายธาตรี เกิดบญุสง่  กรรมการสองในสี่คนลงลายมือช่ือร่วมกัน 
และประทบัตราส าคญัของบริษัท  
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คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

1. บรรลนุิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา
เพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่แก่บริษัทได้ 

2. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3. ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
4. ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที่ 
5. ไม่อยู่ระหว่างการถกูกล่าวโทษ หรือถกูด าเนินคดี หรือต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการ
ประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระท าอนัไม่เป็นธรรม
เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

6. ไมอ่ยูร่ะหวา่งการถกูกลา่วโทษ หรือถกูด าเนินคดี หรือต้องค าพิพากษา หรือถกูเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายวา่
ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหนว่ยงาน
ที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ 

7. ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหวา่งการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไมม่ีพฤติกรรม 
ที่แสดงวา่ มีเจตนาอ าพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนนัน้ๆ หรือของ
บริษัทที่เคยเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัหรือปกปิด
ข้อความจริงอนัเป็นสาระส าคญัอนัควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน หรือต้องยื่นต่อ 
ส านกังาน กลต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

8. ในกรณีที่เคยหรืออยูร่ะหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงวา่มี
การละเลยการท าหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทนัน้ๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

9. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น

หุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการ

ของบริษัทไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

ก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
นัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ ผู้มี
อ านาจควบคมุ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่
จะได้รับอนมุตัิให้ด ารงต าแหนง่ 
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ด ารงต าแหนง่  

ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามที่กลา่วข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการที่เก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อย
ละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การ
ค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่ เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่จะได้รับอนุมตัิให้ด ารง
ต าแหนง่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้ นสว่นของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้
ด ารงต าแหนง่ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
 

1. กรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากต าแหน่งในทุกครัง้ของการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีที่
กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหนง่ดงักลา่วไมอ่าจแบง่ได้พอดีหนึง่ในสาม ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกล้ที่สดุกบัหนึง่ในสาม 

2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อ
วาระโดยอตัโนมตัิ 

3. นอกจากการพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทตามที่ระบไุว้ข้างต้น 
- ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ 
- ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก 
- ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

4. กรณีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ เข้าเป็นกรรมการ
บริษัทแทน เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทท่ีเข้าด ารงต าแหนง่แทนนัน้จะ
อยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการบริษัทซึง่ตนแทน 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

1. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความ
รับผิดชอบเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย (Accountability to Shareholders) 

2. ก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท และก ากบัควบคมุดูแล (Monitoring and Supervision)  
ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่  
ผู้ ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 

3. ควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ายอยา่งมีจริยธรรมและมีความเทา่เทียมกนั 

4. พิจารณาและก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจ าปีให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกบันโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคมุให้ฝ่ายบริหารใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงบประมาณประจ าปี  

5. ติดตามการด าเนินกิจการของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ และตระหนกัถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนด  
ในสญัญาที่เก่ียวข้องของบริษัท โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนเร่ืองที่ส าคญัอื่นๆ  
ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การด าเนิน
กิจการของบริษัทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 

6. ด าเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และ 
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีประสทิธิภาพและเช่ือถือได้ 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

54 

7. ให้ความส าคญัในการด าเนินการเร่ืองการบริหารความเสี่ยง โดยจดัให้มีแนวทาง และมาตรการที่เก่ียวข้องกับ
บริหารความเสีย่งอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ และก าหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ 

8. พิจารณาและอนุมตัิ หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เก่ียวกบัการเข้าท ารายการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมที่มีนัยส าคัญต่อบริษัท และการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน  
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท และ/หรือ หลกัเกณฑ์และประกาศที่ ส านกังาน 
กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมนัน้ๆ และ/
หรือ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

9. จัดให้รายงานประจ าปีของบริษัท และ/หรือ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์  
ที่เก่ียวข้องก าหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพ  
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั และแนวโน้มการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทัง้ในด้านบวกและลบ พร้อม
เหตผุลสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 

10. พิจารณาและอนมุตัิโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจดัตัง้คณะอนกุรรมการต่างๆ  
และการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ หรือบคุคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และ  
ความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการตา่งๆ 

11. พิจารณาและแต่งตัง้กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

12. พิจารณาและก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจ าปีของบริษัท และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ต าแหน่ง 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบตัิ ความรู้และความสามารถ และอตัราค่าตอบแทนที่เหมาะสมใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

13. พิจารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนของกรรมการและคณะอนกุรรมการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนน าเสนอ ก่อนเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

14. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ  รวมทัง้พิจารณา 
ความเหมาะสมและแต่งตัง้บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอให้เป็นกรรมการ  
ในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 

15. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใด ปฏิบตัิการอย่างหนึ่ง  
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ านาจ
เพื่อให้บุคคลดงักล่าว มีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ านาจนัน้ๆ  
ได้เมื่อเห็นสมควร ทัง้นี  ้การมอบอ านาจดังกล่าวต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติ
คณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชมุคณะกรรมการอย่างชดัเจน และมีการระบขุอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ รับมอบอ านาจไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ผู้ ได้รับมอบอ านาจนัน้ ต้องไม่มีอ านาจอนมุตัิรายการที่บุคคลดงักล่าว 
หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (“บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ คณะกรรมการตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสยี หรืออาจมี
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 

16. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์  
ที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

อ านาจอนุมัติของกรรมการและฝ่ายบริหาร 
บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์อ านาจอนุมัติ (Delegation of Authorities) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร  กรรมการผู้จดัการ  และผู้จดัการฝ่าย ไว้อย่างชดัเจน  โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ปี 2559  โดยได้ก าหนดอ านาจ
อนมุตัิและวงเงิน ตามประเภทรายการ  ได้แก่ นโยบายและแผน  การเงินการบญัชี  พนกังาน การจดัซือ้ จดัหา จดัจ้าง  
การตลาด  และธุรการและเร่ืองทัว่ไป  โดยบริษัทได้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
สถานการณ์ปัจจบุนั ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร 
 

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
1. การก าหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ  และแผนงบประมาณประจ าปี 
2. การโอนย้ายงบประมาณ เช่น คา่ใช้จ่ายในการลงทนุ ตามวงเงิน 
3. การเงินการบญัชี เช่น การลงนามเอกสารทางการเงินที่มีผลผกูพนับริษัท และการช าระเงินเพื่ อวางมดัจ าหรือค า้

ประกนั การเปลีย่นแปลงนโยบายทางบญัชีตามวงเงิน เป็นต้น 
4. การอนุมตัิกรอบอตัราก าลงั เช่น การจ้าง/แต่งตัง้กรรมการ  การปรับอตัราเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนสัประจ าปี 

(ภาพรวม)  และผงัองค์กร 
5. การขออนมุตัิซือ้และการสัง่ซือ้ตามวงเงิน 
6. การขายทรัพย์สนิตามวงเงิน 
 

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 
 

รายชื่อกรรมการ 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ที่ประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

1. นายพิพฒัน์    รัชกิจประการ 1 3/7 - - - 
2. นายกศุล        เวชศิลป์ 2 3/7 - 1/5 1/3 
3. นายเกษม      เวชศิลป์ 1 4/7 - - - 
4. นายมานิต     นิธิประทีป 2 4/7 - 3/5 1/3 
5. นายฉตัรชยั    ศรีทิพยราษฏร์ 7/7 - 4/5 3/3 
6. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 6/7 - 4/5 2/3 
7. นายชศูกัดิ์      ภชูชัวนิชกลุ 7/7 12/12 - - 
8. นายพิศาล      รัชกิจประการ 7/7 12/12 - 3/3 
9. น.ส.ภคัจิรา     รัชกิจประการ 7/7 11/12 - - 
10. นายธาตรี       เกิดบญุสง่ 7/7 12/12 - - 
11. นายชยัทศัน์    วนัชยั 6/7 - - - 
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หมายเหตุ : 1 นายพิพฒัน์ รชักิจประการ ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายเกษม เวชศิลป์ เข้ามาด ารงต าแหน่ง
แทน เมือ่วนัที ่1 มิถนุายน 2560 

                      2 นายกุศล เวชศิลป์ ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยนายมานิต นิธิประทีป เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน 
เมือ่วนัที ่ 1 มิถนุายน 2560 

 
8.2 ผู้บริหาร 

 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee)  โดยมีแผนผงัองค์กรและรายช่ือคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี ้
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แผนผังองค์กรของบริษัท 
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รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ประกอบด้วย 
 

1. นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จดัการ 
2. นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. จ่าเอกรักชาติ จนัทร์รอด ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 
4. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 
5. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชยั ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
6. นางอรอมุา วิศาลสวสัดิ ์ ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
7. นางสาวสมฤทยั เสง็ศรี ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
8. นางสาวธนิสร กร า้มาตร ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
9. นางดวงสมร นตุประศาสน์ ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
10. นางสาวก้อยกาญจน์   สวา่งวรรณ์ ผู้จดัการฝ่ายบริหารคณุภาพและความปลอดภยั 
11. นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัติ ผู้จดัการส านกักรรมการผู้จดัการและเลขานกุารบริษัท 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ  เป็นเลขานุการบริษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  3/2560 เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2560 ตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้น โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป  

 
ทัง้นี  ้สามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับเลขานุการบริษัท ได้ใน หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร  

ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หวัข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท” 
 

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 

 บริษัท ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลกัษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่และรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้
พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น และน าข้อมูลที่ทบทวนแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อน
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน โดยค่าเบีย้ประชุม จะจ่ายให้
เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการทกุคนจะได้รับเบีย้ประชุมเท่ากนั 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง จะไมม่ีการจา่ยคา่เบีย้ประชมุแตอ่ยา่งใด เนื่องจากกรรมการใน
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ชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท ส าหรับบ าเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับ
องค์กรที่อยู่ในอตุสาหกรรมในลกัษณะเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั และมีธุรกิจใกล้เคียงกนัตลอดจนผลการด าเนินงานของ
บริษัท ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวม 

 
 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการในปี 2560 ที่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นวงเงิน
รวมไม่เกิน 6.0 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ  โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ตามรายละเอียดดงันี ้
 

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท    
- 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 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 2,500 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2,500 2,500 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 
- กรรมการบริหารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 
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ในปี 2560 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทน (บาท) 

เงนิเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม 
รวม

ค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละ

ท่านได้รับ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

สามัญ 
ผู้ถอืหุ้น 

1.  นายพิพัฒน์   รัชกิจประการ
1
 250,000 15,000 - - - 5,000 270,000 

2.  นายกุศล  เวชศิลป์
2
 135,000 15,000 2,500 - 2,500 5,000 160,000 

3.  นายเกษม  เวชศิลป์
1
 350,000 20,000 - - - - 370,000 

4.  นายมานิต  นิธิประทปี
2
 210,000 20,000 7,500 - 2,500 - 240,000 

5.  นายฉัตรชัย  ศรีทิพยราษฎร์ 262,500 35,000 10,000 - 7,500 5,000 320,000 

6.  นางทพิวรรณ  โพธยาภรณ์ 262,500 30,000 10,000 - 5,000 5,000 312,000 

7.  นายชูศักดิ์  ภชูัชวนิชกุล 540,000 35,000 - 30,000 - 5,000 610,000 

8.  นายพิศาล  รัชกิจประการ 262,500 35,000 - 30,000 7,500 5,000 340,000 

9.  น.ส.ภคัจิรา  รัชกิจประการ 240,000 35,000 - 27,500 - 5,000 307,500 

10.  นายธาตรี  เกิดบุญส่ง 240,000 35,000 - 30,000 - 5,000 310,000 

11. นายชัยทัศน์  วนัชัย 180,000 30,000 - - - 5,000 215,000 

รวมทัง้หมด 2,932,500 305,000 30,000 117,500 25,000 45,000 3,455,000 

หมายเหตุ:  1  นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายเกษม เวชศิลป์ เข้ามาด ารง
ต าแหน่งแทน เมือ่วนัที ่1 มิถนุายน 2560 

 2  นายกุศล เวชศิลป์ ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยนายมานิต นิธิประทีป เข้ามาด ารงต าแหน่ง
แทน เมือ่วนัที ่1 มิถนุายน 2560 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ก าหนด ค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรมในลกัษณะดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน 
โดยจะค านึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารระดบัสงูแตล่ะทา่น ทัง้นี ้เพื่อสามารถจงูใจ และรักษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพไว้ได้ 
 

คา่ตอบแทนและโบนสัประจ าปีของผู้บริหารระดบัสงูจะมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาที่แนน่อน  โดยพิจารณาจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการท างานของผู้บริหารระดบัสงูแตล่ะท่าน ซึง่จะมีการชีแ้จง
หลกัเกณฑ์ให้ทราบลว่งหน้าก่อนที่จะประเมินผลปลายปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะพิจารณา
ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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ส าหรับคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ นอกจากจะพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท
ยงัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการประจ าปี โดยที่กรรมการบริษัทแตล่ะท่านจะเป็นผู้ประเมิน
เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการผุ้จดัการด้วย 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  
 คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
 

ในปี 2559 และในปี 2560 บริษัท มีการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัผู้บริหารในลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้

รายชื่อ 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนโบนสั และคา่ลว่งเวลา 9 11.55 9 11.55 
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
กองทนุประกนัสงัคม และสวสัดิการอื่นๆ 

9 0.81 9 0.81 

รวมทัง้หมด 9 12.36 9 12.36 
หมายเหตุ :  ปี 2560 ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึน รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ทัง้ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น  เงินสมทบกองทุนเงิน
 ทดแทน เป็นต้น  ซ่ึงเป็นตวัเลขทีส่อดคล้องกบังบการเงินบริษัท 
 

คา่ตอบแทนอื่น 

บริษัทไมม่ีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินข้างต้น 
 

8.5 บุคลากร 
 

จ านวนบุคลากร 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนกังาน (ไมร่วมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัท
ย่อย) จ านวน 578 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท จ านวน 240 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จ านวน 338 คน 
ทัง้นี ้บคุลากรในแตล่ะสายงานหลกัสามารถแสดงได้ ดงันี ้

 

สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

AMA AMAL 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 8 8 

ฝ่ายส านกัเลขานกุาร 2 - 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 10 6 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 212 305 

ฝ่ายการตลาด 1 - 
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สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

AMA AMAL 

ฝ่ายจดัซือ้ 2 2 

ฝ่ายเทคนคิ 4 14 

ฝ่ายบริหารงานคณุภาพและความปลอดภยั 1 3 
รวมทัง้หมด 240 338 

 
ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2559 และในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนให้กบัพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) ในลกัษณะตา่งๆ ดงันี  ้

 บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

รายชื่อ 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนโบนสั และคา่ลว่งเวลา 167 45.44 167 45.44 

ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
กองทนุประกนัสงัคม และสวสัดิการอื่นๆ 

167 27.29 167 27.29 

รวมทัง้หมด 167 72.73 167 72.73 
หมายเหตุ :   ปี 2560 ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ทัง้ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางออ้ม อาทิเช่น  เงินสมทบกองทนุเงิน

ทดแทน เป็นต้น  ซ่ึงเป็นตวัเลขทีส่อดคล้องกบังบการเงินบริษัท 
 

 บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด 

รายชื่อ 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนโบนสั และคา่ลว่งเวลา 233 19.81 233 19.81 

คา่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุ
ประกนัสงัคม และสวสัดิการอื่นๆ 

233 30.69 233 30.69 

รวมทัง้หมด 233 50.50 233 50.50 
หมายเหตุ :  ปี 2560 ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ทัง้ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น  เงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน เป็นต้น  ซ่ึงเป็นตวัเลขทีส่อดคล้องกบังบการเงินบริษัท 
 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุธนาคาร ทิสโก้ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพื่อจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทในระยะยาว ทัง้นี ้บริษัท
ได้เร่ิมสมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2559 
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ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
 

- ไมม่ี - 
 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของบุคลากรในแต่ละระดบัว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว 
บริษัทจึงด าเนินการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนกังานในทกุระดบัให้เหมาะสมกบัต าแหนง่อยา่งตอ่เนื่อง 
โดยเน้นทกัษะในการท างาน ตลอดจนการปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมของอค์กรควบคูก่นั เพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ 
และแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อยา่งทัว่ถึงและตอ่เนื่อง  

 
นโยบายการบริหาร และพัฒนาบุคลากร 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของบคุลากรวา่เป็นทรัพยากรที่มีคณุค่าและเป็นปัจจยัความส าเร็จในด าเนินธุรกิจ
ระยะยาว บริษัทจึงมีการก าหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม  โดยการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม  เร่ิมตัง้แต่การ
วิเคราะห์ความต้องการอตัราก าลงัเพื่อรองรับการขยายธุรกิจการแข่งขนัและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานและความพร้อมด้านศกัยภาพ ความสามารถของบคุลากรในทกุระดบัอยา่งมืออาชีพ และปฏิบตัิ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการท างานอย่าง
มืออาชีพ  ให้สอดคล้องกับการด าเนินการทางธุรกิจ นโยบาย พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ
บริษัท อยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อตอบสนองนโยบายดงักลา่วในการบริหารทรัพยากรบคุคลจึงมุ่งเน้นท่ีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลในด้านตา่งๆ 
ดงันี ้
 

 นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง 

เพื่อสนบัสนนุการวางแผนด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลได้อยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทได้มีการใช้เคร่ืองมือทาง
สถิติในการวางแผนอัตราก าลัง (Manpower Planning)  โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน  เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการบริหาร และพฒันาบคุลากร รวมทัง้มีการออกแบบโครงสร้างองค์กรและต าแหนง่งานอยา่งมี
ประสทิธิภาพ เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลให้เกิดประยชน์สงูสดุ น าไปสูก่ารบรรลพุนัธกิจของบริษัทตอ่ไป 

 

 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

การสรรหาบคุลากรเชิงรุกเป็นสิง่ที่บริษัทให้ความส าคญัอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บคุลากรที่มีคณุภาพ บริษัทจึงมี
นโยบายรับสมคัรงานในหลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัท และเป็นการสือ่ประชาสมัพนัธ์
นโยบายการคดัเลือกบคุลากร บริษัทให้ความส าคญักบัการคดัเลอืกบคุลากรโดยยึดหลกัความรู้ ความสามารถ 
คณุลกัษณะที่เหมาะสมกบังาน ควบคูก่บัความเป็นคนดี การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรจะด าเนินการผา่นการ
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พิจารณาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต้นสงักดั ผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพนัน้ๆ และฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพื่อให้
การคดัเลอืกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน เพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จอย่างยัง่ยืนของ
บริษัทตอ่ไป 

 

 นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 

บริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน (KPl’s) จาก
เป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดบัฝ่ายงานและต าแหน่งงาน ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจตลอดจนประเมินผลขีด
ความสามารถตา่งๆ (Corporate Competency) รวมทัง้น าระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานที่ทนัสมยัและเป็น
มาตรฐานสากลมาใช้ในองค์กร เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน น าไปสูก่าร
บรรลพุนัธกิจของบริษัทอยา่งมีประสทิธิผลตอ่ไป 

 

 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 

บริษัทมีการก าหนดผลตอบแทนตามต าแหน่ง ความรับผิดชอบ สอดคล้องกบัความสามารถของพนกังานในทกุ
ระดบัภายในองค์กร และเหมาะสมกบัระดบัหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหนง่ให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท และสภาวะเศรษฐกิจ โดยด าเนินการควบคู่กบัการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัธุรกิจทัง้ในอตุสาหกรรม
เดียวกนัและตา่งอตุสาหกรรม ทัง้นี ้เพื่อให้พนกังานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวสัดิการที่เป็นไปตาม
กฎหมาย เหมาะสม เป็นธรรม และสามารถแขง่ขนักบับริษัทชัน้น าอื่น ได้ 

 

 นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

บริษัทให้ความส าคญัอยา่งมากกบัการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริหารระดบัสงูและพนกังานทกุระดบั รวมทัง้
การสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยน
แนวคิดมุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานและกระบวนการตา่งๆ ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ในช่ือโครงการ “Get together with MD” 

 

นอกจากนัน้บริษัทมีการก าหนดนโยบายการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันทุกระดับภายในองค์กรระหว่าง
ผู้บริหารและพนกังานรวมทัง้ได้สง่เสริมการส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Performance by Teamwork) โดย
มุง่เน้นการสร้างคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงจัดท ากิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การจัดกิจกรรมสานสมัพันธ์ต่างๆ ในทุกระดับของ
องค์กร เป็นต้น 

 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทด าเนินการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนกังานในทกุระดบัให้เหมาะสมกบัต าแหนง่อยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมัน่
พฒันาบุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยผสมผสานทัง้การพฒันาด้านทกัษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการ
ปลกูฝังวฒันธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

 
 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

65 

 นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ 

 บริษัทก าหนดนโยบายการวางแผนพฒันาสายอาชีพของพนกังานทุกสายวิชาชีพในทุกระดบั โดยพนกังานจะ
ได้รับการพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง โดยการน าแนวทาง Competency มาประยกุต์ใช้ใน
องค์กรทัง้ในสว่นของความสามารถหลกัส าหรับพนกังานทกุคนในองค์กร ความสามารถด้านการบริหารส าหรับ
ผู้บริหาร และความรู้ความช านาญในสาขาวิชาชีพตา่งๆ เพื่อน าไปวิเคราะห์ วางแผนและเป็นแนวทางการพฒันา
ขีดความสามารถของพนักงานรายบุคคลด้วยการพัฒนาที่หลากรูปแบบส าหรับพนักงานทุกระดับเพื่อสร้าง
ศกัยภาพตนเองให้รองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท 

 

 นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูงในองค์กร โดยจัดท าหลกัสูตร  และเคร่ืองมือในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation Enlargement & 
Enrichment. Job Assignment, Talent Monitor รองรับการเติบโตในองค์กรแบบก้าวกระโดด ส าหรับพนกังานท่ี
มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ (High Performance) และมีศักยภาพสูง (High Potential) ทัง้นี ้เพื่อสนับสนุนให้
พนกังานใช้ความรู้ความสามารถและศกัยภาพท่ีมีมาใช้ในการปฏิบตัิงานได้อยา่งเต็มที่ รวมถึงสร้างความผกูพนั
ตอ่องค์กรและพร้อมอทุิศตนในการปฏิบตัิงาน เพื่อตอบสนองตอ่เปา้หมายขององค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
นอกจากนี ้บริษัทยงัเล็งเห็นและให้ความส าคญักับแผนการสืบทอดต าแหน่งของบุคลากร โดยเฉลาะผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทด้วยโครงการ Career Path Development Plan ทัง้นี ้เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทมี
ความพร้อมในการเตรียมบคุลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีต าแหนง่วา่งหรือส าหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 

 นโยบายการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทตระหนกัเสมอว่าบคุลากรเป็นทรัพยากรอนัมีค่าในการขบัเคลือ่นองค์กรให้ประสบความส าเร็จและเติบโต
ได้อย่างยัง่ยืนบริษัทจึงพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถของบคุลากรในทกุระดบัอย่างต่อเนื่องควบคู่กบัการ
น าระบบบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคลในด้านตา่งๆ มาประยกุต์ใช้ 

 

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท 

เพื่อสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพผู้บริหารและพนกังานให้สามารถท างานตอบสนองตอ่กลยทุธ์และเปา้หมายของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ บริษัทจึงออกแบบและพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมภายในองค์กร  เพื่อ
พัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับ/เลื่อนต าแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมธุรกิจที่
ด าเนินการทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  

 

บริษัทส่งเสริมการพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิงานตามหน้าที่งาน เช่น   มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี  ทกัษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐานทาง IT  การจดัการงานธุรการ ฯลฯ  และพนกังานทกุคนจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลกั เพื่อให้
พนกังานทุกคนของบริษัท ปฏิบตัิงานได้สอดคล้องกับวฒันธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เช่น การปฐมนิเทศ
พนกังานใหม ่การสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพ  Strategic People Management ฯลฯ 

 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

 

66 

นอกจากนี ้เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการพฒันาพนักงานให้มีศกัยภาพและทักษะความสามารถ
ทางด้านการสือ่สารภาษาองักฤษอยา่งตอ่เนื่อง ในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training)  

 

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท 

นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนบัสนนุให้ผู้บริหารและพนกังานเข้ารับการฝึกอบรม
จากสถาบนัหรือองค์กรท่ีมีช่ือเสียง เพื่อพฒันาความสามารถของแต่ละบคุคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อีกทัง้ เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นแนวความคิดและมมุมองใหม่ๆ  กบัองค์กรอื่น 

 

บริษัทได้ด าเนินการจดัอบรมบคุลากรของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
หน้าที่การงานการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ท าการจดั
อบรมภายในบริษัท และภายนอกบริษัทโดยเข้าร่วมอบรมกบัสถาบนัการจดัอบรมตา่งๆ ดงันี  ้

 

สรุปการอบรมให้กบัผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2560 

การจัดอบรม จ านวนครัง้ (ครัง้) จ านวนผู้เข้ารับการอบรม (คน) 
การอบรมภายในบริษัทฯ  
ผู้บริหาร 
พนกังาน 

 
 

10 
11 

 
 

12 
204 

รวม 21 216 

การอบรมจดัโดยสถาบนัอบรมตา่งๆ  
ผู้บริหาร 
พนกังาน 

 
 

12 
19 

 
 

12 
59 

รวม 31 71 
รวมจ านวนการจัดอบรมทัง้หมด 52 287 

 

หลักสูตรการอบรมภายใน  และหลักสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก  
 

หลักสูตรการอบรมภายใน อาท ิ

1. 7 Habits การท างานเชิงรุก 
2. The Insurance Act 2015 
3. Strategic People Management 
4. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประกนัภยัเรือ P&I 
5. การพฒันาระบบสารสนเทศในองค์กร 
6. ระบบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel & ERP 

7. เทคนิคการออกแบบ และก าหนด KPI’s ให้ได้ผลในทาง
ปฎิบตัิ 

8. การใช้งานโปรแกรม ERP 
9. ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 
10. การสือ่สารเชิงกลยทุธ์เพื่อความส าเร็จอยา่งเหนือชัน้ 
11. ความรู้พืน้ฐานคนประจ าเรือ 
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หลักสูตรการอบรมต่างประเทศ และภายนอก อาท ิ

1. MLC 2006 Compliance Preparation 
2. Tanker management and self-assessment (TIAS) 
3. Marine Technical Training 2017 
4. ABB Turbocharging Customer Information & 

Awareness Couse 2017 
5. Technical Seminar of MET Turbocharger 
6. Class NK Technical Seminar in Collaboation with Thai 

Shipowners's Association (TSA) for the year 2017 
7. Framo Seminar for Superintendent   
8. Computerized Maintenance Management System 
9. Sustainable Human Resource Strategy: Beyond HRM 

Approach 
10.  INET SECURITY DAY 
11.  The New, COSO 2017 ERM Framework 
12.  IR Workshop 2/2560 'IR Story under VUCA world' 
13.  Good Practices for Analyst Presentation 
14. TFRS ใหมท่ี่ต้องรู้ 
15. แนวทางการปฏิบตัิเรือสนิค้าไทยเดินทางผา่นพืน้ท่ีเฝา้ระวงั

จากการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 
16. การรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมือโปรด้วย PIVOT 

TABLE AND PIVOT CHART IN EXCEL 2013 
17. เทคนิคการสร้างสื่อการน าเสนอด้วย Power point 2013 

แบบ Interactive 

18. การใช้งานระบบ SET Portal 
19. บทบาทความรับผิดชอบของนายช่างเทคนิค 
20.  การบริหารจดัการธุรกิจเดินเรือ 
21. ภาษี เงิน ได้  ปี  60 (2017 DEFERRED TAX) หลักการ 

ปัญหาและแนวปฏิบตัิ 
22. การบญัชีเคร่ืองมือทางการเงิน 
23. 140 ประเด็นปัญหาการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
24. เทคนิคการปิดบัญชีส าหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทนุจาก BOI 
25. กลยทุธ์การบริหารและพฒันางานธุรการและส านกังานยคุ

ใหมอ่ยา่งเป็นระบบ 
26. จดุประกายความคิดใหม ่เสริมอาวธุ การสรรหาคม 
27. อพัเดทค าพิพากษาคดีแรงงาน เลิกจ้างที่เป็นประโยชน์ต่อ

นายจ้าง HR 
28. Easy Excel เพื่อการปรับคา่จ้างและจ่ายโบนสัประจ าปี 
29. การบริหารและการพฒันาระบบงานธุรการ 
30. การตรวจสอบการก ากบัดแูลกิจการ 
31. เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลงุทนุ และกลยุทธ์การบริหาร

ความเสีย่ง เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่ม 
32. Business Strategy for IR 
33. มาตรฐาน ISO 9001:2015 
34. เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาองักฤษเพื่องานจดัซือ้ 
35. การควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ยุค

ดิจิตอลและลอ่งเรือศกึษาดงูาน 5 ทา่เรือ 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเช่ือว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้การ
บริหารงานมีความโปร่งใสและมีประสทิธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อยา่งยัง่ยนื โดยมีความสมัพนัธ์ที่ดี
กบัผู้มีสว่นได้เสยีในธุรกิจทกุฝ่าย ซึง่ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า และสงัคม  บริษัทจึงได้จดัให้มีการ
ด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน 
(Compliance Unit) ซึ่งท าหน้าที่ดูแลให้บริษัทกรรมการ และผู้ บริหาร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ  
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส านกังาน ก.ล.ต.  พรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกจิของบริษัท 

 
9.1.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่า การก ากบัดแูลกิจการที่ดี เป็นพืน้ฐานในการด าเนินงานของบริษัท  
ให้มีมาตรฐานยิ่งขึน้ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท  จึงเห็นควรให้มีการจดัท าหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดีของบริษัท(Good Corporate Governance) ขึน้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การด าเนินงานของบริษัทจะอยู่
ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน รวมถึงค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้มี
สว่นได้เสยีทกุฝ่ายในระยะยาว 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ

นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนที่จัดท า
โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จดัท าขึน้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้บคุคลภายในบริษัทและบคุคลภายนอกได้รับทราบถึงการให้ความส าคญัของการก ากบัดูแลการ
บริหารงานตามนโยบาย การควบคมุให้มีการปฏิบตัิงานอยา่งโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทัง้นี ้นโยบายการก ากบัดแูล
กิจการของบริษัทครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงัตอ่ไปนี ้

 
 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 
บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขัน้พืน้ฐาน เช่น สิทธิในการซือ้

ขายและโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สทิธิในการจะได้รับสว่นแบ่งก าไรของบริษัทสทิธิในการรับขา่วสารและข้อมลูของ
บริษัทอยา่งเพียงพอ และสทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ดงันัน้ บริษัทจึง
มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่เป็นการ
สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยแนวนโยบายที่ส าคญัมีดงันี ้

 

(1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท  เสนอความคิดเห็น และข้อซกัถามลว่งหน้า ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
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(2) บริษัทก าหนดให้มีการจดัสง่ หรือเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั และเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นให้กบัผู้ ถือ
หุ้ นล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม หรือเป็นไป
ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนัก่อนวนัประชมุ โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัติดตอ่กนั ทัง้นี ้ใน
แต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ข้อมูล
ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงบริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้
ลว่งหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

(3) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ 
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ หรือ บคุคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใด
แบบหนึง่ที่บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

(4) บริษัทมีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชุม 
โดยบริษัทได้ก าหนดสถานที่จัดประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอต่อการเดินทางเข้าร่วม
ประชมุ 

(5) บริษัทสง่เสริมให้กรรมการทกุท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถาม
ข้อสงสยัตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

(6) ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ค าถาม ในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระต่างๆ และก าหนดให้
กรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้จะมีการบนัทึก
ประเด็นซกัถาม และข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

(7) บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นไว้อย่างชัดเจนในรายงานการ
ประชมุ โดยมีการบนัทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออก
เสยีงเป็นจ านวนเทา่ใดในแตล่ะวาระของการประชมุที่ต้องมีการลงมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(8) ภายหลงัการประชุม บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุ โดยก าหนดให้แสดงข้อมลูอยา่งครบถ้วน และ
ถกูต้อง เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 

โดยในปี 2560 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับสทิธิตา่งๆ ดงันี ้
 

- สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสทิธิในการซือ้-ขาย หรือ โอนหุ้น 
บริษัทมี บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านงานทะเบียนหลกัทรัพย์ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และส่ง
ค าถามล่วงหน้า 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้น การเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และสทิธิในการสง่ค าถามลว่งหน้า ดงันี ้
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การเสนอวาระการประชมุ  และการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  
ตัง้แตว่นัท่ี 29 กนัยายน 2560 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561  

การสง่ค าถาม  
ตัง้แตว่นัท่ี 29 กนัยายน 2560 จนถึงก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

 
โดยมีหลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม รวมทัง้แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชมุ การเสนอช่ือบคุคล
เพื่อเป็นกรรมการ และสง่ค าถามลว่งหน้า แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ในหน้า 
“นักลงทุนสัมพันธ์” ส่วนของ “AGM” หัวข้อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และการส่งค าถามล่วงหน้า” 

 
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยในปี 
2560 บริษัทมีการประชุมผู้ ถือหุ้ น 1 ครัง้ คือการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  
18 เมษายน 2560 ณ อาคารเดอะไนน์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้แจ้งให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสทิธิในการเข้าร่วมประชมุดงันี  ้

 

ก่อนวันประชุม 
บริษัทได้แจ้งก าหนดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 พร้อมวาระการประชุมซึ่งมีความเห็น
ของคณะกรรมการในแต่ละวาระ  รวมทัง้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงิน
ปันผล (Record Date) ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ล่วงหน้า 46 วนั ก่อนวนัประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ  และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.amamarine.co.th) ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “AGM” ทัง้ภาษาไทยและภา
องักฤษลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 27 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศกึษาข้อมลูประกอบการประชุม
อย่างเพียงพอ ตลอดจนบริษัทได้จดัสง่หนงัสือนดัประชุมดงักลา่วในรูปแบบเอกสารให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
ระบขุ้อเท็จจริงและเหตผุล  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ 
หลักเกณฑ์การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุม  รายงานประจ าปี (Annual Report) ในรูปแบบซีดี 
หนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง  พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัลว่งหน้าก่อน
วันประชุม 22 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยลงประกาศติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

 

นอกจากนี ้บริษัทได้มีการติดต่อประสานงานกบันกัลงทนุสถาบนั ในการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะ
ให้พร้อมก่อนวนัประชมุ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

 
วันประชุม 
บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรววจเอกสาร  เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน รวมถึงเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
และเพียงพอ ในการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชัว่โมง  โดยบริษัทได้ใช้บริการ
จากบริษัทภายนอกที่มีความเช่ียวชาญในการให้บริการระบบสารสนเทศส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น
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ครบวงจร ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง และการตรวจนับ
คะแนน โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด (Barcode) เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้น และความรวดเร็ว
ในการแสดงผลให้ที่ประชุมรับทราบโดยทัว่กัน  รวมทัง้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอ านวยความสะดวกใน
การตรวจเอกสาร แจกรายงานประจ าปี และเก็บบตัรลงคะแนน อยา่งเพียงพอ 

 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธาน
กรรมการบริษัท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนกุรรมการ นอกจากนี ้ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการ  ผู้จดัการ  ตวัแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม 
รวมทัง้ประธานกรรมการเป็นผู้ ด าเนินการประชุม และมีเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นพิธีกรในการแนะน า
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  แจ้งจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุม  จ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียง วิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน และประกาศผลการนบัคะแนนในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุทราบ  โดยในการประชุม
ครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 175 ราย 

 

บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย และได้ขออาสาสมคัรตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น มาเป็นผู้ตรวจสอบการนบั
คะแนนเสียง ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับผู้ ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสยีงใน
แตล่ะวาระ และได้ตรวจนบัคะแนนเสยีง พร้อมทัง้เปิดเผยผลคะแนนเสยีงทกุวาระ ทัง้เห็นด้วย  ไม่เห็น
ด้วย  งดออกเสยีง และบตัรเสยี  โดยคณะกรรมการได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้ นได้ซักถามและแสดงความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้พิธีกรได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นส่งบัตร
ลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานการเข้าร่วมประชมุ 

 
หลังการประชุม 
ภายหลงัการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัท าการ
ถดัไป  ซึ่งได้ระบคุะแนนเสียงเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  และบตัรเสีย รวมทัง้จ านวนผู้ ถือหุ้น
และจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงที่เพิ่มขึน้ในแตล่ะวาระ ตลอดจนบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมที่
ระบรุายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ตวัแทนในการตรวจ
นบัคะแนนเสียง และค าชีแ้จงที่เป็นสาระส าคญัโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทัง้ภาษาไทยและภาองักฤษ ส่ง
ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ พร้อมทัง้เผยแพร่ไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th)  

 
- สิทธิในการเลอืกตัง้กรรมการ รวมทัง้การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 และให้มีการเลือกตัง้กรรมการแทนกกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  โดย
กรรมการที่ต้องออกตามวาระสามารถกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการ
ลงคะแนนเสยีงดงันี ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง  
2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

http://www.amamarine.co.th/
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3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 
นอกจากนัน้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้  โดยได้แนบข้อมลูของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือในการ
เลือกตัง้ พร้อมแสดงรายละเอียดของคา่ตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการ และ
คณะอนกุรรมการ ไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ ซึง่เพียงพอตอ่การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

 
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ บริษัทก าหนดให้มีวาระพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ซึ่งบริษัทได้แสดงข้อมูลประวตัิการเป็นผู้ สอบบญัชีซึ่งลง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ของผู้ สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอแต่งตัง้ และรายละเอียด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เพียงพอตอ่การพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

 
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัท

อย่างเสมอและทันเวลา 
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลส าคัญ รวมทัง้
ขา่วสารตา่งๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) 

 

- สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร 
บริษัทมีการจดัสรรก าไรให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปของเงินปันนผล (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “นโยบาย
การจ่ายเงนิปันผล”) 

 
นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างต้นแล้ว บริษัทไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้
ถอืหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 
บริษัทค านึงถึงความส าคัญของผู้ ถือหุ้ นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้ บริหาร และ  

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย และผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเอือ้ให้เกิด
ความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ดงันี ้

 
(1) ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  

และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อซักถามทัง้ก่อนการประชุมและ
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ระหว่างการประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบ
ฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุแทนได้ 

(2) ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่
เก่ียวข้อง และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ีมีสว่นได้เสยีดงักลา่ว 

(3) ในการประชุมเพื่อเลือกตัง้กรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
กรรมการได้เป็นรายบคุคล ท าให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิที่จะเลอืกผู้แทนที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามาท า
หน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดความหลากหลาย และเป็น
ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง 

(4) ก าหนดไม่ให้กรรมการ ผู้ บริหาร ผู้ ปฏิบัติงานที่ ได้ รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายใน  
ตอ่บคุคลภายนอก หรือบคุคลที่ไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยข้อมูลภายในที่มิได้เป็นข้อมูล
สาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานดงักลา่วได้มาโดยอาศยัต าแหน่งหน้าที่ในบริษัทรวมถึง
ห้ามไมใ่ห้กรรมการและผู้บริหารซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่
ตอ่สาธารณชน 

(5) แจ้งให้กรรมการและผู้ บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ รวมถึงก าหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายหุ้น
ของบริษัทตนเองอยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนวนัซือ้ขาย 

 

โดยในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
ซึ่งหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญเท่านัน้  กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทน บริษัท
ได้สง่หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถระบคุะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในแต่ละวาระได้ พร้อมทัง้
แนบรายละเอียดของกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่านของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น  รวมทัง้ได้ระบุ
เอกสาร หลกัฐาน และวิธีการมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 มีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ เข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จ านวน 111 ราย  นอกจากนี ้บริษัทได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการแต่งตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคลในวาระการเลอืกตัง้กรรมการ ทัง้นีใ้นการประชมุครัง้นี ้บริษัทได้ด าเนินการประชมุเรียงตามวาระท่ีระบใุนหนงัสอื
นดัประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นจากที่ระบไุว้ ซึง่จะเป็นการลดิรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุม
ได้ด้วยตนเอง  อีกทัง้บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน โดยรายละเอียด
ปรากฏในหวัข้อ “การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน” 

 
หมวดที่ 3 การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

บริษัทให้ความส าคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจการ เช่น ผู้ ถือหุ้น 
พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ลกูหนี ้คู่แขง่ ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ
กฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ได้รับการดแูลอยา่งดี 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
 

74 

บริษัทได้จดัให้มีช่องทางส าหรับให้ผู้มีสว่นได้เสียสามารถสง่ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมทัง้การแจ้ง
เบาะแสทุจริต อันเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) และได้แสดง
รายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ยึดถือปฏิบตัิ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้เสยีปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” 

 
3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมกันไม่กระท าการใดๆ ที่ เป็นการละเมิด  
หรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้รักษาผลประโยชน์ และสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยค านงึถึงการเติบโต
ของบริษัทอย่างยัง่ยืน การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับบริษัทผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมัน่ในหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานทกุคนในบริษัทที่มีตอ่การด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบาย
ให้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยก าหนดให้การแต่งตัง้ การโยกย้าย การให้ผลตอบแทน และ
สวสัดิการ รวมทัง้การลงโทษพนกังาน ต้องกระท าด้วยความยตุิธรรม โปร่งใส และเหมาะสมกบัพนกังานนัน้ๆ ซึง่ขึน้อยูก่บั 
ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทยงัสนับสนุนการพฒันาความรู้ความสามารถของ
พนกังานอยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้บริษัทยงัเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนกังานทกุระดบัสง่ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ ใน
การปรับปรุงการท างานในแตล่ะหนว่ยงาน  

 

3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และ 
ตรงต่อความต้องการของลกูค้า การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการอย่างครบถ้วน ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงตอ่ลกูค้า รวมถึงการปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่มีตอ่ลกูค้าอยา่งโปร่งใส และเท่าเทียมกนั และ
ให้ความส าคญักับการรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ โดยไม่น าข้อมลูดงักล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์
ของตนเองและ/หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

3.4) การปฏิบัติต่อ คู่ ค้า เจ้าหนี ้และลูกหนี ้

บริษัทค านึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทและ
พนักงานจะไม่มีการเรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการด าเนินธุรกิจกับ คู่ค้า เจ้าหนี ้และลกูหนี ้
ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้าหนี ้และลูกหนี ้โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย สญัญา และ
ข้อตกลงที่มีร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อผกูพนัในสญัญา หรือข้อตกลงที่มี
ร่วมกนั บริษัทจะแจ้งให้คูค้่า เจ้าหนี ้และลกูหนี ้ทราบโดยดว่น เพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้  

 

3.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

บริษัทปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าโดยยึดหลกัการค้าเสรี ความเสมอภาคกนั และการแข่งขนัอย่างเป็น
ธรรม โดยบริษัทไม่สนบัสนนุให้มีการท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกลา่วหาใสร้่ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดย
ปราศจากมลูความจริง หรือกระท าการใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่การแขง่ขนั  

http://www.amamarine.co.th/
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3.6) การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงบทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการก าหนดและทบทวนนโยบายและแผนงาน
ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุมและวดัผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองที่เก่ียวกบัความปลอดภยัอาชีวอนามยั ความมัน่คง และสิ่งแวดล้อม
ได้อยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ รวมถึงเหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

 

นอกจากนี ้บริษัทยงัสง่เสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนกังานมีจิตส านึก
และความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไมส่นบัสนนุกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภยัต่อสงัคม หรือศีลธรรมอนั
ดีงาม หรือเป็นการการสง่เสริมอบายมขุ  

 
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท (www.amamarine.co.th)  และ
ช่องทางอื่นๆ เช่น รายงานประจ าปี (Annual Report)  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) การแถลงขา่วและให้
สมัภาษณ์ผ่านสื่อ รวมทัง้กิจกรรมนักลงทุน เป็นต้น  ส าหรับรายงานต่างๆ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท
และการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้มอบหมายให้นกั
ลงทนุสมัพนัธ์ ท าหน้าที่ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ นกัวิเคราะห์ และภาครัฐที่เก่ียวข้อง 
 

การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัท 

ในปัจจุบนัการเปิดเผยสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว บริษัทสามารถส่ง
ข้อมูลข่าวสาร  รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นและผู้ เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและพืน้ที่ อีกทัง้
สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้  ท าให้เกิดความเทา่เทียมกนัในการรับทราบข้อมลู และข้อมลูมีความเช่ือถือได้ ทัง้นี ้บริษัทได้
มีการเปิดเผยข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้

- ข้อมลูทัว่ไปของบริษัท เช่น กฎบตัรและข้อบงัคบัของบริษัท ลกัษณะธุรกิจ กรรมการ 

- ข้อมูลด้านนักลงทุนสมัพันธ์ เช่น เร่ืองเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปี และแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

- รายงานทางการเงิน ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  และผลการด าเนินงาน 
(MD&A) ซึ่งได้มีการจัดส่งเอกสารให้กับ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการท่ีผู้ สอบบัญชีแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเง่ือนไข รวมทัง้ไม่มีประวตัิการถูกสัง่ให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และส านกังาน ก.ล.ต. 
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- การชีแ้จงผลการด าเนินงาน กรณีท่ีบริษัทมีรายได้หรือก าไรสทุธิเปลี่ยนแปลงเกินกวา่ร้อยละ 20 

- ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่น การลงทุนซือ้เรือ (การได้มาซึ่งสินทรัพย์) และการขายเรือของบริษัท  
รายงานการใช้เงินเพิ่มทนุ  การจ่ายเงินปันผล และการแตง่ตัง้กรรมการ เป็นต้น 

ขา่วสารและเอกสารเผยแพร่ของบริษัท (ผ่านเว็บไซต์บริษัท) เช่น Company Snapshot, Opportunity 
Day และ Analyst Meeting เป็นต้น 

 
การเปิดเผยข้อมูลทางรายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต.  บริษัทได้มีการจัดท ารายงาน

ประจ าปี และแบบ 56-1 เพื่อเปิดเผยข้อมลูการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทอย่างความถูกต้อง ครบถ้วน ละ
เพียงพอ เช่น โครงสร้างุรกิจ  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  นโยบายและภาพรวมของบริษัท  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  และโครงสร้างการจัดการและการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัท  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตลอดจนการปฏิบตัิหน้าที่ในปีที่ผา่นมาของคณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการ เป็นต้น  

 
การจัดท ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหาร 
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ซือ้ 

ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ โดยหน่วยงานเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการจดัสง่รายงานดงักลา่วตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททกุครัง้ 

 

ข้อมูลการถอืครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2560 
 

 กรรมการ 
 

กรรมการ 
จ านวนหุ้นสามัญที่ถอืในบริษัท (หุ้น) 

ก่อนการได้มา / จ าหน่ายไป ได้มาระหว่างปี จ าหน่ายไประหว่างปี คงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 เพิ่ม / (ลด) 

1. นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ 1      
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

     68,400,000 
     - 

- 
- 

- 
- 

    68,400,000  3 

- 

- 
- 

2. นายกศุล เวชศิลป์ 2 

   คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
               - 
               - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3. นายเกษม เวชศิลป์ 1 

   คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
     - 
     - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4. นายมานิต นิธิประทีป 2 

   คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
       80,000 

- 
- 
- 

- 
- 

       80,000 
- 

- 
- 
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กรรมการ 
จ านวนหุ้นสามัญที่ถอืในบริษัท (หุ้น) 

ก่อนการได้มา / จ าหน่ายไป ได้มาระหว่างปี จ าหน่ายไประหว่างปี คงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 เพิ่ม / (ลด) 

5. นายฉตัรชยั ศรีทิพยราษฎร์ 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

     - 
     - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

- 
- 

- 
     13,000 

- 
 12,500 

- 
            500 

-          
500 

7. นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ 
   คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

     500,000 
  2,020,000 

- 
- 

- 
 10,000 

     500,000 
  2,010,000 

-   
(10,000) 

8. นายพิศาล รัชกิจประการ 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

  9,200,000 
- 

1,800,000 
- 

100,000 
- 

10,900,000 
- 

1,700,000 
- 

9. นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

15,890,000 
- 

     40,000 
- 

- 
- 

15,930,000 
- 

    40,000 
- 

10. นายธาตรี เกิดบญุสง่ 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 11. นายชยัทศัน์ วนัชยั 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

- 
- 

- 
     39,000 

- 
- 

- 
       39,000 

-     
39,000 

หมายเหตุ : 1 นายพิพฒัน์ รชักิจประการ ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายเกษม เวชศิลป์ เข้ามาด ารงต าแหน่ง
แทน เมือ่วนัที ่1 มิถนุายน 2560 

                      2 นายกุศล เวชศิลป์ ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยนายมานิต นิธิประทีป เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน 
เมือ่วนัที ่ 1 มิถนุายน 2560 

                  3  จ านวนการถือครองหลกัทรพัย์คงเหลือ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 

 
 ผู้บริหาร  

 

ผู้บริหาร 
จ านวนหุ้นสามัญที่ถอืในบริษัท (หุ้น) 

ก่อนการได้มา / จ าหน่ายไป ได้มาระหว่างปี จ าหน่ายไประหว่างปี คงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 เพิ่ม / (ลด) 

1. นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

     100,000 
- 

- 
- 

- 
- 

100,000 
- 

- 
- 

2. จ่าเอกรักชาติ จนัทร์รอด 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

       50,000 
- 

 8,500 
- 

- 
- 

 58,500 
- 

 8,500 
- 

3. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

  20,000 
- 

 5,000 
- 

- 
- 

 25,000 
- 

 5,000 
- 

4. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชยั 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

  50,000 
- 

- 
- 

- 
- 

 50,000 
- 

- 
- 

5. นางอรอมุา วิศาลสวสัดิ ์
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

  20,000 
- 

 2,000 
- 

2,000 
- 

 20,000 
- 

- 
- 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
 

78 

ผู้บริหาร 
จ านวนหุ้นสามัญที่ถอืในบริษัท (หุ้น) 

ก่อนการได้มา / จ าหน่ายไป ได้มาระหว่างปี จ าหน่ายไประหว่างปี คงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 เพิ่ม / (ลด) 

6. นางสาวก้อยกาญจน์ สวา่งวรรณ์ 1 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

  20,000 
- 

- 
- 

- 
- 

 20,000 
- 

- 
- 

7. นางสาวธนิสร กร า้มาตร 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

100,000 
- 

33,000 
- 

- 
- 

133,000 
- 

33,000 
- 

8. นางสาวสมฤทยั เสง็ศรี 
    คู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 

  10,000 
- 

 5,500 
- 

- 
- 

 15,500 
- 

 5,500 
- 

หมายเหต ุ: 1 นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ์ ได้ลาออกจากต าแหน่งเมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 

การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
ชัดเจน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”) 
 
นอกจากนี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องยื่นรายงานการมีสว่นได้เสียครัง้แรกภายใน 30 วนัหลงัจากได้รับการ
แต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบรายงานดังกล่าว กรรมการและ
ผู้บริหารจะต้องรายงานให้บริษัททราบตามแบบรายงานท่ีก าหนด โดยจะต้องจดัเก็บไว้ที่เลขานกุารบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคบั และระเบียบที่เก่ียวข้องการการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. 
ด าเนินการใดๆ อนัเนื่องมาจากการไมเ่ปิดเผยข้อมลูตามข้อก าหนด  
 
นักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึงมุ่งเน้น  
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบริษัทและนกัลงทุน จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) 
เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านงานนกัลงทุนสมัพันธ์และเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระส าคญัของข้อมูลของบริษัทโดย
หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์จะเปิดเผยข้อมลูตามหลักเกณฑ์ของสานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน
ตามความเป็นจริง ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันเวลา และสม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือรายงานงานการเงิน เช่น  
งบการเงิน ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการรายไตรมาสและรายปีให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ ผู้ลงทนุทัว่ไป และ
ผู้ที่สนใจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ  
เพื่อการเผยแพร่ข้อมลูที่ครบถ้วน ถกูต้อง และทนัสมยั ทัง้นี ้กิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทยงัถือเป็นกิจกรรมที่ส าคญั
ที่จะช่วยส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดให้ผู้ที่สนใจสามารถ
ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้
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บริษัทอามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) 
แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
เจ้าหน้าที่แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์   :   นางสาวชญานิน  อศัวช่วง 
ที่อยู ่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชัน้ที่  33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ 

TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

e-mail Address : ir@amamarine.co.th 
โทรศพัท์ : 0 2001 2801 ตอ่ 174 
โทรสาร : 0 2001 2800 

 
นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมลูตามหน้าที่ ภายใต้ข้อบงัคบัของกฏหมายและหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว บริษัท

ยงัจัดให้มีการประชุมแถลงข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ เป็นระยะๆ 
อยา่งสม ่าเสมอตามแผนงาน  โดยในปี 2560 บริษัทมีการเสนอผลงานตอ่นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และประชาชนทัว่ไปอยา่ง
สม ่าเสมอ ดงันี ้

 

กิจกรรม จ านวนครัง้ 
กิจกรรมพบปะนกัลงทนุ (Company Visit) 15 
กิจกรรมพบปะนกัวเิคราะห์ 1 
การแถลงขา่วผลการด าเนินงานของบริษัท (Opportunity Day) 2 
กิจกรรม Site Visit  1 
กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show) 2 
MAI Forum 1 

 
การเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
บริษัทมีแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ

เพียงพอส าหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถและสร้างประโยชน์ให้กบับริษัทสามารถ
อยูร่่วมงานกบับริษัทในระยะยาว โดยไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนที่มากเกินควร ทัง้นี ้บริษัทก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร โดยค านงึถึงความเหมาะสมในเร่ืองตา่งๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผา่นมา รวมถึงอตัราคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารส าหรับบริษัทอื่น
ที่อยู่ในธุรกิจและอตุสาหกรรมที่ใกล้เคียงกนั นอกจากนี ้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณา
และอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  โดยจะได้รับการพิจารรากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 
บริษัทมีการเปิดเผยการให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหารในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ในส่วน 

“โครงสร้างการจัดการ” หวัข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการ” และ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร” 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการ

เงินที่ปรากฎในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
เลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ  ใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีที่สดุใน
การจัดท า รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคณุสมบตัิที่ได้รับการยอมรับและได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่และความนา่เช่ือถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย 

 
คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการ

บนัทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน ในการนีค้ณะกรรมการได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ยงัได้
แสดงความเห็นไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี นอกจากนัน้คณะกรรมการยงัได้จดัท า
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินของบริษัทไว้ในรายงานประจ าปีด้วย 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 
5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจ านวนที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด แต่ต้องมีจ านวนไม่
น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียง
พอท่ีจะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่แก่บริษัทได้ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตัง้
ให้ท าหน้าที่ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด แล้วแต่
จ านวนใดจะสงูกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ  ซึ่งกรรมการทัง้ 9 ท่านของบริษัทมีคณุสมบตัิเป็นไปตามที่ก าหนด ทัง้ยงั
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานหลากหลายสาขา รวมทัง้มีคณุธรรมและความรับผิดชอบ 
โดยมิได้มีการกีดกนัทางเพศแตอ่ยา่งใด 

 
บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากต าแหน่งใน

ทกุครัง้ของการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหน่ง ใน
กรณีที่กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหนง่ดงักลา่วไมอ่าจแบง่ได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้ที่สดุกบั 1 ใน 3 
 

5.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทมีบทบาทที่ส าคญัในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของ
บริษัทและก ากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายและ
ระเบียบของบริษัทวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง ภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 
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บริษัทยงัก าหนดให้มีการจดัท าหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) และคูม่ือ
จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรับ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนกังาน
ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน เพื่อเป็นแนวทางที่น าไปสูก่ารเป็นองค์กรที่มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเป็นธรรมกบั
ทุกฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทยงัก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจและทราบถึง บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นเป็นส าคัญ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่ส าคญัในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัทเช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง และแผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากับ
ควบคมุและดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ 

 

ในการพิจารณาการเข้าท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลกัการ
การรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั ทัง้นี ้บริษัทจัดให้มีการป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหวา่งกนั โดยก าหนดให้บุคคลที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัรายการหรือมีสว่นได้เสยี
จากการท ารายการระหว่างกันต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และ
ต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ รวมถึงไมม่ีอ านาจอนมุตัิในการท ารายการดงักลา่ว การพิจารณา
เข้าท ารายการระหวา่งกนัต้องพิจารณาราคาและเง่ือนไขการท ารายการเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก และต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้
ความเห็นเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนัและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 
5.3) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 
 

- การแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทมีการแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหารระดบัสงูไว้อย่างชดัเจน โดย
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผู้บริหารใน
ระดบันโยบาย ในขณะท่ีผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด  

 

- การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ผู้จดัการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารงาน
ประจ าออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอ านาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้
บคุคลหนึง่บคุคลใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จ  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
1) จดัท าและเสนอ นโยบายและเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
 

82 

2) บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทได้อนมุตัิ 

3) อนุมัติการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานในต าแหน่งที่ต ่ากว่าระดับกรรมการ
ผู้จดัการลงมา รวมถึงเสนอโครงสร้างคา่ตอบแทนประจ าปีของพนกังานในต าแหนง่ที่ต ่ากวา่ระดบั
กรรมการผู้จดัการลงมา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4) มอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ใน
ขอบเขตที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์อ านาจอนมุตัิ หรือระเบียบข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการ
บริษัทได้ก าหนดไว้ 

5) จัดท ารายงานการด าเนินงานของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเร่ืองที่ส าคัญ
อยา่งสม ่าเสมอเป็นตวัแทนของบริษัทในการติดตอ่กบับคุคลภายนอก 

6) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 
 

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

บริษัทมีกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 8 ท่าน  ซึง่ในจ านวนดงักลา่ว
มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านดงักล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจาก
ฝ่ายบริหาร และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือความสมัพนัธ์อื่นใดกบัฝ่ายบริหาร  บริษัทได้
แยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ มิให้เป็นบคุลเดียวกนั เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลของอ านาจการด าเนินงาน โดยมีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการบริษัท 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจบุนั มีจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ   4   ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทัง้คณะ) 
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  1   ทา่น 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  4   ทา่น (รวมกรรมการซึง่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่) 
 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการชุด
ตา่งๆ และกรรมการผู้จดัการ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชดุตา่งๆ อยา่งชดัเจน 

 

5.4) การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการบริษัทจะต้องไมเ่ป็น
กรรมการในนิติบคุคลอื่น หรือประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและแข่งขนักบักิจการของบริษัท   รวมทัง้ก าหนด
คณุสมบตัิของกรรมการอิสระไว้ว่า จะต้องไม่ด ารงต าแหนง่กรรมการ หรือถือหุ้ นเกินกวา่ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอ่ย   โดยกรรมการบริษัททัง้ 9 ทา่น มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 
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5.5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
อยา่งโปร่งใส (รายละเอียดในหวัข้อ “9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง”) 

 

5.6) ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 
 

5.6.1) การก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิสยัทศัน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยไว้ในหวัข้อ 
“นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” 
 
การติดตามดูแลในเร่ืองจริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทได้มีการสือ่สารแนวทางการปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิทางจริยธรรม
ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท  และได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบตัิตาม  โดยผู้บงัคบับญัชาจะเป็น
ผู้ติดตามดแูลการปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจ  รวมทัง้สอดสอ่งดแูล และให้ค าแนะน า การปรึกษา ซึ่ง
อยูบ่นพืน้ฐานของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไมส่ง่ผลเสียต่อภาพลกัษณ์และ
ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

 
กรณีที่พบวา่มีการปฏิบตัิที่ขดัตอ่จริยะรรมทางธุรกิจ ผู้บงัคบับญัชาสามารถด าเนินการตาม

สมควรแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ผู้กระท าผิดจะถกูพิจารณาทางวินยั และอาจได้รับโทษทางกฎหมายหากเป็น
การกระท าที่ขดัตอ่กฎหมาย 

 
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการทจุริต ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ

รับข้อร้องเรียนหรือความเห็นเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรม หรือการกระท าที่เข้าขา่ยการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บงัคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบและให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามรายละเอียดในหัวข้อ  “นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น” 

 
5.6.2) ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทมีสว่นในการก าหนดและให้ความเห็นชอบ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
กลยทุธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทรวมทัง้ก ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผน  นโยบาย และงบประมาณที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยึด
หลกัการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต.  นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการ
บริหารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามผลการด าเนินงานดงักลา่ว และรายงานตอ่ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 
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5.6.3) การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ เพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการ และตรวจสอบ 
พิจารณาเร่ืองส าคญัตา่งๆ ของบริษัทโดยมีคณะอนกุรรมการทัง้หมด 4 คณะ คือ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

รายละเอียด และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ แสดงไว้ในหัวข้อ  
“2. คณะอนุกรรมการ”  นอกจากนัน้ คณะกรรมการได้ก าหนดให้มีกฎบตัรของคณะอนกุรรมการ ซึง่ได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ในสว่น “นกัลงทนุสมัพนัธ์” ภายใต้หวัข้อ “กฎ
บตัรและข้อบงัคบั” 

 

5.6.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
 

1. คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดย
อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการ
ก าหนดวาระการประชุมและจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลและเวลาใน
การศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอ ยกเว้นกรณีที่จ าเป็นเร่งดว่น เพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัทบริษัท
อาจแจ้งการนดัประชมุและสง่หนงัสอืเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วนัก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ 
โดยบางวาระอาจมี คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ) 
หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุม
นัน้ๆ เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้อซกัถามของคณะกรรมการบริษัททัง้นี ้ในการลงมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลกั โดยก าหนดให้กรรมการบริษัท 1 คนมีสิทธิ
ออกเสียงได้ 1 เสียง และกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็น
เสยีงชีข้าด 

 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ในการประชมุคณะกรรมการ ณ จะต้องมีองค์ประชุมขัน้ต ่า
ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 

ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้
บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกต้องและเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้ จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสาร

http://www.amamarine.co.th/
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เก่ียวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง  และคณะกรรมการและผู้ เก่ียวข้องสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยในปี 2560 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้

 

รายชื่อกรรมการ การเข้า
ประชุม 
(ครัง้) 

สาระส าคัญที่พิจารณา 

1. นายพิพฒัน์  รัชกิจประการ 1 
2. นายกศุล  เวชศิลป์ 1 
3. นายเกษม เวชศิลป์ 1 
4. นายมานิต นิธิประทีป 1  

5. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฏร์ 
6. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 
7. นายชศูกัดิ์  ภชูชัวนิชกลุ 
8. นายพิศาล  รัชกิจประการ 
9. นางสาวภคัจิรา  รัชกิจประการ 
10. นายธาตรี  เกิดบญุสง่ 
11. นายชยัทศัน์  วนัชยั 

 
 
 

3/7 
3/7 
4/7 
4/7 
7/7 

6/7 2 
7/7 
7/7 
7/7 
7/7 

6/7 3 
 

- รับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
- รับทราบการเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และการสง่ค าถามเก่ียวกบับริษัท
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

- พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2559 
และไตรมาส 1 ถึง 3 ปี 2560 

- รับทราบการปรับแผนงบประมาณปี 2560 และพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณ 
ประจ าปี 2561 

- พิจารณาอนมุตัิรายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 
- พิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2559 
- พิจารณาอนมุตัิรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบญัชี 
- พิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท 
- พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ ประจ าปี 2560 
- พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทน 
- พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
- พิจารณาอนมุตัิการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในโดยรวมปี 2559 
- พิจารณาอนมุตัิการบริหารจดัการเงินสดของบริษัท 
- พิจารณาอนมุตัิการขายเรือ “ญาณี” 
- พิจารณาเร่ืองเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ก าหนดการ และวาระการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

- รับทราบการซือ้รถบรรทกุน า้มนั และพิจารณาการลงทนุเพิ่มเติมในบริษัทยอ่ย  
- รับทราบการเปลีย่นแปลงกรรมการของบริษัทยอ่ย 
- รับทราบการลาออกของกรรมการ 2 ทา่น และพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีลาออก 

- พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง นโยบายบริหารความ
เสีย่ง และคูม่ือการบริหารความเสีย่งฉบบัปรับปรุง 

- พิจารณาอนมุตัิกฏบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน และคูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายใน 

- พิจารณาอนมุตัิคา่ใช้จา่ยในการท า Due Diligence – M&A 
- พิจารณาอนมุตัิการท าประกนัความรับผิดชอบของกรรมการ (D&O Insurance) 
- พิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์กร และแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท 
- รับทราบผลประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และผลการประเมิน
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รายชื่อกรรมการ การเข้า
ประชุม 
(ครัง้) 

สาระส าคัญที่พิจารณา 

การก ากบัดแูลกิจการ ประจ าปี 2560 
- พิจารณาอนมุตัซิือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี เรือ “อณัณิกา” และเรือ “สลณิา” 
- รับทราบโครงการท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ 
- รับทราบการใช้งานระบบรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ
กรรมการ และผู้บริหาร (แบบ 59-2) ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

- พิจารณาอตัราการขึน้เงินเดือนประจ าปี 2561 ก าหนดโบนสัประจ าปี 2560 และ
นโยบายการจ่ายโบนสั 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2559 และพจิารณาหลกัเกณฑ์ 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะอนกุรรมการ กรรมการผู้จดัการ 
และเลขานกุารบริษัท ประจ าปี 2560 

- พิจารณาอนมุตัิการท าสญัญาซือ้หรือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward 
Contract) 

หมายเหต ุ:  1 นายพิพฒัน์ รัชกิจประการ และนายกุศล เวชศิลป์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดย
นายเกษม เวชศิลป์ และนายมานิต นิธิประทีป เข้าด ารงต าแหน่งแทน ในวนัที ่1 มิถนุายน 2560 

 2 ลาป่วย 
 3 ติดภารกิจ 

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ (การประชุมครัง้ที่ 5/2560 
เป็นการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง) โดยสรุปได้ดงันี ้

 

รายชื่อกรรมการ การเข้า
ประชุม 
(ครัง้) 

สาระส าคัญที่พิจารณา 

1. นายกศุล  เวชศิลป์ 1 
2. นายมานิต นิธิประทีป 1 
3. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฏร์ 
4. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 

1/5 3 
3/5 

4/5 3 
4/5 2 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 
- รับทราบการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

- พิจารณารายงานของผู้สอบบญัชี และงบการเงิน ส าหรับปี 2559 และส าหรับแต่
ละงวด ในปี 2560 

- พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรวมและรายงานทางการเงินของบริษัท 
- พิจารณาเห็นชอบรายงานวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัท ส าหรับปี 2559 และส าหรับแตล่ะงวด ในปี 2560 

- พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ส าหรับปี 2559 และไตรมาส
ที่ 1 ถึง 3 ปี 2560 
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รายชื่อกรรมการ การเข้า
ประชุม 
(ครัง้) 

สาระส าคัญที่พิจารณา 

- พิจารณาสอบทานท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย ปี 2559 และ
ในไตรมาสที่ 1 ถงึ 3 ปี 2560 

- พิจารณานโยบายบริหารความเสีย่ง และคูม่ือการบริหารความเสีย่ง 
- พิจารรากฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน และคูม่ือการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
- พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ส าหรับไตรมาสที่ 1/2560 
- พิจารณาแบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน ปี 2559 
- พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และเสนอคา่สอบบญัชี ประจ าปี 
2560 

- พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน ส าหรับเดือนสงิหาคม – ธนัวาคม 2560 
- รับทราบคณะกรรมการบริหารความเสีย่งชดุปัจจบุนั 

หมายเหต ุ:  1 นายกศุล เวชศิลป์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2560 โดยนายมานิต นิธิประทีป เข้าด ารง
ต าแหน่งแทน ในวนัที ่1 มิถนุายน 2560 

 2 ลาป่วย 
 3 ติดภารกิจ 

 
3. คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหาร มีการประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ การเข้า
ประชุม 
(ครัง้) 

สาระส าคัญที่พิจารณา 

1. นายชศูกัดิ์  ภชูชัวนิชกลุ 
2. นายพิศาล  รัชกิจประการ 
3. นางสาวภคัจิรา  รัชกิจประการ 
4. นายธาตรี  เกิดบญุสง่ 

12/12 
12/12 

11/12 * 
12/12 

- รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและงบการเงินของบริษัทประจ าแตล่ะเดือน 
- พิจารณาอนมุตัิการให้สตัยาบนัการช าระคา่เบีย้ประกนัภยัรถบรรทกุ 
- รับทราบการเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์กร ของบริษัทยอ่ย 

หมายเหต ุ:  *  ติดภารกิจ 

 
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้สิน้ 3 ครัง้ สรุปได้
ดงันี ้
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รายชื่อกรรมการ การเข้า
ประชุม 
(ครัง้) 

สาระส าคัญที่พิจารณา 

1. นายกศุล  เวชศิลป์ 1 
2. นายมานิต นิธิประทีป 1 
3. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฏร์ 
4. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 
5. นายพิศาล  รัชกิจประการ 

 
 

1/3 3 
1/3 
3/3 

2/3 2 
3/3 

 

- พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ ประจ าปี 2560 และ 2561 
- พิจารณาอนมุตัิรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน ประจ าปี 2559 

- รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท 
- พิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงโครงสร้างองค์กร 
- พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกจากต าแหนง่ 
- พิจารณาการขึน้เงินเดือนประจ าปี 2561 การก าหนดโบนสัปี 2560 และนโยบายการจ่าย
โบนสั 

- พิจารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดตามวาระ 

หมายเหต ุ:  1 นายกุศล เวชศิลป์ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยนายมานิต นิธิประทีป เข้าด ารง
ต าแหน่งแทน ในวนัที ่1 มิถนุายน 2560 

 2 ลาป่วย 
 3 ติดภารกิจ 

 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ 1 การเข้า
ประชุม 
(ครัง้) 

สาระส าคัญที่พิจารณา 

1. นายศกัดิ์ชยั  รัชกิจประการ 
2. นางสาวธนิสร  กร า้มาตร 
3. นายรักชาติ  จนัทร์รอด 
4. นายพิเชษฐ  ยอดวิเชียร 
5. นางอรอมุา  วิศาลสวสัดิ ์
6. นางสาวก้อยกาญจน์ สวา่งวรรณ 
7. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชยั 
8. นางสาวสมฤทยั เสง็ศรี 
9. นางดวงสมร นตุประศาสน์ 
10. นายสมโชค บญุเตี่ยว 
11. นายมนตรี จิระวงศ์สนัติสขุ 
12. นายศภุธนิศร์ ประดบั 

5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
5/5 
4/5 2 

- รับทราบโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
- พิจารณาและปรับปรุงกฏบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
- พิจารณานโยบายการบริหารความเสีย่งของบริษัท และบริษัทยอ่ย 
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงคูม่อืการบริหารความเสีย่ง 
- พิจารณาความเสีย่งระดบัองค์กรของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
- พิจารณาความเสีย่งระดบัองค์กรของบริษัท จากฝ่ายงานทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
- พิจารณาประเมินความเสีย่งในการซือ้เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี ล าใหม ่(เรือมือสอง)  
- พิจารณาแผนบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร และระดบัฝ่ายงาน ของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย  

- พิจารณาความเสีย่งระดบัฝ่ายงานของบริษัทและบริษัทยยอ่ย 
- รับทราบผลการประเมินความเสีย่ง และการจดัอนัดบัความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการ 
ปี 2560 โดยสถาบนัตา่งๆ 

หมายเหต ุ  1/   นางสาวสมฤทยั เส็งศรี ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งเมือ่วนัที ่10 สิงหาคม 2559 
                           2/  นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชยั ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งเมือ่วนัที ่10 สิงหาคม 2559 
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คณะอนกุรรมการตา่งๆ มีการประชมุอยา่งสม ่าเสมอ และได้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
 

การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 

ในปี 2560 บริษัทได้มีการประชมุระหวา่งกนัเองของกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารของบริษัทโดยปราศจากการ
มีสว่นร่วมของฝ่ายบริหาร จ านวน 1 ครัง้ เพื่อให้เกิดความอิสระในการพิจารณาประเด็นส าคญัต่างๆ  การแสดง
ความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการของบริษัท 

 
5.7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อป้องกนัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดปรากฏในหวัข้อ  “จริยธรรม
ทางธุรกิจ”) 

 
5.8) การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทให้ความส าคญักับการก ากับดูแลและห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้
ข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท  บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการป้องกันการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไว้ใน 
“นโยบายการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท” ซึง่เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.amamarine.co.th) ในสว่น “นักลงทุนสัมพันธ์” หวัข้อ “กฎบัตรและข้อบังคับ” 
 

5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัท  คณะอนุกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท 
 

5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและ
รายบุคคล ประจ าปี 2560  เพื่อให้สอดคล้องนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนท าการประเมินผลตนเอง เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพการด าเนินงาน และพฒันาการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตอ่ไป โดยมีการประเมินของคณะกรรมการมีหวัข้อการประเมิน และผลการ
ประเมินดงันี ้
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ทัง้คณะ) 
- โครงสร้างคณะกรรมการ 
- การก าหนดกลยทุธ์และทิศทางของบริษัท 
- การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจดัการ 
- ความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 

ผลการประเมินการปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ ในปี 2560 ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริษัททัง้ 9 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 91.95  ซ่ึงอยู่ในระดับดีเยี่ยม
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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 

- คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
- การประชมุ 
- การพฒันาตนเอง 

 

ผลการประเมินการปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทรายบคุคล ในปี 2560 ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริษัททัง้ 9 ทา่น มีคะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 94.94  ซ่ึงอยู่ในระดับดีเยี่ยม  

 
5.9.2) การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ 
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองในรอบปีที่ผ่าน
มา ว่าและมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  ตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัทจึงได้จดัให้มีการประเมินผลดงักลา่ว ซึ่งในแบบประเมินได้ครอบคลมุ
หวัข้อหลกัๆ ที่ส าคญัดงันี ้
- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
- การฝึกอบรมและทรัพยากร 
- การประชมุ 
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ความสมัพนัธ์กบัหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี  และผู้บริหาร 
- บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต 
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ  ประจ าปี 
2560 เพื่อรับทราบผลการประเมินจากการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าไป
พฒันาการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ เป็นไปตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและก าหนดไว้ในกฎบัตร โดยการประเมินแต่ละคณะมี
หวัข้อการประเมิน และผลการประเมินดงันี ้
- โครงสร้างของคณะกรรมการ 
- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
- การติดตามการบริหารงาน 
- การประชมุของคณะกรรมการ 
- การพฒันาและการฝึกอบรม 
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ในปี 2560 คณะอนกุรรมการทัง้ 3 คณะ มีผลการประเมินการปฏิบตัิงาน ดงันี ้ 
 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
มีคะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 91.59  ซึง่อยูใ่นระดับดีเยี่ยม 

 

การประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร  
มีคะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 96.67 ซึง่อยูใ่นระดับดีเยี่ยม 

 

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
มีคะแนนเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 83.52  ซึง่อยูใ่นระดับดี 
 

5.9.3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการ ประจ าปี 2560  
เพื่อน าไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทน และน าไปพฒันาการปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลยิ่งขึน้ซึง่ในแบบประเมินได้ครอบคลมุเร่ืองตา่งๆ  9 หวัข้อ ดงันี ้

- ความเป็นผู้น า 

- การก าหนดและปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์ 

- การวางแผนทางการเงิน 

- ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

- การบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 

- การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 

- การสืบทอดต าแหน่ง 

- ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 

- การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณธุรกิจ 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการ  ในปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
ร้อยละ 95.39  ซึง่อยูใ่นระดับดีเยี่ยม 

 
5.9.4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เลขานกุารบริษัทได้พฒันาประสทิธิภาพการท างาน บริษัทจึงได้จดัให้มีการประเมินผล
การปฏิบตัิงานของเลขานกุารบริษัท โดยแบบประเมินได้ครอบคลมุหวัข้อหลกัๆ ดงันี ้

- ทกัษะความรู้ความสามารถของเลขานกุารบริษัท 

- การปฏิบตัิตามกฎระเบียบตา่งๆ 

- การติดตอ่และประสานงาน 

- การจดัเก็บเอกสาร 

- การจดัประชมุ 

- การก ากบัดแูลกิจการ 
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ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของเลขานุการบริษัท  ในปี 2560 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 93.84  ซึง่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้ กรรมการบริษัทและ ผู้ที่เก่ียวข้องในการก ากบัดแูลกิจการ เช่น 
เลขานุการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น ให้มีการฝึกอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับงานที่ปฏิบตัิอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น หลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ 
“IOD”) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  และหลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP)  เพื่อให้มีความตระหนกัและเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ซึ่งกรรมการของบริษัททัง้ 9 ท่าน ผ่านการ
อบรมหลกัสตูร DAP และกรรมการ 2 ท่าน ผ่านการอบรมหลกัสตูร DCP  ในแต่ละปี บริษัทจะสง่หลกัสตูรการอบรมที่จดั
โดยสถาบนัต่างๆ ให้กบักรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม โดยในปี 2560 มีกรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรต่างๆ เพิ่มเติม
ดงันี ้
 

กรรมการ หลักสูตรการอบรม 
นายพิศาล  รัชกิจประการ - DCP รุ่นท่ี 250/2017 จดัโดย IOD 

- Ultra Wealth Group รุ่นท่ี 3 จดัโดย UWG 
 
9.1.2 จริยธรรมธุรกิจ 

 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจและบริหารงานเป็นไปตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจึงจดัท าคูม่ือจริยธรรมธุรกิจ 

(Code of Conduct) ส าหรับ กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบตัิงานอย่าง
เคร่งครัดด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและโปร่งใสโดยไมฝ่่าฝืนตอ่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์และ
ความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสงัคมโดยรวม ทัง้นีส้ามารถดูรายละเอียดได้ใน คู่ มือจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ซึง่บริษัทได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

  
บริษัทเช่ือมัน่วา่การด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัจริยธรรมดงักลา่วจะเป็นสว่นส าคญัอยา่งยิ่งที่จะท าให้บริษัทประสบ

ความส าเร็จ  มีความเจริญก้าวหน้า  และเป็นท่ียอมรับจากทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
 
บริษัทมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนกังาน จะยึดถือเป็น แนวทางปฏิบตัิในการท างานใน

ฐานะตวัแทนของบริษัทดงันี ้ 
 
1. ยดึหลักนิติธรรม  

บริษัทยดึถือหลกันิติธรรมในการด าเนินธุรกิจ อีกทัง้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนกังานท่ีจะต้องรู้ระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัทกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้กฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานและการท างานของตน  
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แนวทางปฏิบตัิ  
- ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลกัในการปฏิบัติงาน 

ของทางราชการทัง้ที่มีผลใช้บงัคบัแล้วและที่จะมีผลใช้บงัคบัในอนาคตอนัใกล้  
- ผู้บริหารและพนกังานต้องไม่แสวงหาความลบัทางการค้าของคู่แขง่ หรือข้อมลูจ าเพาะของคู่แข่ง โดย

วิธีการอนัมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผย
ข้อมลู ของคูแ่ขง่ ไมว่า่จะได้จากลกูค้าหรือบคุคลอื่น  

 
2. มีความโปร่งใส 

การตดัสินใจและวิธีการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้กบัผู้มีสว่นได้เสียทัง้หลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบงัคบั ระเบียบ วิธี
ปฏิบตัิของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัมิให้ความลบัทางการค้าร่ัวไหลไปยงัคูแ่ขง่ทางการค้า 

 
แนวทางปฏิบตัิ เช่น 

- ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิตามกระบวนการจดัซือ้/จดัจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอยา่ง
เคร่งครัด มีความโปร่งใสชดัเจน เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย  

- ในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีผู้บริหาร พนกังานฝ่ายขาย หรือผู้ ถือหุ้ นเป็นญาติหรือบุคคลผู้อยู่อาศยัภายใต้
ชายคาเดียวกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานผู้ นัน้ของบ ริษัทต้องแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชาทราบเป็นหนงัสอืทนัที และให้หลกีเลีย่งไมข้่องเก่ียวกบัธุรกรรมการจดัซือ้จดัจ้างนัน้  

- ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัติามคูม่ือแจกแจงอ านาจด าเนินการของบริษัท อยา่งเคร่งครัด  
 

3. ตัง้มั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม  
บริษัทตัง้มั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสมัพันธ์อนัดีอย่าง
ตอ่เนื่องในการด าเนินธุรกิจ อีกทัง้ไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้หนึ่งผู้ ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือ
ความสมัพนัธ์ สว่นตวัตดัสนิ และให้โอกาสเทา่เทียมกนัโดยไมแ่บ่งแยกเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา หรือ เพศ 

 
4. ให้ความส าคัญต่อลูกค้า  

ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทให้ความส าคญัและเอาใจใสต่่อลกูค้า โดยการควบคมุดแูลสินค้าและการ
บริการให้มีคณุภาพ อนัสง่ผลให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจ  

 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบที่พงึมีตอ่สงัคมและชมุชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลกัที่จะสร้างสรรค์
โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและชมุชน  

 
6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง  

บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทัง้นีบ้ริษัทจะ
วางตวัเป็นกลาง 
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ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม  

บริษัทก าหนดให้มีข้อพงึปฏิบตัิส าหรับผู้บริหารและพนกังานเพื่อเป็นแนวทางในการท างาน ดงันี ้ 
 

1. มีภาวะผู้น า  
ผู้ บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้ น าที่เหมาะสม และประพฤติตนให้เป็น  
ที่ยอมรับของสงัคมตลอดจนเป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารจดัการบริษัท 

 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต  

ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท 

 
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  

ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทและระเบียบ
ข้อบังคับในการท างานของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบตอ่ช่ือเสยีงในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 
4. รักษาทรัพย์สิน  

ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อ
กิจการของบริษัทเทา่นัน้ และไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือในทางมิชอบ 

 

5. ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  
ผู้บริหารและพนกังานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มี
ความเคารพซึง่กนัและกนั ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลอื เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกนั
ในการท างาน 

 
6. เป็นพลเมืองดี  

ผู้บริหารและพนกังานพงึท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยูร่่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อยา่งเต็มภาคภูมิ 
 

7. ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย  
ผู้ บริหาร พนักงาน และผู้ ใกล้ชิดพึงไม่ รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ  
กบับริษัทหากการรับนัน้อาจท าให้เข้าใจได้ว่าผู้ รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกบั
ผู้ให้ ซึง่อาจท าให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทได้ 
 

แนวทางปฏิบตัิ  เช่น 
- กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารและพนกังานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวญั เพื่อการโฆษณาทาง

ธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์หรือของขวญันัน้มีมูลค่าไม่เกินกว่า 
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500 บาท ในกรณีของนัน้มีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท ผู้บริหารและพนกังานต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา
ทราบเป็น หนงัสอืและน าผลประโยชน์หรือของขวญันัน้สง่ให้บริษัท 

 

8. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ผู้บริหารและพนกังานไม่พึงปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท 
 

แนวทางปฏิบตัิ  เช่น  ผู้บริหาร พนกังาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศยัภายใต้ชายคาเดียวกนัต้องไม่ด าเนิน
ธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจท าให้บคุคลทัว่ไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัท ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 
9. ไม่ใช้ข้อมูลจ าเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ  

ผู้บริหารและพนกังานไมน่ าข้อมลูจ าเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ 
 

แนวทางปฏิบตัิ  เช่น   ผู้บริหารและพนกังานไมน่ าข้อมลูจ าเพาะไปใช้เพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือสง่
ข้อมลูดงักลา่วให้ผู้อื่นเพื่อการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 

9.1.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
บริษัทให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจบนความโปร่งใส มีจริยธรรม ยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และ

การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสนิบนกบัเจ้าหน้าที่ของ
รัฐหรือภาคเอกชน ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ดงันี ้

 

1 ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิ
ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ 

2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าที่เข้าข่ายการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัท โดยแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ 

3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที่แจ้งเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้บุคคลที่ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และมี
หน้าที่ในการให้การสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนกังานและ
ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตา่งๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัการ
เปลีย่นแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5 ผู้ที่กระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว้ และอาจ
ได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
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6 บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ให้มีความ
เข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมด้านคณุธรรม ความซื่อสตัย์
ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน 

7 บริษัทสนบัสนนุให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบคุคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทรายงานการละเมิ ด
นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท 

8 บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลกูจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อ
ปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและลกูจ้างของบริษัท 

9 เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กรรมการ 
ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ชัดส าหรับเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้
 

9.1 การให้ มอบ หรือรับของก านลั และการเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย 
เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคา่ที่เหมาะสม 

9.2 การให้หรือรับบริจาค หรือเงินสนบัสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้อง
มัน่ใจวา่การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักลา่วไมไ่ด้เป็นการอ าพรางการติดสนิบน 

9.3 ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอื่นๆ กบัหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทจะต้องไมใ่ห้หรือรับสนิบนในทกุขัน้ตอนของการด าเนินกิจการ 
 

ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วน “นักลงทุน
สัมพันธ์” หัวข้อ “กฎบัตรและข้อบังคับ”  นอกจากนี ้ยงัมีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และการแจ้ง
เบาะแสการทจุริต โดยผ่านทางอีเมล์ Info@amamarine.co.th และเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วน “ติดต่อเรา” เร่ือง “แจ้ง
เบาะแสทุจริต” 

 
คณะอนุกรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการชุดตา่งๆ เพื่อช่วยในการปฏิบตัิงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความโปร่งใสในการบริหารจดัการ โดยบริษัทได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการ
ชดุตา่งๆ อยา่งชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้คณะอนกุรรมการบริษัทมีดงัตอ่ไปนี  ้
 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ 
ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนด  
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รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบไปด้วย 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายมานิต  นิธิประทีป 1 ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
2. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฎร์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์  2 กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
หมายเหต:ุ 1  นายกศุล เวชศิลป์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจ ในวนัที ่31 พฤษภาคม 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ 

นายมานิต นิธิประทีป ด ารงต าแหน่งแทน ซ่ึงผลในวนัที ่1 มิถนุายน 2560 
 2 นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบทีมี่ความรู้ความสามารถในการท าหนา้ที่สอบทานความน่าเชือ่ถือของงบ

การเงิน 
 3 นางดวงสมร  นตุประศาสน์ ท าหนา้ทีเ่ลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
3. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุบริษัท 
4. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  และบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของ

งบการเงินได้  
 

วาระการด ารงต าแหนง่ 
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัไมเ่กิน 3 วาระเว้นแต่จะได้รับ
มติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนวา่การด ารงต าแหนง่เกินวาระท่ีก าหนดมิได้
ท าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทัง้ต้องได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วย 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 

(1) รายงานทางการเงิน 
(1.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจดัท า และการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้ สอบบัญชี และผู้บริหารที่
รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และประจ าปี 
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(2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(2.1) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั และรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

(2.2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

 
(3) การควบคมุภายใน 

(3.1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิผล 
(3.2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้ สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้

ตรวจสอบเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะนัน้ 

 
(4) การตรวจสอบภายใน 

(4.1) สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสทิธิผล 

(4.2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบ และอนมุตัิกฎบตัรของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน 

(4.3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง 
รวมทัง้ในการก าหนด และปรับค่าตอบแทนผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคมุภายใน เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่หนว่ยงานนีท้ าหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ 

(4.4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคมุภายใน โดยเฉพาะที่เก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน และกระบวนการจดัการทางการเงิน 

(4.5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสงัเกตงบประมาณ และอตัราก าลงัของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้
ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนมุตัิ 

(4.6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีของบริษัท
รวมถึง ท่ีปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสมัพนัธ์ที่เกือ้กลูกนั ไมซ่ า้ซ้อน 

 
(5) การสอบบญัชี 

(5.1) พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบญัชีที่มีความเป็นอิสระ 
โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบ
บญัชีนัน้ และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมถึงผลการ
ปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอ
ความเห็นดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

(5.2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบท่ีเสนอโดยผู้สอบบญัชี รวมทัง้พิจารณาเหตผุลในการเปลีย่นแปลง
แผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลงั) 
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(5.3) เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็น และเป็นเร่ืองส าคญัระหวา่ง
การตรวจสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้ 

(5.4) สอบทานรายงานของผู้สอบบญัชีที่จดัท า เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะนัน้ 

(5.5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสทิธิภาพในการประสานงานระหวา่งผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

(5.6) รับทราบจากผู้สอบบญัชีโดยไม่ชกัช้าในข้อเท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า กรรมการผู้จดัการ 
หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ อาทิ 
มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 เมื่อผู้สอบบัญชีได้
พบ และด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทัง้ต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ 
ส านกังาน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

 
(6) การปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

(6.1) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 
(7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(7.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ
พิจารณา อยา่งน้อยไตรมาสละครัง้ 

(7.2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ก าหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัท 

(7.3) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการ หรือการกระท า ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร ทัง้นี ้รายการ หรือการกระท าดงักลา่ว ได้แก่ 
(7.3.1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(7.3.2) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
(7.3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัท 
(7.4) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระท าที่เข้า

ลกัษณะตามข้อ (7.3.1)  (7.3.2) และ (7.3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามที่กล่าวข้างต้นต่อ 
ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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(8) การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
(8.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพฒันาการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ให้แนวทาง และ

ข้อเสนอแนะท่ีจ าเป็นเพื่อการพฒันา 
(8.2) ให้ความส าคญัโดยส่งเสริมให้บริษัทก าหนดเร่ืองการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจ าของการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท 
(8.3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับส าเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ จากเลขานกุารบริษัทภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 
 

(9) การบริหารความเสีย่ง 
(9.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสทิธิผล 
(9.2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา

และให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสีย่งของบริษัท 
 

(10) ความรับผิดชอบอ่ืนๆ 
(10.1) ปฏิบตัิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทกุประการของบริษัท  ตอ่
บคุคลภายนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ 

(10.2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี ใ้ห้ทันสมัย และเหมาะสมกับ             
สภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติปีละครัง้ เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

(10.3) หน้าที่ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 
2) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนดขึน้ และรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและข้อมลู
อื่นๆ ที่จ าเป็นตอ่คณะกรรมการ ปัจจบุนั คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ านวน 4 คน ดงันี ้

 
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบไปด้วย 

 

รายชื่อ  ต าแหน่ง 

1. นายชศูกัดิ์  ภชูชัวนิชกลุ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการบริหาร 
3. นางสาวภคัจิรา  รัชกิจประการ กรรมการบริหาร 
4. นายธาตรี  เกิดบญุสง่ กรรมการบริหาร 
หมายเหต:ุ นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัติ ท าหนา้ทีเ่ลขานกุารของคณะกรรมการบริหาร 
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วาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ ยกเว้น
กรรมการบริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพร้อมกบัการครบ
วาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร 
(1) พิจารณากลัน่กรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
(2) ก าหนดนโยบายการเงินการลงทนุของบริษัทและก าหนดทิศทางนโยบายการลงทนุให้สอดคล้องกบันโยบายของ

บริษัทและอนมุตัิหลกัเกณฑ์การลงทนุ รวมถึงข้อเสนอการลงทนุตามระเบียบบริษัท 
(3) พิจารณาและด าเนินการในประเด็นที่ส าคญัซึง่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท 
(4) พิจารณากลัน่กรองและให้ข้อเสนอแนะตอ่งานทกุประเภทที่เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
(5) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีที่

คณะกรรมการบริษัทก าหนดและอนมุตัิ รวมถึงรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 
(6) พิจารณากลัน่กรองเร่ืองที่กรรมการผู้จดัการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือ

อนมุตัิ 
(7) อนมุตัิเร่ืองเก่ียวกบัการเงินและทรัพย์สนิของบริษัทตามขอบเขตอ านาจอนมุตัิ 
(8) มอบหมายหรือแนะน าให้กรรมการผู้ จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร 
(9) แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อพิจารณาเร่ืองหนึง่เร่ืองใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
(10) พิจารณาและน าเสนอเร่ืองที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ หรือพิจารณาให้

ความเห็นชอบ หรือพิจารณาอนมุตัิ 
 

ทัง้นี ้อ านาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรจะไม่
รวมถึงอ านาจ หรือการมอบอ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่ตนเอง หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่น
ได้เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือรายการท่ี ไมอ่ยูภ่ายใต้
การด าเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิรายการดงักลา่วต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนมุตัิตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก าหนด 

 

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เป็นคณะอนกุรรมการท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการ
สรรหาบคุคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนกุรรมการ
ชดุตา่งๆ และพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชุดตา่งๆ 
เพื่อให้การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึง
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบไปด้วย 
 

รายชื่อ  ต าแหน่ง 

1. นายมานิต  นิธิประทีป 1 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฎร์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายพิศาล  รัชกิจประการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
หมายเหต:ุ 1  นายกุศล เวชศิลป์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดย

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ นายมานิต นิธิประทีป ด ารงต าแหน่งแทน ซ่ึงผลในวนัที ่1 มิถนุายน 2560 
2  นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัติ ท าหนา้ทีเ่ลขานกุารของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษัท
มีมติแตง่ตัง้ ยกเว้นกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนที่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทซึง่จะครบก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน พร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

(1) การสรรหาบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 
(1.1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ให้มี

ความเหมาะสมกบัองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม 
(1.2) ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา รวมถึงคุณสมบตัิของผู้ที่ควรได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการ

คดัเลือกเป็น กรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ และเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา 

(1.3) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทกรรมการใน
คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 

(1.4) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นเก่ียวกบัการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

(2) การก าหนดคา่ตอบแทนให้กบักรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 
(2.1) ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินส าหรับ

กรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

(2.2) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
 

103 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสีย่งจาก
ปัจจยัภายในและภายนอกที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทรวมถึงความสามารถ
ในการแข่งขนัในธุรกิจในระยะยาว ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยทีมผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็น
บคุคลที่มีความรู้ความช านาญในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบด้วย 
 

รายชื่อ  ต าแหน่ง 

1. นายศกัดิ์ชยั  รัชกิจประการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นางสาวธนิสร  กร า้มาตร กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายรักษ์ชาติ  จนัทร์รอด กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายพิเชษฐ์  ยอดวิเชียร กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นางอรอมุา  วิศาลสวสัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชยั กรรมการบริหารความเสีย่ง 
7. นางสาวก้อยกาญจน์ สวา่งวรรณ 2 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
8. นางสาวสมฤทยั เสง็ศรี กรรมการบริหารความเสีย่ง 
9. นางดวงสมร  นตุประศาสน์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
10. นายสมโชค  บญุเตี่ยว กรรมการบริหารความเสีย่ง 
11. นายมนตรี  จิระวงศ์สนัติสขุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
12. นายศภุธนิศร์  ประดบั กรรมการบริหารความเสีย่ง 
หมายเหต:ุ  1 นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัติ ท าหนา้ทีเ่ลขานกุารของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

  2 นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ ได้ลาออกจากเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่30 ธนัวาคม 2560 

 
วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริหารความเสีย่ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัจากวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ 
ยกเว้นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงพร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(1) จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่งที่ส าคญัในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั อยา่งเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจ รวมถึง
เสนอแนะวิธีปอ้งกนั หรือลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่น าเสนอ ก่อนมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารน าไปปฏิบตัิ 
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(3) ทบทวนและปรับปรุงระบบการจดัการบริหารความเสีย่งของบริษัทให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เนื่อง 
และก าหนดให้มีการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบันโยบายและแนวทางที่ก าหนด
ไว้อยา่งสม ่าเสมอ 

(4) รายงานความเสีย่งและข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ประเมินและทบทวน รวมถึงผลการ
ประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และในกรณีที่มีเร่ืองส าคญั
ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัส าคญั คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

(5) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นที่เก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

 การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการอสิระ 
 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการบริษัท
จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด แล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ จะต้องเป็นกรรมการ
อิสระ บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่คดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนด 
โดยพิจารณาถึงคณุวฒุิ  ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทัง้พิจารณาถึงจากทกัษะ
จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ก่อน
น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทต้องมี
คณุสมบตัิ ดงันี ้

 

(1) บรรลนุิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่แก่บริษัทได้ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
(4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที่ 
(5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกด าเนินคดี หรือต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายวา่ด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายวา่ด้วยการประกนั
ชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ใน
ความผิดเก่ียวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซือ้ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

(6) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกด าเนินคดี หรือต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศ โดยหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนัน้ 

(7) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มี
พฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอ าพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจด
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ทะเบียนนัน้ๆ หรือของบริษัทที่เคยเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอนัเป็น
เท็จในสาระส าคญัหรือปกปิดข้อความจริงอนัเป็นสาระส าคญัอนัควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้อง
เปิดเผยตอ่ประชาชน หรือต้องยื่นตอ่ ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(8) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่
แสดงว่ามีการละเลยการท าหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดแูลมิให้บริษัทนัน้ๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

(9) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั
กับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

 

กรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคณุสมบตัิตามคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทตามที่ระบไุว้
ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเพิ่มเติม ดงันี ้

 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัททัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระนัน้ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคมุ ของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือ ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทเว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 
2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ด ารงต าแหนง่ 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น 
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอ านาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ด ารงต าแหนง่  

ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามที่กลา่วข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการที่เก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกัน
หนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นที่มีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ด ารงต าแหนง่ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วน
ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัท่ีจะได้รับอนมุตัิให้ด ารงต าแหนง่ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะตามที่กลา่วข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้ 

 
นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  โดยได้เสนอช่ือ

กรรมการให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดย
ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการโดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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 การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และก าหนดให้
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่คัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจาณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 

(1) บรรลนุิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีเวลาเพียงพอที่จะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่าง
เหมาะสม 

(2) เป็นกรรมการอิสระ และมีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามที่บริษัทก าหนดฯ รวมทัง้ตามหลกัเกณฑ์ของ 
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท 

(4) สามารถปฏิบตัิหน้าที่ แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
หรือผู้มีอ านาจควบคมุ รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

(5) ควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอในเร่ืองที่เก่ียวข้องตอ่การด าเนินงาน
ของกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ และควรได้เพิ่มพูนความรู้เ ก่ียวกับ
การด าเนินงานของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มประสทิธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(6) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั
กับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

 
 การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 

 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน และก าหนดให้
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 
ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้กรรมการบริหารต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 

(1) บรรลนุิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่แก่บริษัทได้ 

(2) มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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(3) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั
กับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่ น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

 
 การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนอยา่งน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัท
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทคดัเลอืกและพิจารณาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 

(1) บรรลนุิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่แก่บริษัทได้ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั
กับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบตัิของ
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามที่ระบไุว้ข้างต้น กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเป็นกรรมการอิสระ
ต้องเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและตามหลกัเกณฑ์ของ 
ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 
 การสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย  3 คน 
และก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท าหน้าทีค่ดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหารความเสีย่ง ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้กรรมการบริหารความเสีย่งต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 

(1) บรรลนุิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบตัิหน้าที่แก่บริษัทได้ 

(2) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอื่นซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั
กับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 
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 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 
 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการผู้จดัการ โดยคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฏหมายและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงคณุวุฒิ
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทัง้การพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู ่
เพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารและพนกังานในต าแหน่งที่ต ่า

กวา่ระดบักรรมการผู้จดัการลงมา ทัง้นี ้บคุคลที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ ผู้บริหาร จะต้องเป็นบคุคลที่
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทและหน้าที่ท่ีจะได้รับมอบหมาย 

 
แผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็น และความส าคญัของการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดบัสงู ในกรณีท่ีมีต าแหน่งผู้บริหารวา่งลง บริษัทจะท าการคดัเลือกบคุคลที่จะปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง
ดงักลา่วนัน้ๆ อีกทัง้พฒันาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต าแหน่งได้ในอนาคต ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเช่ือมัน่
ให้กับนักลงทุน  ผู้ ถือหุ้ น ตลอดจนพนักงาน ว่าการด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที  
(ดรูายละเอียดได้ในรายงานประจ าปี เร่ือง “โครงสร้างการจัดการ” ภายใต้หวัข้อ “นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพ
สูง และการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง”) 

 
9.4 การก ากับดูแลงานการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุน 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อสร้างผลการด าเนินงานที่ดีให้กับบริษัทและเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจ 
ในระยะยาว 

 

ส าหรับการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทก าหนดให้มีการส่งตัวแทน 
ของบริษัทซึ่งมีคณุสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทนุ ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใน
บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว โดยการส่งตัวแทนของบริษัทไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้ นในกรณีที่เป็นบริษัทย่อย และให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้ นหรือตามข้อตกลง
ร่วมกันในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม และบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการ 

 

บริษัทยงัก าหนดให้ตวัแทนของบริษัทมีหน้าที่ควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่ส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้มัน่ใจได้วา่บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เข้าลงทนุได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยห รือบริษัทร่วมนัน้ๆ และมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงมีมาตรการที่ท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทย่อยที่เข้าลงทนุจะมีการอนมุตัิ
และเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียวโยง การท ารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ซึง่สนิทรัพย์ และการท ารายการอื่นที่ส าคญั เช่น การเพิ่มทนุหรือลดทนุ และการลงทนุท่ีส าคญัในธุรกิจ เป็นต้น 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูล และห้ามไมใ่ห้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทใช้ข้อมลูภายในท่ีมี
สาระส าคญัของบริษัทซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัททัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการป้องกันการน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทไว้ดงันี ้

 

(1) ห้ามไมใ่ห้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทในระดบัต่างๆ น าความลบั และ/หรือข้อมลูภายใน
ของบริษัทไปเปิดเผยกบัหนว่ยงานหรือบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง 

(2) ห้ามไมใ่ห้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทในระดบัต่างๆ น าความลบั และ/หรือข้อมลูภายใน
ของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และไมว่า่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

(3) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทหรือข้อมลูภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์ ซึ่ง
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกว่าข้อมูลนัน้จะได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ข้อห้ามนีใ้ห้รวมถึงคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ผู้ ใดฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบงัคบัดงักลา่วจะถือว่ากระท าผิดอยา่งร้ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย 

(4) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัท
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทก าหนดโทษตามพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ และตามข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(5) บริษัทก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ หรือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็นลายลกัษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุ  
ไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแตก่รณี เป็นต้น 

 

บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรับทราบถึงแนวทางในการป้องกันการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ ตามที่กลา่วข้างต้น 

 
นอกจากนี ้บริษัทจัดส่งหนังสือแจ้งช่วงเวลาห้ามซือ้ หรือ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทราบล่วงหน้าทุกไตรมาส  และรวมทุกช่วงในปี 2560 ผ่านทางอีเมล์ของบริษัท 
เพื่อปฏิบติตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งก าหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของ
บริษัท น าข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยง หรืองดการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท” 

 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ซือ้หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้
ข้อมูลภายใน 
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ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ 
กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่ร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติ ทัง้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
คณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการที่บริษัท หรือบริษัทย่อย ท ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 
(แบบ 56-1) ในหวัข้อ “รายการระหว่างกัน” 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 
 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่  
31 ธนัวาคม 2560 ให้กบัผู้สอบบญัชีของบริษัท (บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) ดงันี ้

- คา่สอบบญัชีของบริษัท  จ านวน 1,090,000 บาท  

- คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย (บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั) จ านวน 400,000  บาท  

ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ จะ
เรียกเก็บตามจริง 
 

2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) 

บริษัทจ่ายคา่บริการให้ข้อมลูในแตล่ะไตรมาส ส าหรับปี 2560  ให้กบับริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั เพื่อการตรวจสอบงบการเงินกลุม่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จ ากดั (มหาชน) ปี 2560 รวมเป็นจ านวน 110,000 
บาท   

 

บริษัท ค่าสอบบัญช ี ค่าบริการอื่น รวมทัง้หมด 
1. บริษัท อามา่ มารีน จ ากดั (มหาชน) 1,090,000 110,000 1,200,000 

2. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั  400,000   - 400,000   

รวม 1,490,000 110,000 1,600,000 

(หนว่ย: บาท) 
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10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความยั่งยืน) 
 

นโยบายและภาพรวม 
 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยงัยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate 
Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดแูลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและ
สิง่แวดล้อมอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่บริษัทหวงัวา่การด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบตอ่สงัคม
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสว่นรวมพร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯได้ก าหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

 
หมวดที่ 1: การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ที่จะแขง่ขนั
ทางการค้าตามหลกัจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแขง่ขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกนั รวมถึง
ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลบัของคู่แข่ง
ทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซือ้ สินค้า  เป็นต้น นอกจากนี ้ 
บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดเก่ียวกบัสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย เป็นต้น 
อีกทัง้ บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลกูจิตใต้ส านึกให้แก่บุคลากรของบริษัท  ในทุกระดับชัน้ให้เกิดความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

 
หมวดที่ 2: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการก ากับดูแลกิจการ 
และปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และ
สายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพื่อให้มีการถ่วงดลุอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทยังได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี ้

 

1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง และให้มีการ 
สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

2) กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท า  
ที่ เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ เก่ียวข้องกับบริษัทโดยแจ้งต่อผู้ บังคับบัญชา หรือบุคคล 
ที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่ง ๆ 

3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที่แจ้งเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้บุคคล  
ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
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4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ ที่ เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวน  
ความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5) ผู้ ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท  
ก าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงาน 
ของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และสง่เสริม
ด้านคณุธรรม ความซื่อสตัย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน 

7) บริษัทสนบัสนุนให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯรายงาน
การละเมิดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท 

8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท 
อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้าง
หลกัประกนัให้แก่พนกังานและลกูจ้างของบริษัท 

9) เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั 
และตรวจสอบให้แนช่ดั 
9.1) การให้ มอบหรือรับของก านลั และการเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคา่ที่เหมาะสม 
9.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ างโปร่งใส และถูกต้อง 

ตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจวา่การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักลา่วไมไ่ด้เป็น
การอ าพรางการติดสนิบน 

9.3) ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอื่นๆ กับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 
นอกจากนี ้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับ
สนิบนในทกุขัน้ตอนของการด าเนินกิจการ 

 
หมวดที่ 3: การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกปอ้งสทิธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิตอ่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องไมว่า่
จะเป็นพนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงความเสมอภาคและ
เสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา 
ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัท
เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้
บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดง
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ความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนส าหรับผู้ที่ได้รับความเสยีหายจากการถกูละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทและด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

 

ทัง้นี ้เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้
ด้านสทิธิมนษุยชนและปลกูจิตส านกึให้บคุลากรของบริษัทปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

 
หมวดที่ 4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
อนัเป็นปัจจยัที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน  
ของบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1) เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 
2) จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดคา่ตอบแทน และ

การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม  
3) สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจัดให้มีการจดัอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบคุลากรเข้าร่วม

สมัมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของ
บคุลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4) จดัให้มีสวสัดิการด้านตา่ง ๆ ส าหรับพนกังานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และ ประกนัอบุตัิเหต ุเป็นต้น รวมถึง
การให้เงินช่วยเหลอืประเภทตา่ง ๆ แก่พนกังาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

5) จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจยัความ
เสีย่งตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแตล่ะบคุคล 

6) ด าเนินการให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อยา่งปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานท่ีท างานที่ดี โดยจดัให้
มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย 
รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ท างานให้ถูก
สขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

7) เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกับปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม
หรือการกระท าที่ไมถ่กูต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักล่าว 

 
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

 

บริษัทมุง่มัน่ที่จะพฒันาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อความพงึพอใจและประโยชน์
สงูสดุของลกูค้าและยดึมัน่ในการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และเอาใจใสล่กูค้าของบริษัทดงันี ้

1) บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้า  
ที่อยู่ภายใต้การดูแลระหว่างการจัดส่ง รับสินค้าและน าสง่สินค้าตรงตามเวลา ปฏิบตัิตามสญัญา 
ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน  พร้อมกับการเอาใจใส ่
กบัความต้องการในรูปแบบตา่งๆ ของลกูค้าในแตล่ะอตุสาหกรรม 
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2) บริษัทยึดมัน่ในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกับ
บริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ  
ในการตดัสนิใจ  

3) จัดให้มีกระบวนการที่ลกูค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการให้บริการของบริษัทหรือการให้บริการ 
ที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (website)  เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลกูค้าได้
อยา่งรวดเร็วและเหมาะสม รวมทัง้น าข้อมลูดงักลา่วไปปรับปรุงการให้บริการดงักลา่วตอ่ไป 

4) บริษัทจะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางที่มิชอบ 
 

หมวดที่ 6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทให้ความส าคญัตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม โดยบริษัทด าเนินการและ
ควบคุมให้การด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเป็นไปตามกฎข้อบังคับสากลขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ  
(IMO-International Maritime Organization) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสว่นของอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการปอ้งกนั
มลพิษจากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL)  

 

ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทให้ความส าคัญกับการเลือกใช้รถบรรทุกน า้มันที่เป็นมิตร 
กบัสิง่แวดล้อม โดยเลอืกใช้รถหวัลากจงู (รถหวัลาก) ท่ีใช้เคร่ืองยนต์ที่มีประสทิธิภาพสงู เพื่อลดการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิและ
ลดปริมาณการปล่อยไอเสีย นอกจากนี ้ยังก าหนดให้มีการบ ารุงรักษารถยนต์และเคร่ืองยนต์อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้
สามารถใช้งานได้เต็มประสทิธิภาพในระยะยาว 

 
หมวดที่ 7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพฒันา
สงัคม โดยบริษัทได้ให้การสนบัสนุนในส่วนของการรับนกัศึกษาฝึกงานจากวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั ให้ลงปฏิบตัิงาน 
ในเรือเพื่อให้ครบถ้วนตามข้อก าหนดในหลกัสตูรของสถาบนัการศึกษานัน้ และสนบัสนนุให้ผู้บริหารของบริษัทท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานในเรือให้แก่วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั อีกทัง้จะจดัให้มี
การให้ทนุการศกึษาแก่นกัศึกษาทัง้สาขาเดินเรือและเคร่ืองกลที่เรียนดีแตข่าดแคลนทนุทรัพย์ เป็นต้น  บริษัทยงัได้สง่เสริม
ให้พนกังานของบริษัทมีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมด้วย 

 
หมวดที่ 8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้า ง
ความสมดลุระหวา่งมลูคา่และคณุคา่ตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัความเจริญเติบโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

(1) กิจกรรมส่งทุนสนับสนุนให้แก่ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
 

 บริษัทได้ให้ความส าคญักับการพัฒนาการเรียนการสอนในสายงานด้านการเดินเรือ เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการ
พฒันาธุรกิจในด้านการเดินเรือในอนาคต  บริษัทจึงสนบัสนุนอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ คณะพาณิชย
นาวี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อใช้ส าหรับห้องปฏิบตัิการให้นิสิตสามารถเรียนรู้จากอปุกรณ์ที่ใช้
งานจริงบนเรือพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตวันิสิต นกัศกึษาในอนาคตเมื่อส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในสาย
งานการเดินเรือ นอกจากการมอบอปุกรณ์เพื่อเป็นสือ่การเรียนการสอนจากจะช่วยพฒันาความรู้ให้กบันิสิต นกัศกึษาแล้ว 
บริษัทยงัสามารถประชาสมัพนัธ์บริษัทฯ ให้เป็นท่ีรู้จกั ซึง่จะช่วยให้บริษัทสามารถสรรหาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และสนใจที่จะเข้าร่วมงานกบับริษัทได้มากขึน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวนัที ่30 ตลุาคม 2560 บริษทัไดมี้การสนบัสนนุโครงการต่อเรือฝึกหดัส าหรบัการฝึกอบรมถือทา้ยเรือ ใหแ้ก่คณะ
พาณิชยนาวี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี พลเรือโท ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นิรุทธ์ หงส์ประสิทธ์ิ 

(คนที ่5 จากขวามือ) คณะบดี คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นตวัแทนรบัมอบ 
 

(2) กิจกรรมการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กับนักศึกษา 
 

บริษัทได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ เร่ืองระบบท่อ วาลว์ และการบ ารุงรักษาของเรือบรรทกุน า้มนั บริษัทจึง
สนับสนุนให้นายเทอดเกียรติ อ๋อสกุล ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้อง ระบบท่อ วาลว์ และการ
บ ารุงรักษาของเรือบรรทกุน า้มนัเป็นเวลานาน ไปเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
นิสติ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
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(3) กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน 
 

เนื่องด้วยบริษัทได้เห็นถึงความส าคัญในการสนับสนุนสถาบนัครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลกัของสงัคม เพื่อให้มี
ความมัน่คงและเป็นก าลงัหลกัในการขบัเคลื่อนพฒันาประเทศ อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างโอกาสและอนาคตให้กบัเยาวชนให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายในการสนบัสนุนทุนการศึกษาส าหรับบุตรของพนกังานที่มีผลการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยมอบทุนการศึกษาจ านวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี เพื่อแบ่งเบา
ภาระคา่ใช้จ่ายด้านการศกึษาและสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัครอบครัวพนกังาน โดยบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิและเง่ือนไข
ของผู้ที่ต้องการขอรับทนุการศกึษา เพื่อให้การสนบัสนนุเป็นไปตามเปา้ประสงค์ที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) กิจกรรมการฝึกอบรมนิสิตฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย    
   

นอกจากการสนบัสนนุให้บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท าหน้าที่วิทยากรให้กบัวิทยาลยัและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ บริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาฝึกงานในบริษัทฯ 
โดยเฉพาะการฝึกงานในเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมีตามข้อก าหนดในหลกัสตูรของสถาบนัการศึกษา เพื่อสร้างความรู้
และความเข้าใจในการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึน้ การรับนกัศกึษาฝึกงานจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถสรรหา
บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกบับริษัทฯ โดยในปัจจุบนั บริษัทฯ ได้รับนิสิติฝึกงานจากคณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเข้าฝึกการปฏิบตัิงานจริงบนเ รือบรรทุกน า้มนัและสารเคมี
ของบริษัท โดยในอนาคตคาดวา่จะรับนิสติฝึกงานจากวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเพิ่มขึน้ 
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(5) กิจกรรมสนับสนุนโครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” 
 

ปัจจุบนั โรคมะเร็งเป็นโรคที่ใกล้ตวัมากขึน้ ประชากรมีอตัราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอนัดบัหนึ่งใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง บริษัทตระหนกัถึงการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ซึ่งเป็นเสมือนทนุส าคญัในการขบัเคลือ่นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง และเสริมสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและสงัคม บริษัทได้สนบัสนุนเงินจ านวน 50,000 บาท กับโครงการ 
“สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” (โครงการ “Art for Cancer”) ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ในการจัดพิมพ์สมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ ป่วย
มะเร็งจ านวน 13,000 ราย ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ ป่วยใหม่ต่อปี เพื่อให้เกิด
คุณค่าทางสังคมในการที่จะช่วยให้ผู้ ป่วยมะเร็งมีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้อง รวมทัง้
เสริมสร้างก าลงัใจให้กับผู้ ป่วยมะเร็งและคนในสงัคม ตลอดจนเพิ่มอตัราการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ ป่วย
มะเร็งในประเทศไทย  นอกจากนี ้การสนบัสนนุโครงการดงักลา่วเป็นสร้างแรงบนัดาลใจให้กบับริษัทในการท าประโยชน์
ให้กบัสงัคมในระยะยาวตอ่ไป 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บริษัทให้ความส าคญัต่อการควบคมุภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุในทกุกิจกรรม
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน คณะกรรมการ
บริษัทรับผิดชอบดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยค านงึถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ประเมิน
ความถูกต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อก าหนด และกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง ดแูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั  มิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาตอ่ไป โดยมีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการควบคมุภายใน 

 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ตามแนวทางของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.)  พร้อมทัง้สรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ แบง่เป็น 17 หลกัการ ดงันี ้

 

(1) การควบคมุภายในองค์กร หรือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Control Environment) 
(2) การประเมินความเสีย่ง  (Risk Assessment) 
(3) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information & Communication) 
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

(1) การควบคุมภายในองค์กร หรือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

- คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรมในการเป็นแบบอย่างที่ดีทัง้การประพฤติตน
และการปฏิบตัิงาน ผ่านการบริหารจัดการตามล าดบัสายการรายงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจนเพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบตัิตนได้ตามที่บริษัทคาดหวงั มุ่งเน้นให้ผู้ บริหารและพนกังานมีการปฏิบตัิตนอย่าง
ซื่อตรงและยึดมั่นต่อคุณค่าของจริยธรรม จึงได้จัดท าคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ คู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตัิให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน  

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องตลอดจนข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทัง้ข้อบงัคบับริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์จาก
หลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  โดยเลือกจากคณุสมบตัิของกรรมการที่ก าหนดไว้ใน 
“โครงสร้างการจดัการ” และปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัรคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด 

- คณะกรรมการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณา อนมุตัิ
แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารน าไปใช้ในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดย
คณะกรรมการก าหนดให้มกีารประชมุอยา่งน้อยทกุ 3 เดือน  จึงสามารถติดตามก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและ
พนกังานได้อยา่งเหมาะสม 
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- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกบัจ านวนพนกังาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน มีการจัดท าแผนอัตราก าลงัพลประจ าปี ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) และตัวชีว้ัดผลการ
ปฏิบตัิงาน Key Performance Indicator  (KPI) ที่เป็นไปได้ส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่งเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดนัมาก
เกินไป โดยแจ้งให้พนกังานได้รับทราบลว่งหน้าถึงวิธีการวดัผลการปฏิบตัิงาน เนื่องจากบริษัทจะน าผลการประเมินมาใช้
พิจารณาโบนสั ปรับเงินเดือน และปรับต าแหนง่ ที่สอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงาน 

 

 (2) การประเมินความเสี่ยง   

-  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนดนโยบาย แนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงก ากับดูแล  
การประเมินความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัหนว่ยงาน ทบทวนและติดตามความคืบหน้าในการ
บริหารจดัการความเสีย่ง โดยมีการประชมุอยา่งน้อยไตรมาสละหนึง่ครัง้  

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัมีสว่นร่วมในการระบคุวามเสี่ยงจากปัจจยั
ภายนอกและปัจจยัภายใน ประเมินและก าหนดแนวทางบริหารจดัการความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์ของ
องค์กร โดยค านงึถึงโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ 

- คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะประเมินความเสี่ยงในด้านตา่ง ๆ ซึ่งครอบคลมุถึงความเสี่ยงจากการเกิด
ทุจริต นอกจากนี ้ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการ
ทจุริตในลกัษณะตา่ง ๆ ด้วย 

- บริษัทจดัท ารายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทั่วไป และผา่นการตรวจสอบหรือสอบทาน
โดยผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 

- บริษัทก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยค านงึถึงอ านาจการอนมุตัิ การ
สอบทาน การกระทบยอด และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนแก้ไขระเบียบหรือ
คูม่ือการปฏิบตัิงานให้เป็นปัจจบุนั เพื่อช่วยลดความเสีย่งที่จะไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร  

- บริษัทก าหนดมาตรการการท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวข้องหรือบุคคลที่อา จมี 
ความขัดแย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีการน าเข้าที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนีน้โยบายการเข้าท ารายการระหว่างกัน ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นและเหตุผลของการท ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและ
เง่ือนไขของรายการ โดยต้องค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

- ส าหรับการปฏิบตัิงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้มีการควบคมุดแูลและบ ารุงรักษาระบบ มีการ
จัดท าคู่มือระเบียบการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศที่รัดกุมเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภยัจากการเข้าถึงของผู้ที่ไมเ่ก่ียวข้อง 
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(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

- บริษัทมีการพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู บริษัทจึงมี
การลงทุนโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้น ามาใช้ในการบริหารและจัดเก็บอย่างมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ และสามารถรองรับการขยายตวัด้านธุรกิจในอนาคต  

- บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตดัสนิใจ และจดั
ให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอเหมาะสม 

-   บริษัทมีกระบวนการสือ่สารข้อมลูภายในองค์กรไปยงัผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัผา่นช่องทางการสือ่สาร
ที่เหมาะสม เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์บริษัท อีเมล์ โซเชียลมีเดีย กลอ่งแสดงความคิดเห็นและข้อมลูจากระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมทัง้มีช่องทางพิเศษให้บคุคลภายในและภายนอกแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัเบาะแสการฉ้อฉลหรือทจุริต 
ผา่นช่องทางอีเมล์ หรือ เว็บไซต์บริษัท หรือสง่จดหมายลงทะเบียนถึงกรรมการตรวจสอบโดยตรงได้อยา่งปลอดภยั  

-  ส าหรับการสือ่สารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรท าได้โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท อีเมล์ รวมทัง้
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ด้านงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และเป็นศนูย์รวมการจดัการสาระส าคญั
ของข้อมลูของบริษัทและประสานงานให้ข้อมลูกบันกัลงทนุภายนอกองค์กร  

    

(5) ระบบการติดตาม 

- มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยน าเสนอผล
การด าเนินงานของบริษัทตอ่ที่ประชมุประจ าเดือน และที่ประชมุคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทกุเดือน 

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่องจะแจ้งให้
ผู้บริหารทราบ เพื่อร่วมกนัหารือแนวทางแก้ไขและก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จากนัน้รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ หลงัจากนัน้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะท าการติดตามผลการแก้ไข และรายงานผล
การแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนด ผลการประเมินสรุป
ได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล เหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทจดัให้มีบคุลากร
อยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูล
การด าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ กรรมการหรือผู้บริหาร
น าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอยา่ง
เพียงพอแล้ว  ส าหรับการควบคุมภายในในหวัข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแล้วเช่นกนั ทัง้นี ้ไมพ่บข้อบกพร่องที่มีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 
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นอกจากนีผู้้ สอบบัญชีของบริษัท คือนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2982   
แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  2560 สิน้สุด ณ วันที่  
31 ธนัวาคม 2560 มิได้แสดงความเห็นวา่บริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน ในรายงานการ
สอบบญัชีดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

การตรวจสอบภายใน 

หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับปรุงกฎบตัร
ฝ่ายตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบตัิงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลของการปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็น
เลศิเยี่ยงมืออาชีพ  

หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทัง้งานการให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการปฏิบตัิงานต่าง ๆ จะบรรลผุล
ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และยงัติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในระบบที่วางไว้ว่าได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้บริษัทได้สนับสนุนให้มีจ านวนผู้ตรวจสอบ
ภายในอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัปริมาณงาน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความมีประสทิธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ด้วยการสอบ
ทานวตัถุประสงค์ ตวับ่งชีเ้หตกุารณ์หรือปัจจยัภายในและภายนอกที่สง่ผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์  เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า มี
การระบุและประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยมีการ
ติดตามสอบทานความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง พร้อมทัง้มีการรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทกุไตรมาส 

ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจากภายนอกและภายในองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อช่วยบ่งชีส้ิ่งบอกเหตุและประเมินความเป็นไปได้ในเร่ืองการทุจริต และพิจารณา
มาตรการปอ้งกนัและการควบคมุให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ  

 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัองัคารที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ประชมุได้พิจารณา
แต่งตัง้ นางดวงสมร นุตประศาสน์ ให้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบตัิด้านวฒุิการศึกษา ประสบการณ์การท างานที่ท างานด้านตรวจสอบภายในและบริหาร
ความเสีย่งมาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี และประวตัิการฝึกอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
แล้วมีความเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งาน
ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิผล พร้อมทัง้มีบทบาทในการให้ค าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
 

123 

เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทัง้พฒันางานตรวจสอบภายในให้มีประสทิธิภาพ และสนบัสนนุให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการ
พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

การบริหารความเสีย่งเป็นกระบวนการส าคญัที่จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมาย
ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม บริษัทมีการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise 
Risk Management : ERM) ซึ่งครอบคลมุทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัปฏิบตัิงาน เพื่อบริหารจดัการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ก าหนดคู่มือการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูทกุฝ่ายงานท าหน้าที่ก ากบัดแูลการบริหารความ
เสีย่งให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุ ประเมินความเสีย่งจากปัจจยัภายใน และภายนอกที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จะรายงานความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและมัน่ใจ
ได้ว่าบริษัทมีการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มี
การประชมุรวม 5 ครัง้และประชมุร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้ 
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12.  รายการระหว่างกัน 
 

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกิดขึน้ในปี 2559 และในปี 2560 

 

บริษัทและ AMAL มีการท ารายการระหว่างกนักบับคุคลและนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึง่สามารถสรุป
ความสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้

 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ 
1) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) 
ประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้เหลวทางรถ 

- AMAL เป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ               
จดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

- บริษัท และ AMAL มีกรรมการบริษัทร่วมกนั 3 ทา่น ได้แก่  
1) นายพิศาล รัชกิจประการ 
2) นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ 
3) นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ 
และมีผู้ บริหารของบริษัท 1 ท่าน ที่เป็นกรรมการของ AMAL ได้แก่ 
นายศกัดิ์ชยั  รัชกิจประการ 

2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอย ีจ ากัด (มหาชน) (“PTG”) 
ประกอบธุรกิจค้าส่งน ้ามนัเชื้อเพลิงให้กบั ตวัแทนจ าหน่าย
น ้ามันของบริษัท ผู้ค้าน ้ามันรายอื่น และ ผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมทีต่อ้งการใชน้ ้ามนัเชื้อเพลิงในการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงธุรกิจค้าปลีกน ้ามันเชื้อเพลิง ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือ 
และธุรกิจร้านกาแฟ ผ่านบริษัทย่อยของ PTG 

- PTG เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด (“PTGLG”) 
โดย     ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ณ 
วันที่  31 ธันวาคม  2560 ในขณะที่  PTGLG เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ
บริษัท โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนช าระ
แล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

- บริษัทมีกรรมการบริษัท 2 ทา่น ที่เป็นผู้บริหารของ PTG ได้แก่ 
1) นายธาตรี เกิดบญุสง่ 
2) นายชยัทศัน์ วนัชยั 

3) บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“PTC”) 
ประกอบธุรกิจค้าปลีกน ้ามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการ
น ้ามัน PT โดย PTC เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานสถานี
บริการน ้ามนั 

- PTC เป็นบริษัทยอ่ยที่ PTG ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

4) บริษัท เอม็ไพร์ ออยล์ จ ากัด (“EPO”) 
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้ ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน
จ าหน่ ายน ้ ามัน ของ  PTG ผู้ ค้ าน ้ ามั น ราย อื่ น  แล ะ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น ้ามนัเชื้อเพลิงในการ
ด าเนินธุรกิจ 

- EPO เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.98 ของทุน 
จดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ 
5) บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากดั (“PMO”) 
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้ ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน
จ าหน่ ายน ้ ามัน ของ  PTG ผู้ ค้ าน ้ ามั น ราย อื่ น  และ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น ้ามนัเชื้อเพลิงในการ
ด าเนินธุรกิจ 

- PMO เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.98 ของทุน 
จดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

- บริษัทมีกรรมการ 1 ทา่น ที่เป็นผู้ ถือหุ้นของ PMO ได้แก่  
นายธาตรี เกิดบญุสง่ โดยถือหุ้น PMO ในสดัสว่นร้อยละ 0.02 ของทนุ 
จดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

6) บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด (“PTGLG”) 
ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยให้บริการขนส่งน ้ามัน
เชื้อเพลิงกบั PTG และบริษัทย่อยของ PTG ที่ด าเนินธุรกิจ
คา้ปลีกและคา้น ้ามนัเชื้อเพลิง 

- PTGLG เป็นบริษัทยอ่ยที่ PTG ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

- PTGLG เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 
24.00 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

- บริษัทมีกรรมการ 1 ทา่น ที่เป็นผู้ ถือหุ้นของ PTGLG ได้แก่  
นายธาตรี เกิดบญุสง่ โดยถือหุ้น PTGLG ในสดัสว่นร้อยละ 0.00 ของ
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

7) บริษัท วันลิง้ค์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“OLNET”) 
ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหาร
ยานพาหนะผ่านดาวเทียม 

- OLNET เป็นบริษัทร่วมที่ OLTEC ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 20.00 ของ               
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ บริษัท เอ
เลิศ ดิสทริบิวชั่น จ ากัด (“ALERT”) ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 
ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

- บริษัทมีผู้บริหาร 1 ทา่น ที่เป็นกรรมการของ OLNET ได้แก่ 
1) นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ  

- บริษัทมีกรรมการและผู้บริหาร 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการของ ALERT 
ได้แก่ 
1) นายพิศาล รัชกิจประการ 1 โดยภรรยาถือหุ้น ALERT ในสดัส่วน

ร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่  31 ตุลาคม 
2560 

2) นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ 2 โดยถือหุ้น ALERT ในสดัสว่นร้อยละ 
29.98 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 และ
ภรรยาถือหุ้น ALERT ในสดัสว่นร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 

หมายเหต ุ: 
 1 นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการของ ALERT 

 ตัง้แต่วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และภรรยาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของALERT 
ตัง้แต่วนัที ่23 พฤศจิกายน 2560 

 2 นายศกัด์ิชยั รัชกิจประการ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการของ ALERT 
  ตัง้แต่วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2560  รวมทัง้นายศกัด์ิชยั รัชกิจประการ และ
  ภรรยาไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของ ALERT ตัง้แต่วนัที ่23 พฤศจิกายน 2560 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ 

8) บริษัท วันลิง้ค์เทคโนโลยี่ จ ากัด (“OLTEC”) 

ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหาร
ยานพาหนะผ่านดาวเทียม 

- AMAL มีกรรมการบริษัท 1 ทา่น ที่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ OLTEC ได้แก่ 
นายสุทธิวุฒิ  รัชกิจประการ โดยถือหุ้ น OLTEC ในสัดส่วนร้อยละ 
11.51 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
  
ทัง้นี ้นายสทุธิวฒุิ รัชกิจประการ  ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการของ 
AMAL ตัง้แตว่นัที่ 16 สงิหาคม 2560 

9) บริษัท กาแฟพนัธ์ุไทย จ ากดั (“PUN”) 
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ ชา กาแฟ 

- PUN เป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน 
จดทะเบียนช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

10) นายพศิาล รัชกจิประการ - นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจาก 

 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 2.53 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560   

 เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ ของบริษัท และ AMAL 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ 
จ ากดั (“AMAL”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้คา่เช่าและคา่บริการ 
- บริษัท และ AMAL ร่วมกันใช้พืน้ที่ภายในอาคารเดอะ
ไนน์ทาวเวอร์ โดยใช้เป็นส านกังานใหญ่ ซึ่งพืน้ที่ดงักลา่ว 
บริษัทได้ท าสญัญาเช่าโดยตรงจากเจ้าของอาคาร และให้ 
AMAL เช่าช่วงตอ่จากบริษัท (“AMA”) 

1.59 1.95 - บริษัท มีความเห็นว่า AMAL ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้พืน้ที่ส านักงานใหญ่มาก 
เนื่องจากฝ่ายปฏิบตัิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัที่ท าหน้าที่บริหารจดัการกองรถบรรทุก
น า้มนัและประสานกบัลกูค้า ตัง้อยู่ที่ส านกังานย่อยที่ อ าเภอลาดหลมุแก้ว และอ าเภอ
ศรีราชา บริษัทจึงแบ่งพืน้ที่ส านกังานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเช่า
และค่าใช้จ่ายอื่น (ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ) จาก AMAL โดยค านวณ
จากประมาณการใช้พืน้ที่ที่ AMAL ใช้งาน และอตัราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ตก
ลงกนั โดยอตัราค่าเช่าและคา่ใช้จ่ายอื่น ท่ีบริษัทเรียกเก็บจาก AMAL บริษัทก าหนดใน
ลกัษณะการบวกเพิ่มจากต้นทนุ (Cost Plus) โดยอ้างอิงจากอตัราคา่เช่าที่บริษัทตกลง
จ่ายให้กบัเจ้าของอาคาร 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจาก AMAL ยงั
ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้พืน้ที่ส านกังานใหญ่มาก การเช่าพืน้ที่เองอาจก่อให้เกิดภาระ
คา่ใช้จ่ายเป็นจ านวนมากกบั AMAL ได้ 

 เงินให้กู้ยืม 
- AMAL ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับ  AMA เพื่ อใช้ เป็น
หลกัประกนัในการขอกู้ เงินจาก AMA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อ
ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- 33.65 -  AMAL มีความจ าเป็นต้องกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ ซึ่ง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ AMAL กู้ ยืมเงินจาก AMA ภายใน
วงเงินไม่เกิน 95.00 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 6 ต่อปี โดยออกเป็นตัว๋สญัญาใช้
เงินเพื่อใช้เป็นหลกัประกนัให้กบับริษัท 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และช่วย
เพิ่มสภาพคลอ่งให้ดีขึน้ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื่อง 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

 
 
 
 
 
 

ลกูหนีอ้ื่น  
- บริษัทมีรายได้ค้างรับที่เกิดจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่
บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL ในแตล่ะเดือน 

0.18 1.30 
 
 
 
 

- รายได้ค้างรับเกิดขึน้จากคา่เช่าและคา่ใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL เนื่องจาก
การใช้พืน้ท่ีส านกังานร่วมกนั ส าหรับค่าเช่าและคา่ใช้จ่ายที่ยงัไม่ได้รับช าระ โดยบริษัท
บนัทกึเป็นรายได้ค้างรับ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เนื่องจาก
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าทัว่ไป และการใช้พืน้ที่ส านักงานใหญ่ร่วมกันก็ช่วยลด
คา่ใช้จ่ายที่ไมจ่ าเป็นจึงก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท  

 
 
 

ดอกเบีย้ค้างรับ 
- บริษัทมีดอกเบีย้ค้างรับ  ที่เกิดจากการให้  AMAL กู้ ยืม
เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- 0.69 - ดอกเบีย้ค้างรับ เกิดขึน้จากเงินให้กู้ยืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6 ตอ่ปี 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และช่วย
เพิ่มสภาพคลอ่งให้ดีขึน้ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื่อง 

 ดอกเบีย้รับ 
- บริษัทมีรายได้จากดอกเบีย้ ที่ เกิดจากการให้  AMAL 
กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

- 0.71 - รายได้ดอกเบีย้รับ เกิดขึน้จากเงินให้กู้ยืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6 ตอ่ปี 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล และช่วย
เพิ่มสภาพคลอ่งให้ดีขึน้ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งตอ่เนื่อง 

2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 
จ ากดั (มหาชน) (“PTG”) 

 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้า 
- AMAL ให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงให้กับ PTG ตาม
สญัญาการวา่จ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ 

 
 
 
 
 
 

139.15 5.48 - การให้บริการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PTG เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ 
AMAL ทัง้นี ้AMAL ให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงโดยก าหนดอัตราค่าบริการและ
เง่ือนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอตัราค่าบริการและเง่ือนไข
การค้าลกัษณะเดียวกบัท่ีใช้กบัลกูค้าอื่นท่ี AMAL ให้บริการขนสง่สนิค้า 

- ทัง้นี ้ในเดือนสงิหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่จ้าง) ได้ท าบนัทกึข้อตกลง
แนบท้ายสัญญาว่าจ้างทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ ว่าจ้าง  จาก PTG มาเป็น 
PTGLG ส่งผลให้ AMAL ไม่มีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าให้กับ PTG ตัง้แต่
วนัท่ีลงนามในบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  - ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาวา่จ้างทัง้ 2 ฉบบั โดยเพิ่มผู้วา่จ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง
ให้กบั PTG นบัตัง้แตว่นัท่ีลงนามในบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และช่วยสร้างรายได้และก าไรให้กบับริษัท 

 ต้นทนุจากการให้บริการ – ซือ้น า้มนั 
- AMAL ซือ้น า้มนัเชือ้เพลงิจาก PTG เพื่อใช้ในธุรกิจขนสง่

สนิค้า 

-  81.09 - ที่ผา่นมา AMAL ก าหนดให้รถบรรทกุน า้มนัเติมน า้มนัเชือ้เพลงิที่สถานีบริการน า้มนั PT 
(ซึ่ง PTC เป็นผู้ด าเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากที่ AMAL ได้ลงทนุซือ้ที่ดินและ
สิง่ปลกูสร้างในอ าเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นส านกังานยอ่ยส าหรับการขนสง่สนิค้าทางรถ 
AMAL ได้ตกลงซือ้น า้มนัเชือ้เพลิงส าหรับรถบรรทกุน า้มนัจาก PTG ในลกัษณะการค้า
สง่ (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กบัรถบรรทกุน า้มนัที่จอดที่หน่วยงานศรีราชาก่อนออก
ให้บริการในแต่ละครัง้ ท าให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก 
รถบรรทุกน า้มันของบริษัท มีน า้มันเชือ้เพลิงเพียงพอส าหรับการเดินรถเที่ยวไปและ
เที่ยวกลบั จึงไม่จ าเป็นต้องเติมน า้มนัที่สถานีบริการน า้มนั การที่ AMAL สามารถซือ้
น า้มันในลกัษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน า้มัน และลด
สดัสว่นการเติมน า้มนัจากสถานีบริการน า้มนัลงได้ ท าให้ AMAL มีต้นทนุการให้บริการ
ขนสง่ลดลง เนื่องจากราคาจ าหนา่ยน า้มนัเชือ้เพลงิในลกัษณะค้าสง่ (Wholesale) จะมี
ราคาต ่ากวา่ราคาจ าหนา่ยน า้มนัเชือ้เพลงิหน้าสถานีบริการน า้มนั 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

    -  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล      
เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติ และมีการก าหนดราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตาม    
เง่ือนไขการค้าทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 
- PTG มีภาระหนีก้ารค้าที่ เกิดจากการใช้บริการขนส่ง
น า้มนัเชือ้เพลงิของ AMAL 

- 2.86 - ภาระหนีก้ารค้าเกิดขึน้จากการวา่จ้างขนสง่ตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กบั PTG ซึง่เป็นไป
ตามสญัญาการวา่จ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ 

- ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาวา่จ้างทัง้ 2 ฉบบั โดยเพิ่มผู้วา่จ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง
ให้กบั PTG นบัตัง้แตว่นัท่ีลงนามในบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท  

เจ้าหนีก้ารค้า 
- AMAL มีภาระหนี ก้ ารค้าที่ เ กิดจากการซื อ้น า้มัน

เชือ้เพลงิจาก PTG 

- 4.73 - ภาระหนีก้ารค้าเกิดขึน้จากการขายเช่ือตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กบั PTG ซึง่เป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเช่ือและก าหนดวงเงินขายเช่ือ
ให้กบัลกูค้าที่ซือ้น า้มนัอยา่งตอ่เนื่อง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

3. บริษัท ปิโตรเลยีมไทย  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(“PTC”) 

รายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้า 
- AMAL ให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงให้กับ PTC ตาม
สญัญาการวา่จ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ 

- 64.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การให้บริการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงให้กับ PTC เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ 
AMAL ทัง้นี ้AMAL ให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงโดยก าหนดอัตราค่าบริการและ
เง่ือนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอตัราค่าบริการและเง่ือนไข
การค้าลกัษณะเดียวกบัท่ีใช้กบัลกูค้าอื่นท่ี AMAL ให้บริการขนสง่สนิค้า 

- ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาวา่จ้างทัง้ 2 ฉบบั โดยเพิ่มผู้วา่จ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง
ให้กบั PTC นบัตัง้แตว่นัท่ีลงนามในบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และช่วยสร้างรายได้และก าไรให้กบับริษัท 

ต้นทนุจากการให้บริการ – ซือ้น า้มนั 
- AMAL ซือ้น า้มนัเชือ้เพลงิจาก PTC เพื่อใช้ในธุรกิจขนสง่

สนิค้า 

38.26  7.72 - ที่ผา่นมา AMAL ก าหนดให้รถบรรทกุน า้มนัเติมน า้มนัเชือ้เพลงิที่สถานีบริการน า้มนั PT 
(ซึ่ง PTC เป็นผู้ด าเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากที่ AMAL ได้ลงทนุซือ้ที่ดินและ
สิง่ปลกูสร้างในอ าเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นส านกังานยอ่ยส าหรับการขนสง่สนิค้าทางรถ 
AMAL ก าหนดให้ ก่อนออกให้บริการขนสง่สินค้าในแต่ละครัง้รถบรรทกุน า้มนัที่จอดที่
หน่วยงานย่อยศรีราชาจะเติมน า้มนัจากถงัส ารองน า้มนัภายในหน่วยงานย่อยศรีราชา 
ท าให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน า้มนัของบริษัทมี
น า้มนัเชือ้เพลิงเพียงพอส าหรับการเดินรถเที่ยวไปและเที่ยวกลบั จึงไม่จ าเป็นต้องเติม
น า้มนัท่ีสถานีบริการน า้มนั 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

   - ส าหรับการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไกล AMAL ก าหนดให้รถบรรทุกน า้มัน
เติมน า้มนัเชือ้เพลิงที่สถานีบริการน า้มนั PT ตามที่ก าหนด เนื่องจากบริษัทได้เปรียบ
เทียบแล้วพบว่า ราคาขายปลีกน า้มนัในสถานีบริการน า้มนั PT ไม่แตกต่างจากราคา
ขายปลีกน า้มนัของผู้ประกอบการรายอื่นในขณะที่สถานีบริการน า้มนั PT ที่ก าหนดให้
เติมน า้มัน ก็เป็นสถานบริการที่ออกแบบมาให้เหมาะสมส าหรับการใช้บริการของ
รถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ และมีพืน้ที่เพียงพอส าหรับเป็นจุดพักรถ (ทัง้นี ้AMAL 
สามารถใช้พืน้ท่ีพกัรถโดยไม่มีคา่ใช้จ่ายเช่นเดียวกบัลกูค้าทัว่ไปของ PT) รวมถึงอยู่บน
เส้นทางหลกัที่บริษัทใช้ขนสง่สนิค้าให้กบัลกูค้า 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการก าหนดราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 
- PTC มีภาระหนีก้ารค้าที่ เกิดจากการใช้บริการขนส่ง
น า้มนัเชือ้เพลงิของ AMAL 

- 31.43 - ภาระหนีก้ารค้าเกิดขึน้จากการวา่จ้างขนสง่ตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กบั PTC ซึง่เป็นไป
ตามสญัญาการวา่จ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ 

- ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาวา่จ้างทัง้ 2 ฉบบั โดยเพิ่มผู้วา่จ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง
ให้กบั PTC นบัตัง้แตว่นัท่ีลงนามในบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท  
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
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 ปี 2559 ปี 2560  

เงินค า้ประกนั 
- AMAL มีเงินค า้ประกนัเช่าพืน้ท่ีภายในสถานีบริการน า้มนั 

PT ที่อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นส านักงานย่อย
ส าหรับการให้บริการขนสง่ไบโอดีเซลB100 ให้กบัลกูค้าที่
เป็นผู้ผลติไบโอดีเซล B100 แหง่หนึง่ 

0.05 0.03 - บริษัทก าหนดให้มีส านกังานย่อยขึน้ในพืน้ที่ใกล้เคียงกบัลกูค้าหรือจุดรับ/จ่ายสินค้าที่
ส าคัญของลูกค้า เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน า้มันและ
ประสานงานกับลกูค้า ส าหรับส านกังานย่อยที่อ าเภอ ลาดหลมุแก้วที่บริษัทเช่าพืน้ที่
ภายในสถานีบริการน า้มนั PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัลกูค้า
จึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการน า้มนัดงักลา่วก็มีพืน้ที่เหมาะสม
ส าหรับใช้เป็นส านกังานและจดุจอดรถบรรทกุน า้มนั  

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากพืน้ที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน า้มันและสอดคล้องกับ
ท าเลที่ตัง้ของลกูค้า  

เจ้าหนีก้ารค้า 
- AMAL มีภาระหนี ก้ ารค้าที่ เ กิดจากการซื อ้น า้มัน

เชือ้เพลิงจากสถานีบริการน า้มัน PT (ซึ่ง PTG เป็น 
ผู้ด าเนินงาน) 

0.57 0.34 - ภาระหนีก้ารค้าเกิดขึน้จากการขายเช่ือตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กบั PTG ซึง่เป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเช่ือและก าหนดวงเงินขายเช่ือ
ให้กบัลกูค้าที่ซือ้น า้มนัอยา่งตอ่เนื่อง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 
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 ปี 2559 ปี 2560  

คา่เช่า 
- AMAL เช่าพืน้ที่ภายในสถานีบริการน า้มนั PT ที่อ าเภอ 

ลาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นส านักงานย่อยส าหรับการ
ให้บริการขนส่งไบโอดี เซลB100 ให้กับลูกค้าที่ เป็น
ผู้ผลติไบโอดีเซล B100 แหง่หนึง่ 

0.23 0.23 - บริษัทก าหนดให้มีส านกังานย่อยขึน้ในพืน้ที่ใกล้เคียงกบัลกูค้าหรือจุดรับ/จ่ายสินค้าที่
ส าคัญของลูกค้า เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน า้มันและ
ประสานงานกับลกูค้า ส าหรับส านกังานย่อยที่อ าเภอลาดหลุมแก้วที่บริษัทเช่าพืน้ที่
ภายในสถานีบริการน า้มนั PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัลกูค้า
จึงสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการน า้มันดงักลา่วก็มีพืน้ที่เหมาะสม
ส าหรับใช้เป็นส านกังานและจดุจอดรถบรรทกุน า้มนั โดยเปรียบเทียบราคาให้เช่าพืน้ที่
กบับริเวณใกล้เคียงเห็นวา่ไมม่ีความแตกตา่งเร่ืองราคาคา่เช่า 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากพืน้ที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน า้มันและสอดคล้องกับ
ท าเลที่ตัง้ของลกูค้า รวมถึงอตัราคา่เช่าและคา่สาธารณปูโภคก็เหมาะสม 

 คา่สาธารณปูโภค 
- AMAL เช่าพืน้ที่ภายในสถานีบริการน า้มนั PT ที่อ าเภอ 

ลาดหลุมแก้ว เพื่อใช้เป็นส านักงานย่อยส าหรับการ
ให้บริการขนส่งไบโอดี เซลB100 ให้กับลูกค้าที่ เป็น
ผู้ ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีค่าน า้และค่า
ไฟฟา้ที่ทาง PTC ต้องเรียกเก็บตามจ านวนที่ใช้จริง 

0.12 0.10 - การท่ีบริษัท ได้เช่าพืน้ที่ภายในสถานีบริการน า้มนั PT สง่ผลให้บริษัทมีคา่ไฟฟ้าและค่า
น า้ ท่ีทาง PTC เรียกเก็บจากบริษัทตามตวัเลขมิเตอร์ที่ใช้จริง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากพืน้ที่ดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เหมาะสมส าหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน า้มันและสอดคล้องกับ
ท าเลที่ตัง้ของลกูค้า รวมถึงอตัราคา่เช่าและคา่สาธารณปูโภคก็เหมาะสม 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

4.  บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากดั  
(“EPO”) 

 
 

ต้นทนุจากการให้บริการ – ซือ้น า้มนั 
- AMAL ซือ้น า้มันเชือ้เพลิงจาก EPO เพื่อใช้ในธุรกิจ

ขนสง่สนิค้า 

27.64 12.58 - ที่ผา่นมา AMAL ก าหนดให้รถบรรทกุน า้มนัเติมน า้มนัเชือ้เพลงิที่สถานีบริการน า้มนั PT 
(ซึ่ง PTC เป็นผู้ด าเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากที่ AMAL ได้ลงทนุซือ้ที่ดินและ
สิง่ปลกูสร้างในอ าเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นส านกังานยอ่ยส าหรับการขนสง่สนิค้าทางรถ 
AMAL ได้ตกลงซือ้น า้มนัเชือ้เพลงิส าหรับรถบรรทกุน า้มนัจาก EPO ในลกัษณะการค้า
สง่ (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กบัรถบรรทกุน า้มนัที่จอดที่หน่วยงาน ศรีราชาก่อนออก
ให้บริการในแตล่ะครัง้ 

- ท าให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน า้มนัของบริษัท มี
น า้มนัเชือ้เพลิงเพียงพอส าหรับการเดินรถเที่ยวไปและเที่ยวกลบั  จึงไม่จ าเป็นต้องเติม
น า้มันที่สถานีบริการน า้มัน การที่ AMAL สามารถซือ้น า้มันในลักษณะการค้าส่ง 
(Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กบัรถบรรทกุน า้มนั และลดสดัสว่นการเติมน า้มนัจากสถานี
บริการน า้มันลงได้ ท าให้ AMAL มีต้นทุนการให้บริการขนส่งลดลง เนื่องจากราคา
จ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิงในลกัษณะค้าสง่ (Wholesale) จะมีราคาต ่ากวา่ราคาจ าหนา่ย
น า้มนัเชือ้เพลงิหน้าสถานีบริการน า้มนั 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วมคีวามสมเหตสุมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการก าหนดราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

เจ้าหนีก้ารค้า 
- AMAL มีภาระหนีก้ารค้าที่เกิดจากการซือ้น า้มนัเชือ้เพลิง
จาก EPO 

1.37 - - ภาระหนีก้ารค้าเกิดขึน้จากการขายเช่ือตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กบั EPO ซึง่เป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าทั่วไป ที่ EPO จะพิจารณาการขายเช่ือและก าหนดวงเงินขายเช่ือ
ให้กบัลกูค้าที่ซือ้น า้มนัอยา่งตอ่เนื่อง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

5. บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากดั 
(“PMO”) 

 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้า 
- AMAL ให้บริการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงให้กับ PMO ตาม
สญัญาการวา่จ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ 

 

- 1.71 
 

- การให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลิงให้กบั PMO เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ 
AMAL ทัง้นี ้AMAL ให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงโดยก าหนดอัตราค่าบริการและ
เง่ือนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอตัราค่าบริการและเง่ือนไข
การค้าลกัษณะเดียวกบัท่ีใช้กบัลกูค้าอื่นท่ี AMAL ให้บริการขนสง่สนิค้า 

- ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาวา่จ้างทัง้ 2 ฉบบั โดยเพิ่มผู้วา่จ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง
ให้กบั PMO นบัตัง้แตว่นัท่ีลงนามในบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และช่วยสร้างรายได้และก าไรให้กบับริษัท 

ลกูหนีก้ารค้า 
- PMO มีภาระหนีก้ารค้าที่ เกิดจากการใช้บริการขนส่ง
น า้มนัเชือ้เพลงิของ AMAL 

 

- 0.88 
 

- ภาระหนีก้ารค้าเกิดขึน้จากการว่าจ้างขนส่งตามที่  AMAL ได้ตกลงไว้กับ PMO ซึ่ง
เป็นไปตามสญัญาการวา่จ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ 

- ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2560 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสญัญาวา่จ้างทัง้ 2 ฉบบั โดยเพิ่มผู้วา่จ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทัง้หมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิง
ให้กบั PMO นบัตัง้แตว่นัท่ีลงนามในบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

137 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

6. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ 
จ ากดั (“PTGLG”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้า 
- AMAL ให้บริการขนส่งน า้มันเชือ้เพลิงให้กับ PTGLG 
ตามสญัญาการวา่จ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

103.91  304.62 - การให้บริการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงให้กับ PTGLG เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติ
ของ AMAL ทัง้นี ้AMAL ให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิโดยก าหนดอตัราค่าบริการและ
เง่ือนไขการค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันใน
อตุสาหกรรม ซึ่งเป็นหลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอตัราค่าบริการและเง่ือนไข
การค้าลกัษณะเดียวกบัท่ีใช้กบัลกูค้าอื่นท่ี AMAL ให้บริการขนสง่สนิค้า 

- ทัง้นี ้ในเดือนสงิหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่จ้าง) ได้ท าบนัทกึข้อตกลง
แนบท้ายสัญญาว่าจ้างทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ ว่าจ้าง  จาก PTG มาเป็น 
PTGLG ส่งผลให้ AMAL เร่ิมให้บริการขนส่งสินค้าให้กับ PTGLG (แทน PTG) ตัง้แต่
วนัท่ีลงนามในบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล 
และก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท  เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคา
และเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป และช่วยสร้างรายได้และก าไรให้กบั
บริษัท 

คา่ความเสยีหายจากการขนสง่ 
- PTGLG เรียกเก็บค่าความเสียหายจาก AMALเนื่องจาก
น า้มนัท่ีล้น จากรถบรรทกุน า้มนัท่ีประสบอบุตัิเหต ุ

- 0.74 - PTGLG (ในฐานะผู้ ว่าจ้าง) เรียกเก็บค่าน า้มนัที่หกล้น จากรถบรรทุกน า้มนัที่ประสบ
อบุตัิเหต ุ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการก าหนดราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป  
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

 
 
 
 
 
 
 

ลกูหนีก้ารค้า 
- PTGLG มีภาระหนีก้ารค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่ง

น า้มนัเชือ้เพลงิของ AMAL 

22.79 - - ภาระหนีก้ารค้าเกิดขึน้จากการขายเช่ือตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กบั PTGLG ซึ่งเป็นไป
ตามสญัญาการวา่จ้างขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการก าหนดราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

   - ทัง้นี ้ในเดือนสงิหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้วา่จ้าง) ได้ท าบนัทกึข้อตกลง
แนบท้ายสัญญาว่าจ้างทัง้ 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ ว่าจ้าง  จาก PTG มาเป็น 
PTGLG สง่ผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิให้กบั PTGLG 
และ ณ สิน้เดือนธันวาคม 2560 PTGLG ไม่มีหนีก้ารค้าที่เกิดจากค่าขนสง่สินค้าที่ค้าง
ช าระให้กบั AMAL 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท  

7. บริษัท วนัลิง้ค์ เนต็เวิร์ค 
จ ากดั (“OLNET”)  

 
 
 
 

คา่อปุกรณ์ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ 
- AMAL ติดตัง้ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่าน

ดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ของ OLTEC เพื่อช่วยในการ
บ ริหารจัดการกองรถบรรทุกน า้มัน  ทั ง้นี  ้OLTEC 
ก าหนดให้ OLNET เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าให้กับ 
OLTEC แต ่OLTEC เป็นผู้ เรียกเก็บคา่บริการรายเดือน 

4.12 2.24 - AMAL ก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตัง้ระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด นอกจากนี ้การติดตัง้ระบบ GPS ยงัช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจดัการกอง
รถบรรทุกน า้มนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขบัรถ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดวา่จะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้บริการขนสง่สนิค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท  เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหาร
จดัการกองรถบรรทกุน า้มนัได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัท่ีกฎหมายก าหนด 
และอตัราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ ให้บริการอื่นที่มีศกัยภาพใน
การให้บริการในลกัษณะเดียวกนั 

เจ้าหนีอ้ื่น – คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
- AMAL มีภาระหนีท้ี่เกิดจากการติดอุปกรณ์ระบบ GPS 
กบั OLNET ที่ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 

0.23 - - คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยเกิดขึน้จากการติดตัง้ระบบ GPS ที่ AMAL ได้ตกลงไว้กบั OLNET ซึง่
เป็นไปตามสญัญา 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

คา่บริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ 
- AMAL ตกลงช าระคา่บริการส าหรับการใช้งานระบบ GPS 
ให้กบั OLNET 

0.01 
 

- 
 
 

- AMAL ก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตัง้ระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด นอกจากนี ้การติดตัง้ระบบ GPS ยงัช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจดัการกอง
รถบรรทกุน า้มนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขบัรถ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดวา่จะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้บริการขนสง่สนิค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถ บริหาร
จดัการกองรถบรรทกุน า้มนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกบัท่ีกฎหมายก าหนด 
และอตัราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ ให้บริการอื่นที่มีศกัยภาพใน
การให้บริการในลกัษณะเดียวกนั 
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บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

8. บริษัท วนัลิง้ค์เทคโนโลยี่ 
จ ากดั (“OLTEC”) 
 

คา่บริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ 
- AMAL ตกลงช าระคา่บริการส าหรับการใช้งานระบบ GPS 
ให้กบั OLTEC 

0.35 
 

1.13 
 
 

- AMAL ก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตัง้ระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด นอกจากนี ้การติดตัง้ระบบ GPS ยงัช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจดัการกอง
รถบรรทกุน า้มนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขบัรถ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดวา่จะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้บริการขนสง่สนิค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัทฯ  เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหาร
จดัการกองรถบรรทกุน า้มนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกบัท่ีกฎหมายก าหนด 
และอตัราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ ให้บริการอื่นที่มีศกัยภาพใน
การให้บริการในลกัษณะเดียวกนั 

เจ้าหนีอ้ื่น – คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 
- AMAL มีภาระหนีท้ี่เกิดจากการใช้บริการระบบ GPS ที่
ต้องช าระให้กบั OLTEC 

0.07 0.17 - คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยเกิดขึน้จากการใช้บริการระบบ GPS ที่ AMAL ได้ตกลงไว้กบั OLNET 
ซึง่เป็นไปตามสญัญา 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

คา่อปุกรณ์ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ 
- AMAL ติดตัง้ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่าน

ดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ของ OLTEC เพื่อช่วยในการ
บริหารจดัการกองรถบรรทกุน า้มนั กรณีที่อปุกรณ์ช ารุด
และอุปกรณ์ดงักล่าวหมดประกันกับทาง OLNET แล้ว 
AMAL ต้องซือ้อปุกรณ์ตวัใหม ่จากทาง OLTEC 

- 0.16 - AMAL ก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตัง้ระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด นอกจากนี ้การติดตัง้ระบบ GPS ยงัช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจดัการกอง
รถบรรทุกน า้มนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการสามารถติดตาม
พฤติกรรมการขบัรถ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดวา่จะถึงที่หมายได้ จึง
ช่วยในการวางแผนการให้บริการขนสง่สนิค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษัท  เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหาร
จดัการกองรถบรรทกุน า้มนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกบัท่ีกฎหมายก าหนด 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

141 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน 

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั 
 ปี 2559 ปี 2560  

และอตัราค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ ให้บริการอื่นที่มีศกัยภาพใน
การให้บริการในลกัษณะเดียวกนั 

9. บริษัท กาแฟพนัธุ์ไทย 
จ ากดั (“PUN”) 
 

คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม 
- AMA และ AMAL ซือ้เมล็ดกาแฟ เพื่อใช้บริโภคภายใน

บริษัท 

0.01 0.02 - การซือ้เมลด็กาแฟ จาก PUN เป็นรายการค้าที่ด าเนินงานตามปกติของธุรกิจ 
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

10. นายพิศาล รัชกิจประการ 
 
 
 
 
 
 

- ค า้ประกนัเงินกู้ยืมของบริษัท และบริษัทย่อยกับสถาบนั
การเงิน 3 แหง่ ดงันี ้

  - รายการดงักลา่วเป็นเง่ือนไขปกติในการให้กู้ยืมเงินของสถาบนัการเงินที่จะให้กรรมการ
ค า้ประกนัเพิ่มเติมนอกเหนือจากสนิทรัพย์ของบริษัท 

วงเงินเบิกเกินบญัชี (O/D) - - - รายการดงักลา่วเป็นเง่ือนไขปกติในการให้กู้ยืมเงินของสถาบนัการเงินที่จะให้กรรมการ
ค า้ประกนัเพิ่มเติมนอกเหนือจากสนิทรัพย์ของบริษัท 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักลา่วเป็นรายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้านการค า้ประกันจากกรรมการ ซึ่งสมเหตุสมผล และบริษัทไม่ได้เสีย
คา่ใช้จ่ายในการค า้ประกนัดงักลา่ว 

- เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สถาบันการเงินได้ยกเลิกการค า้ประกันของกรรมการ 
ทัง้หมด และให้ AMA ซึง่เป็นบริษัทแม ่เป็นผู้ค า้ประกนัแทนทัง้หมด 

- วงเงินกู้ยืมระยะสัน้ (สนิเช่ือหมนุเวียน) - - 
- วงเงินกู้ ยืมระยะยาว (ส าหรับลงทุนซือ้เรือบรรทุกน า้มัน
และสารเคมี) 

  

- วงเงินกู้สกลุเงินบาท - - 
o วงเงินกู้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 1/ - - 
o ภาระหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน - - 

หมายเหต ุ: 1/ วงเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับลงทุนซ้ือเรือบรรทุกน ้ามนัและสารเคมีที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ณ ส้ินปี 2559 และ ณ ส้ิน ปี 2560 เท่ากบั 23.50 และ 38.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือเท่ากบั 767.49 และ 1,256.39 ล้านบาท 
ตามล าดบั เมือ่ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัระหว่างธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงเท่ากบั 32.659 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั) ส าหรบัการกู้ยืมเงินระยะยาวเพือ่ซ้ือ
เรือบรรทกุน ้ามนัและสารเคมีในปี 2559 สถาบนัการเงินไม่ก าหนดให้กรรมการบริษัทต้องค ้าประกนั 
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12.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ที่ประชมุมีมติก าหนดให้การท า

รายการระหวา่งกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและบคุคลที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและเหตผุลของการท ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเง่ือนไขของรายการ ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มีสว่นได้เสยีจะไมส่ามารถเข้าร่วมใน
การพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ทัง้นี ้ในการเข้าท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และ
รายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ให้เป็นไปตามหลกัการ ดงันี  ้

 
1) การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิเป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัที่เป็น

ข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความ
เก่ียวข้องได้ หากรายการดงักลา่วมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (แล้วแตก่รณี) ทัง้นี ้บริษัทจะจดัท ารายงานสรุปการท าธรุกรรมดงักลา่วเพื่อรายงานในการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส 

 
2) การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไมเ่ป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 
การท ารายการท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขทางการค้าโดยทัว่ไปจะต้องได้รับการพิจารณา

และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทัง้นี ้ให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ข้อบังคับ 
ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที่อาจจะเกิดขึน้ 

บริษัทจะแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่วเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ เพื่อให้มัน่ใจ
วา่การเข้าท ารายการดงักลา่วมีความจ าเป็นและมีความสมเหตสุมผล โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั ทัง้นี ้
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี และหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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12.3 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 

การท ารายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรือคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับเหตุผลในการเข้าท ารายการ การตรวจสอบราคาและเง่ือนไขต่าง  ๆ ของรายการว่า 
เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/
หรือ การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี
ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 
12.4 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 
บริษัทคาดวา่ในอนาคตการท ารายการระหว่างกนัระหวา่ง บริษัท กบั บริษัทยอ่ย และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยง

กนั จะเป็นรายการท่ีมีลกัษณะที่เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติ การสนบัสนนุธุรกิจปกติ  ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี  ้
 

1) การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถให้กับบุคคลที่เก่ียวโยงกนั : บริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการขนส่ง
สินค้าเหลวทางรถอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ PTG มีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มขึน้ 
เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกและค้าสง่น า้มนัเชือ้เพลงิของ PTG รวมทัง้ PTG มีนโยบายที่จะลด
ภาระการบริหารงานด้านการขนส่ง โดยการว่าจ้างผู้ ให้บริการขนส่งสินค้าขนส่งน า้มันให้บางส่วน 
(Outsource) ทัง้นี ้อตัราค่าบริการขนสง่สินค้าทางรถที่บริษัทเสนอให้กบัลกูค้าแต่ละราย บริษัทก าหนด
ขึน้โดยค านึงถืงต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนสง่สินค้า และอตัราก าไรที่บริษัทคาดวา่จะได้รับ
จากการให้บริการ ซึง่เทา่กนัส าหรับลกูค้าแตล่ะราย และเปรียบเทียบกบัราคาตลาดเพื่อให้อตัราคา่บริการ
ขนสง่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

2) การซือ้น า้มันเชือ้เพลิงจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน : ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ซือ้น า้มัน
เชือ้เพลงิจาก PTG ในลกัษณะการค้าสง่ (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กบัรถบรรทกุน า้มนัท่ีจอดที่หนว่ยงาน
ศรีราชาก่อนออกให้บริการในแตล่ะครัง้ และซือ้น า้มนัเชือ้เพลงิจาก PTC ในลกัษณะการค้าปลีก (Retail) 
จากการเติมน า้มันที่สถานีบริการน า้มัน PT ส าหรับรถบรรทุกน า้มันต้องวิ่งเป็นระยะทางไกล ท าให้มี
น า้มนัไม่เพียงพอที่จะเดินรถกลบัมาที่หน่วยงานศรีราชา ทัง้นี ้ราคาจ าหน่ายน า้มนัและเง่ือนไขการค้า 
หรือข้อตกลงอื่น ๆ ท่ีบริษัท ท ากบั PTG และ PTC จะเป็นราคาตลาดและเง่ือนไขการค้าปกติ บริษัท คาด
ว่าการซือ้น า้มันจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถ 
โดยเฉพาะการขนสง่น า้มนัเชือ้เพลงิที่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ 

3) การซือ้อปุกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เก่ียวโยงกนั: เพื่อสนบัสนุนการขยายตวัของธุรกิจขนสง่สินค้า
ทางรถที่คาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต AMAL จ าเป็นต้องมีการลงทนุซือ้รถบรรทกุน า้มนัเพิ่มขึน้ในแต่ละปี 
และจ าเป็นต้องติดตัง้ระบบ GPS เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการกอง
รถบรรทกุน า้มนั รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดจากกรมการขนสง่ทางบก ทัง้นี ้บริษัท จะพิจารณา
ความเหมาะสมของราคาอุปกรณ์และค่าบริการส าหรับการใช้งานระบบ GPS และเง่ือนไขการค้า หรือ
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ข้อตกลงอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบกบัราคาและเง่ือนไขของผู้ให้บริการรายอื่น รวมถึงพิจารณาถึงเหตผุลและ
ความจ าเป็นในการซือ้อปุกรณ์และใช้บริการจากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัก่อนการเข้าท ารายการ บริษัทคาด
ว่าการซือ้อุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามการเพิ่มจ านวน
รถบรรทกุน า้มนัในแตล่ะปี 

4) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สนิท่ีใช้ในการด าเนินงานระหวา่งบริษัท กบับริษัทยอ่ย: บริษัทแบง่พืน้ท่ีส านกังาน
สว่นหนึง่ให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บคา่เขา่และคา่ใช้จ่ายอื่น (ได้แก่ คา่สาธารณปูโภค และคา่บริการ) 
จาก AMAL เนื่องจาก AMAL ยงัไม่มีความจ าเป็นต้องใช้พืน้ที่ส านกังานขนาดใหญ่ ทัง้นี ้บริษัทก าหนด
อตัราค่าเช่าที่เรียกเก็บจาก AMAL โดยค านึงถึงอตัราค่าเช่าที่บริษัทตกลงจ่ายให้กบัเจ้าของอาคาร และ
จดัท าสญัญาเช่าระหวา่งกนั 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
 
13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
2560 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ (หน่วย: ลา้นบาท)    

รวมสนิทรัพย์ 966.53 3,239.84 3,755.52 
รวมหนีส้นิ 486.13 1,162.18 1,692.86 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 480.41 2,077.66 2,062.67 

งบก าไรขาดทุน (หน่วย: ลา้นบาท)    

รายได้จากการขายและให้บริการ    
รายได้จากการขนสง่ 642.88 964.45 1,500.65 
รายได้จากการให้เชา่เรือ - - - 
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 642.88 964.45 1,500.65 
ต้นทนุบริการ (436.68) (674.43) (1,077.72) 
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ต้น 206.20 290.02 422.93 
รวมรายได้อื่น 0.73 7.40 49.22 
รวมคา่ใช้จา่ย (68.58) (108.78) (151.00) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 155.89 151.87 92.90 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ลา้นบาท)    

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 177.39 255.05 304.39 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (141.47) (305.37) (547.65) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (111.43) 1,260.05 (573.87) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (77.99) 1,205.20 (806.84) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 35.95 1,241.83 432.36 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 

 2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

2560 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.71 4.65 1.44 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.55 4.54 1.34 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 1.94 1.23 0.79 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 36.00 29.46 23.90 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 10.00 12.22 15.06 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 22.63 27.47 28.18 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 15.90 13.11 12.78 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 33.65 22.85 20.89 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 10.70 15.76 17.23 
Cash Cycle (วนั) 15.21 9.57 10.61 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 32.07 30.07 28.18 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 21.52 19.56 21.40 
อตัราก าไรอื่น (ร้อยละ) 0.11 0.76 3.18 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (ร้อยละ) 128.22 135.21 94.78 
อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 18.01 15.26 16.87 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 26.26 11.51 12.23 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 18.08 8.97 9.18 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 32.87 19.82 10.39 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.84 0.46 0.44 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)    
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.21 0.56 0.82 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 11.77 8.59 6.16 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) (เทา่) 0.62 0.35 0.24 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)* 66.49 151.17 42.64 
หมายเหต ุ * บริษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2558 – 2560 ดงันี ้
     - ในปี 2558 จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ณ ส้ินปี 2556 จ านวนหุ้นละ 70 บาท รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  77.00 ล้านบาท 
     - ในปี 2559 จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ณ ส้ินสดุไตรมาสที ่2 ของปี 2558 จ านวนหุ้นละ 203 บาท รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  223.30 ล้านบาท 
     - ในปี 2560 จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2559 จ านวนหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  107.90 ล้านบาท 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2560 
 
 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ส าหรับปี 2560 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ปี 2560 บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) มี
รายได้จากการขนส่งเพิ่มขึน้ 536.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.60 จากปีก่อน เป็นผลจากการขยายกองเรือบรรทุก
น า้มนัและสารเคมี รวมถึงรถบรรทกุน า้มนั ขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุบริการเพิ่มขึน้ 403.29 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 59.80 จากปีก่อน สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ 132.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.83 จาก
ปีก่อน และมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 105.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.99 จากปีก่อน อัตราก าไรสุทธิเพิ่มขึน้จากร้อยละ 
15.26 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 16.87 ในปี 2560 จากการขยายกองเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี และกองรถบรรทุก
น า้มนั สง่ผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขนสง่เพิ่มขึน้ ในขณะที่สามารถบริหารต้นทนุได้ดี โดยเฉพาะ
สว่นของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร รวมถึงบริษัทยงัมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

 บริษัทและบริษัทย่อยคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์ จ านวน 3,755.52 ล้านบาท เป็นเงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 533.95 ล้านบาท มีหนีส้ิน จ านวน 
1,692.85 ล้านบาท เป็นหนีส้นิสว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี จ านวน 390.25 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 
จ านวน 2,062.67 ล้านบาท  
 

 บริษัทได้จดัท างบการเงินรวมซึง่รวมบริษัทยอ่ยที่ใช้สกลุเงินบาทในการด าเนินงาน  โดยถือเสมือนวา่บริษัทยอ่ยมีสกุล
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ในการด าเนินงานเช่นเดียวกับบริษัท แล้วจึงแปลงค่างบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งการ
จัดท าดังกล่าวไม่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงของบริษัทย่อย ดังนัน้ บริษัทจึงได้ท าการแก้ไขการจัดท างบ
การเงินรวม โดยน าผลสะสมที่เกิดขึน้เสมือนว่าบริษัทได้มีการจัดท างบการเงินรวมโดยใช้สกุลเงินด าเนินงานของ
บริษัทย่อยที่เป็นสกุลเงินบาทมาโดยตลอดมาปรับปรุงก าไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวดปี 2559 และปรับย้อนหลงังบ
การเงินในรอบปี 2559 ใหม ่ 
 

ตารางสรุปข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 4 
ปี 2559 

ไตรมาส 3 
ปี 2560 

ไตรมาส 4 
ปี 2560 

เพิ่ม(ลด) 
%YoY 

เพิ่ม(ลด) 
%QoQ 

ปี 2559 ปี 2560 เพิ่ม (ลด) 
%YoY 

รายได้จากการขนส่ง 287.36 386.25 454.44 58.14% 17.65% 964.45 1,500.65 55.60% 
ก าไรขัน้ต้น 85.51 98.36 146.77 71.64% 49.22% 290.02 422.93 45.83% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (4.42) 7.78 1.57 135.52% 79.82% (0.92) 39.38 4,380.43% 

ก าไรสทุธิ 34.32 53.91 89.59 161.04% 66.18% 147.19 253.15 71.99% 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 29.76% 25.46% 32.30%   30.07% 28.18%  
อตัราก าไรสทุธิ (%) 11.94% 13.96% 19.71%   15.26% 16.87%  
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 จากข้อมลูของ Ganling Weather คาดการณ์วา่ ในปี 2561 ปริมาณสต็อกน า้มนัปาล์มของมาเลเซียจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 
6.6 สง่ผลให้ผลผลติปาล์มน า้มนัจะอยูท่ี่ประมาณ 21.0 ล้านตนั ขณะที่ปริมาณสต็อกน า้มนัปาล์มของอินโดนีเซียจะ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.5 ส่งผลให้ผลผลิตปาล์มน า้มันอยู่ที่ประมาณ 37.2 ล้านตัน โดยผลผลิตปาล์มน า้มันรวมจาก
มาเลเซียและอินโดนีเซียคิดเป็นร้อยละ 85 ของอปุทานปาล์มน า้มนัทัว่โลก ปริมาณสต็อกน า้มนัที่เพิ่มขึน้นี ้สง่ผลให้
อปุทานน า้มนัปาล์มทัว่โลกเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.2 หรือประมาณ 4.0 ล้านตนั 

 

 ความท้าทายในระยะต่อไปของอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม ได้แก่ ข้อโต้แย้งในการน าเข้าน า้มนัปาล์มของสหภาพยโุรป  
การท่ีสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปออกมาตราการตอบโต้การทุม่ตลาดไบโอดีเซลของอินโดนีเซีย และการปรับอตัรา
ภาษีศลุกากรน าเข้าน า้มนัปาล์มของอินเดีย อยา่งไรก็ตาม การยกเลิกภาษีสง่ออกน า้มนัปาล์มของมาเลเซียเป็นเวลา 
3 เดือน (ตัง้แต่วนัที่ 8 มกราคม ถึง 7 เมษายน 2561) คาดวา่จะช่วยลดปริมาณสต็อกน า้มนัปาล์มและสง่ผลบวกต่อ
ราคาน า้มันปาล์มดิบในช่วงคร่ึงแรกของปีนี  ้(Dr Sathia Varga, เจ้าของและผู้ ร่วมก่อตัง้ Palm Oil Analytics, 
สงิคโปร์) 

 

 สถานการณ์การเคลือ่นไหวของคา่เงินบาทสง่ผลต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทด าเนินงานในสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการก าหนดและช าระราคาของ
รายการซือ้และขายเกือบทัง้หมด ดงันัน้ บริษัทจึงใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน
ในธุรกิจเดินเรือ และใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ใช้น าเสนองบการเงิน ทัง้นี ้ในปี 2560 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แข็งค่าขึน้จากปีก่อนร้อยละ 3.85 เมื่อเทียบกับอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2559 โดยอตัรา
แลกเปลีย่นเฉลีย่ในปี 2560 อยูท่ี่ 33.94 บาทตอ่1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

 การเปลี่ยนแปลงราคาน า้มนัดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจยัส าคญัที่สง่ผลต่อผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2560 ราคา
น า้มันดิบเบรนท์เฉลี่ยปรับสูงขึน้จาก 43.64 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อบาร์เรลในปี 2559 เป็น 54.12 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ในปี 2560 สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุในการขนสง่สงูขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับค่าระวาง
สนิค้าเพื่อให้สอดคล้องกบัต้นทนุท่ีสงูขึน้ 

 

แหล่งทีม่า: BOT, U.S. Energy Information Administration 
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 ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 4 ปี 2560 
 

ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการขนสง่เพิ่มขึน้ 167.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.14 จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนหน้า เป็นผลจากการขยายกองเรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี โดยมีระวางบรรทกุรวม 82,981 เดทเวทตนั 
รวมถงึการเพิ่มรถบรรทกุน า้มนั จ านวน 15 คนั จากไตรมาสกอ่น สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยเพิม่ขึน้ 
61.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.64 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนหน้า และมีก าไรสทุธิเพิม่ขึน้ 55.27 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 161.04 จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สง่ผลให้อตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากร้อยละ 11.94 ในไตรมาส 4 ปี 
2559 เป็นร้อยละ 19.71 ในไตรมาสนี ้
 
ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 
 
1) รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจการขนส่งสนิค้าทางเรือ     
รายได้จากคา่ขนสง่สนิค้า 667.91 69.25 1,058.69 70.55 
รายได้จากคา่เสยีเวลา 34.60 3.59 39.08 2.60 
รวมรายได้จากการขนสง่สนิค้าทางเรือ 702.51 72.84 1,097.77 73.15 
ธุรกิจการขนส่งสนิค้าทางรถ     
รายได้จากคา่ขนสง่สนิค้า 261.94 27.16 402.88 26.85 

รวมรายได้จากการขนสง่สนิค้าทางรถ 261.94 27.16 402.88 26.85 
รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งสนิค้า 964.45 100.00 1,500.65 100.00 

 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้จากการให้บริการขนสง่สนิค้าจาก (1) การด าเนินธุรกิจการให้บริการขนสง่สนิค้าทางเรือ
ของบริษัท และ (2) การด าเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถของบริษัทย่อย โดยในปี 2559 และ 2560  
คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 72.84 และ 27.16 และคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 73.15 และ 26.85 ตามล าดบั   
 

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการขนสง่สินค้า จ านวน 1,500.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 536.20 
ล้านบาท หรือร้อยละ 55.60 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากการขยายกองเรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมี  โดยระหว่างปี
บริษัทได้ซือ้เรือเพิ่ม จ านวน 3 ล า และขายเรือ จ านวน 1 ล า (เรือญาณี) ท าให้ ณ สิน้ปี บริษัทมีเรือทัง้สิน้ จ านวน 10 
ล า รวมทัง้บริษัทยอ่ยได้เพิ่มจ านวนรถบรรทกุขนสง่น า้มนัจาก 100 คนั เป็น 150 คนั นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการปรับ
คา่ระวางเรือเพิ่มขึน้ในทิศทางเดียวกบัราคาน า้มนั   
 

2) ต้นทุนการให้บริการขนส่งสนิค้า 
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้า จ านวน 1,077.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 403.29  
ล้านบาท หรือร้อยละ 59.80 ตามปริมาณการขนสง่สนิค้าที่เพิ่มขึน้ 
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3) ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 
ปี 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขัน้ต้น จ านวน 290.02 ล้านบาท และ 422.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น
อตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 30.07 และ ร้อยละ 28.18 ของรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า ตามล าดบั อตัราก าไร
ขัน้ต้นที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า สว่นหนึง่เนื่องจากบริษัทขาดรายได้จากการหยดุเดินเรือเพื่อซอ่มแซมเคร่ืองจกัร
ในบางช่วงเวลา รวมถึงการขนสง่สนิค้าทางรถของบริษัทยอ่ยยงัไมส่ามารถด าเนินงานได้เต็มประสทิธิภาพ 

 

4) ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 41.23 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 
52.68 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคญัของบริษัท คือ ค่านายหน้า (commission fee) โดยเพิ่มขึน้ตามปริมาณการ
ขนสง่สนิค้าที่เพิ่มขึน้ 
 

5) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวน 98.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 
20.82 โดยการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารในอตัราที่น้อยกวา่การเติบโตของรายได้นี ้เป็นผลจากการจดัการท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

 

6) ต้นทุนทางการเงนิ 
ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงิน จ านวน 59.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 25.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 
74.24 จากการกู้ยืมเงินระยะยาว เพื่อซือ้เรือบรรทกุน า้มนัของบริษัท และการเช่าซือ้รถบรรทกุน า้มนัของบริษัทยอ่ย 
 

7) ค่าใช้จ่ายอื่น 
ปี 2560 บริษัทบนัทึกหนีส้งสยัจะสญู (ภาษีซือ้ที่ขอคืนไม่ได้) จ านวน 10.96 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึน้
เป็นประจ า (non-recurring item)  

 

8) ก าไรสุทธิ 
ปี 2559 และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิ จ านวน 147.19 ล้านบาท และ 253.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
ก าไรสทุธิต่อรายได้รวมร้อยละ 15.26 และร้อยละ 16.87 ตามล าดบั อตัราก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้นี ้เป็นผลจากการขยายกอง
เรือบรรทกุน า้มนัและสารเคมี รวมถึงรถบรรทุกน า้มนั ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขนส่งสงูขึน้ มีการ
บริหารจดัการต้นทนุที่มีประสทิธิภาพ รวมถึงบริษัทยงัมีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น จ านวน 39.38 ล้านบาท 
 

ทัง้นี ้ผลจากการปรับปรุงก าไร(ขาดทนุ)สะสมต้นงวดของปี 2559 และการปรับย้อนหลงังบการเงินใหม่ปี 2559 ท าให้
งบก าไรขาดทนุส าหรับปี 2559 มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ จ านวน 3.28 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยใช้สกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุล
เงินเดียวกนักบัสกลุเงินน าเสนองบการเงิน ดงัตารางตอ่ไปนี ้

หน่วย: ล้านบาท รายได้ ก าไรขัน้ต้น ก าไรสุทธิ 
ปี 2559 261.94 63.42 27.69 
ปี 2560 402.88 81.73 36.25 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 140.94 18.31 8.56 
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ฐานะการเงนิ 
 

 
1) สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จ านวน 3,755.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 515.68 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 15.92 จากสิน้ปีก่อนหน้า การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์นีเ้นื่องจากการซือ้เรือบรรทุกน า้มนัและสารเคมีของ
บริษัทเพิ่ม จ านวน 3 ล า (ระหว่างปีบริษัทได้ขายเรือญาณีออกไป 1 ล า)และการซือ้รถบรรทุกน า้มนัของบริษัทย่อย
เพิ่ม จ านวน 50 คนั โดยเป็นสว่นท่ีเป็นเงินสดและเงินลงทนุระยะสัน้รวม มีจ านวน 533.95 ล้านบาท 

 

2) หนีส้นิรวม 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ิน จ านวน 1,692.85 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 530.67ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 45.66 จากสิน้ปีก่อนหน้า เป็นผลจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อซือ้เรือบรรทกุน า้มนัของบริษัท 
และการเช่าซือ้รถบรรทุกน า้มนัของบริษัทย่อย โดยเป็นหนีส้ินสว่นที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 390.25 
ล้านบาท  

 

3) ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 2,062.67 ล้านบาท ลดลง 14.99 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 0.72 จากสิน้ปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น จ านวน 107.90 ล้านบาท 
ประกอบกับงบการเงินของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแปลงค่าเงินจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นสกุลเงินบาท 
โดย ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่นลดลง  จ านวน 160.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 330.31 จากสิน้
ปีก่อนหน้า 
 

กระแสเงนิสด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน จ านวน 49.35 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จ านวน 242.28 ล้านบาท จากการซือ้เรือบรรทุกน า้มันและสารเคมีของบริษัท และรถบรรทุกน า้มันของบริษัทย่อย 
นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 
1,833.92 ล้านบาท จากการจ่ายช าระเงินกู้ยืม หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ และการจ่ายเงินปันผล โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดทัง้สิน้ 432.36 ล้านบาท 
 

สินทรัพย์ หนีส้ิน ส่วนของผู้ ถือหุ้น

2560 3,755.52 1,692.85 2,062.67

2559 3,239.84 1,162.18 2,077.66

3,755.52 

1,692.85 
2,062.67 

3,239.84 

1,162.18 
2,077.66 

0
1,000
2,000
3,000
4,000
ล้านบาท งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

 ปี 2559 ปี 2560 เพิ่ม(ลด) 
%YoY 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 4.65 1.44 (3.21) 
อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเร็ว (เทา่) 4.54 1.34 (3.20) 
อตัราการหมนุเวียนของลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 20.27 17.79 (2.48) 
จ านวนวนัเฉลีย่ทีเ่รียกเก็บหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้า (วนั)  18 21 3 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (เทา่) 0.56 0.82 0.26 
อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ (เทา่) 0.52 0.77 0.25 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(เทา่) 1.26 1.20 (0.06) 
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (%) 8.97 9.18 0.21 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 11.51 12.23 0.72 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท   
 

 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายเกษม เวชศิลป์ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 
 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
1 มิถนุายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท                                        
สาขาหลกักฎหมาย University of 
California, Berkeley 

- ปริญญาตรี                                       
คณะรัฐศาสตร์ สาขานิตศิาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ส านกัอบรมเนติบณัฑิตยสภา 
 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 141/2017 

ไมมี่ ไมมี่ มิ.ย. 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

 
 

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

 
อดีต 
อดีต 
อดีต 
อดีต 

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมมี่   - 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผู้พิพากษาอาวโุส 
ผู้พิพากษา 
ประธานแผนกเยาวชนและครอบครัว 
ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะ 
รองอธิบดีผู้พิพากษา 
รองอธิบดีผู้พิพากษา 
ผู้พิพากษา 
ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะ 
ผู้พิพากษาหวัหน้าคณะ 
ผู้พิพากษาหวัหน้า 
ผู้พิพากษาหวัหน้า 
ผู้พิพากษาหวัหน้าศาลประจ า
กระทรวง 
ผู้พิพากษา 
ผู้พิพากษา 
ผู้พิพากษาประจ ากระทรวง 
ผู้ชว่ยผู้พิพากษา 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
 
 

 
 

ศาลอาญา 
ศาลฎีกา 
ศาลอทุธรณ์ภาค 2 
ศาลอทุธรณ์ภาค 5 
ส านกัศาลยตุิธรรม ประจ าภาค 2 
ส านกัศาลยตุิธรรม ประจ าภาค 9 
ศาลอทุธรณ์ภาค 5 
ศาลแพง่ 
ศาลแรงงานกลาง 
ศาลจงัหวดัเชียงใหม ่
ศาลแขวงเชียงใหม ่
ศาลประจ ากระทรวงยตุิธรรม 
 
ศาลแขวงพระนครใต้ 
ศาลจงัหวดัพะเยา 
กระทรวงยตุิธรรม 
กระทรวงยตุิธรรม 

เอกสารแนบ 1 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2. นายมานิต  นิธิประทปี  

- กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  

 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ :  
1 มิถนุายน 2560 

 

62 คุณวุฒิการศึกษา 

- ปริญญาโท                          
เศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม /                  
พฒันาการเศรษฐกิจ                                                      
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี                                      
เศรษฐศาสตร์                                         
สาขาวิชาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์                                    
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification  Program 
(DCP)  รุ่น 225/2016 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 126/2016  

-  หลกัสตูร Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017 

-  หลกัสตูร Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017 

 
การอบรมจากสถาบันอื่น 
-  หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการ  
ส าหรับกรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู 
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  
รุ่นที่ 12 สถาบนัพระปกเกล้า 

0.02% ไมมี่ มิ.ย. 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ต.ค. 2560 
 
 

2559 
2556 – 2558 

 
 
 

 

2556 – 2558 
 

2554 – 2556 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหา / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ที่ปรึกษาด้านยทุธศาสตร์การจดัเก็บ
ภาษี 
รองอธิบดี 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
 
 
บมจ. ริชสปอร์ต 
 
บมจ. ทา่อากาศยานไทย 
 
บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล 
 
 
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
บมจ. เอ็นอีพี อสงัหาริมทรัพย์ และ
อตุสาหกรรม 
 
 
 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 
 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 14 ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 
-  หลกัสตูรการฝึกอบรมและศกึษาดงูาน 
เพ่ือพฒันาการบริหารทรัพยากรบคุคล
เชิงกลยทุธ์ กรมสรรพากร 

-  การศกึษาดงูานด้านระบบการบริหาร

งบประมาณ (Budgetary 
Management) กรมสรรพากร 

-  หลกัสตูร HR Management 
กรมสรรพากร 

-  หลกัสตูรโครงการพฒันาศกัยภาพด้านการ

บริหารทรัพยากรมนษุย์ : ส าหรับผู้บริหาร
ระดบัสงู กระทรวงการคลงั 

-  หลกัสตูรโครงการพฒันาผู้บริหารระดบัสงู : 
การพฒันาผู้น าองค์กรภายใต้กระแส 

โลกาภิวตัน์ (Executive Program For 
Senior Management) 
กระทรวงการคลงั 

-  สมัมนา “Leading Change” 
กระทรวงการคลงั 

-  หลกัสตูรโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ส านกังาน ก.พ. 

-  หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู : ผู้น าทีมี่
วิสยัทศัน์ ส านกังาน ก.พ. 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

-  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและ

การพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบนั
วิทยาการการค้า มหาวิทยาลยัหอการค้า
ไทย 

-  หลกัสตูร Administration Course 
ADB 

-  หลกัสตูร Thailand Technical 
Assistance Program (Phase II) 
Senior Student Visit 

-  หลกัสตูร Middle Management & 
Professional Development 
Program, the Canada Customs 
and Revenue Agency 

-  หลกัสตูร Combating Capital Flight 
through Tax Measures องค์การเพ่ือ
ความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ 
(OECD) 

-  หลกัสตูร Intax Seminar for Tax 
Administration, IRS 

 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

3. นายฉัตรชัย ศรีทพิยราษฎร์ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 
 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   

8 เมษายน 2559 

 
 

 

48 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี                                       
หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต                
สาขาวิศวกรรมไฟฟา้                           
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั 

 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016       

ไมมี่ ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2558 – 2559 
 

 
 
 
 
 

2552 – ปัจจบุนั 
2543 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
/  กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
กรรมการ 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมมี่   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. อามา่ มารีน  
 
 
บจก. อามา่ มารีน 
 

 
 

 
 
 
 

บจก. เคพี คอนเด็ค 
บจก. ก้าวพีเค 

4. นางทพิวรรณ โพธยาภรณ์ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 
 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   

8 เมษายน 2559 

50 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท  
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                      
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

- ปริญญาตรี  
หลกัสตูรบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์                       
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016  

0.0001% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2558 – 2559 
 

 
 
 

 
 

2558 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   
/ กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน   
กรรมการ 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมมี่   - 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบญัช ี

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
บจก. อามา่ มารีน 
 

 
 
 

 
 

บจก. โอเช่ียน ฟูด้ซพัพลาย 
บจก. เคเค โกลบอล เทรดดิง้ 
บจก. โกลบอลปาย 
บจก. ซีฮอร์ส อินเตอร์เทรด 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

5. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

 
 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   

8 เมษายน 2559 

62 คุณวุฒิการศึกษา 
- ประกาศนียบตัรวิชาชีพ                         
หลกัสตูรชา่งยนต์ สาขาวิชาชา่งยนต์ 
วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม 

 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016  
 

0.58% - สามีของพี่สาว               
นายพิศาล                      
รัชกิจประการ 

2559 – ปัจจบุนั 
2557– 2559 

 
 
 
 
 
 

2557 – ปัจจบุนั 

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไมมี่   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
กรรมการ 
 

บมจ. อามา่ มารีน  
บจก.อามา่ มารีน 
 
 
 
 
 
 
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

6. นายพิศาล รัชกิจประการ 
- กรรมการ 
- กรรมการผู้จดัการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

- กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
8 เมษายน 2559 

 
 

48 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                               
หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี                                                 
หลกัสตูรวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Successful Formulation & 

Execution of Strategy รุ่นที่ 124/2015  
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016  
- หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 250/2017  
 

- การอบรมจากสถาบันอื่น 
- หลกัสตูร การบริหารจดัการความเสี่ยง 
สถาบนัเพ่ิมผลผลติแหง่ชาติ 

- หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู                  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 22 

- หลกัสตูร Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3  
จาก UWG 

 

2.53% - ลกูพี่ลกูน้องกบั                
นายพิพฒัน์                          
รัชกิจประการ 

- ลกูพี่ลกูน้องกบั
นางสาวภคัจิรา                
รัชกิจประการ 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2557 - 2559 
2542 – 2559 
2541 – 2556 

 
 
 
 
 
 

2560 – ปัจจบุนั 
 

2557 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 

2550 – พ.ย. 2560 
 

 
 

กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / 
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมมี่   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป 
กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
บจก. อามา่ มารีน 
บจก. อามา่ มารีน 
บจก. อามา่ มารีน 
 
 
 
 
 
 

บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ 
 
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ 
บจก. ลกัโปร 
บจก. เอเลิศ ดิสทริบิวชัน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

7. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ 
- กรรมการ  
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
8 เมษายน 2559 

 
 

47 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                        
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
วิทยาลยัอิมพีเรียล                                  
ประเทศสหราชอาณาจกัร 

- ปริญญาโท                                           
หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต  
สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันอตทิงแฮม                         
ประเทศสหราชอาณาจกัร 

- ปริญญาตรี                                              
หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016  
 

3.69% - น้องสาว นายพิพฒัน์ 
รัชกิจประการ 

- ลกูพ่ีลกูน้องกบั               
นายพิศาล                         
รัชกิจประการ 

2559 – ปัจจบุนั 
2557 – 2559 

 
 
 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมมี่   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 

บมจ. อามา่ มารีน 
บจก. อามา่ มารีน 
 
 
 
 
 
 
บจก. รัชกิจ คอร์โปเรชัน่ 
บจก. พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ 
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ 
บจก. พารา เม้าท์ ออยล์ 
บจก. อาร์ดีเกษตรพฒันา 
บจก. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

8. นายธาตรี เกิดบุญส่ง 

- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
8 เมษายน 2559 

 
 

62 คุณวุฒิการศึกษา 
- อนปุริญญา สาขาชา่งยนต์                                     
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
(วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมา) 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016 
- หลกัสตูร SFE รุ่นที่  12/2012  

ไมมี่ ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
 

 
2556 – ปัจจบุนั 

 
2555 – ปัจจบุนั 
2551 – 2557 

 

 
 

2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ผู้อ านวยการ ประจ าส านกักรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายธุรกิจขนสง่ 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. อามา่ มารีน 
 

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

 
 

บจก. พลงังานพฒันา 5 
บจก. เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลชูัน่ 

9. นายชัยทศัน์ วันชัย 
- กรรมการ 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
8 เมษายน 2559 

 
 

49 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต                                         
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต                                                             
สาขาการประมง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director  Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016  
- หลกัสตูร SFE รุ่นที่ 16/2012  
 

การอบรมอื่น 
- Turning Consumer Data Analytic Smart 

Marketing ปี 2558 
- Modern Marketing Management ปี 2557 

0.01% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
 

 
มิ.ย. 2560 – ปัจจบุนั 

2555 – ปัจจบุนั 
2556 

 

 
 

2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – 2560 

 
 
 

2556 – 2560 
2557 – 2558 

 

กรรมการ 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายจดัซือ้ 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้อ านวยการ สายงานปฏิบตัิการสถานี / 
รักษาการ ผู้อ านวยการ สายงานพฒันา
ธุรกิจ / รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่าย
วิศวกรรม 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารสถานี 
รักษาการ ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร
มินิมาร์ท 

บมจ. อามา่ มารีน 
 

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

 
 

บจก. สยามออโต้แบคส์ 
บจก. อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี 
บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปปอเรชัน่ 
 
 
 
บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปปอเรชัน่ 
บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปปอเรชัน่ 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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 รายละเอียดผู้บริหารของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
 

ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายพิศาล  รัชกิจประการ 

 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   

8 เมษายน 2559 

- ดขู้อมลูได้จากรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท   - 

2. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ 
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ              
สายงานบญัชีและการเงิน 

 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
8 เมษายน 2559 

 

43 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                           
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                
สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินขัน้สงู 
มหาวิทยาลยันิวเซาท์เวลล์                      
ประเทศออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี                                                
หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต                             
สาขาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท รุ่นที่ 72/2016 

0.02% ลกูพ่ีลกูน้องกบั                
นายพิศาล รัชกิจประการ 

พ.ค. 2560 – ปัจจบุนั 
 

2559 – ปัจจบุนั 
2559 – พ.ค. 2560 

2557 – 2559 
 
 
 
 

 
 

เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

2550 – พ.ย. 2560 
2548 – 2557 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ สายงาน
บญัชีและการเงิน 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เลขานกุารบริษัท 
ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไมมี่   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการ  
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
บมจ. อามา่ มารีน 
บมจ. อามา่ มารีน 
บจก. อามา่ มารีน 
 
 
 
 
 
 
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์  
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์  
บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์  
บจก. วนัลิง้ค์ เน็ตเวิร์ค 
บจก. เอเลิศ ดิสทริบิวชัน่ 
บจก. มารีน โซลชูัน่ 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

3. จ่าสิบเอก รักชาติ จันทร์รอด 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 

 
 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   

8 เมษายน 2559 
 

53 คุณวุฒิการศึกษา 
- ประกาศนียบตัรนกัเรียนจา่ทหารเรือ
พรรคนาวิน 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 

- หลกัสตูรเรือบรรทกุสารเคมีชัน้สงู พ.ศ. 
2553 

- หลกัสตูรเรือบรรทกุแก๊สเหลวชัน้สงู พ.ศ. 
2553 

- หลกัสตูรการจดัการในสะพานเดินเรือ 
พ.ศ. 2556 

- หลกัสตูรการน าเรือด้วยเคร่ืองจ าลอง
สถานการณ์ พ.ศ. 2556 

0.01% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
 

2558 – 2559 
2553 – 2557 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 
ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 
นายเรือ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไมมี่   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่   - 
 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
บจก. อามา่ มารีน 
บจก. อามา่ มารีน 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

4. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 

 
 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   

8 เมษายน 2559 

48 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                          
หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์                           
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี                                               
หลกัสตูรนกัเรียนเดินเรือพาณิชย์                  
สาขาเคร่ืองกลเรือ ศนูย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

 

0.01% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

 
 
 
 

2554 – 2559 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไมมี่   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
 
 
 
 
 

บจก. หะรินสตุขนสง่ 
 

5. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
8 เมษายน 2559 

41 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี                                             
หลกัสตูรศิลปศาสตร์บณัฑิต                            
สาขาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.01% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
 

2557 – 2559 
2547 – 2557 

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไมมี่   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่   - 
 

 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
บจก. อามา่ มารีน 
บจก. อามา่ มารีน 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

6. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 

 
 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   

8 เมษายน 2559 

41 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                        
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                  
สาขาการจดัการ                                   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- ปริญญาตรี                                                    
หลกัสตูบริหารธุรกิจ                                           
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 

0.005% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 

 
 
 

 
2542 – 2559 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไมมี่   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
 
 

 
 
 
บจก. ไทย อินเตอร์เนชัน่แนล                    
แท็งเกอร์ 

7. นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ์ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารงาน
คณุภาพและความปลอดภยั 

 
 

วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   
8 เมษายน 2559 

44 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี                                                 
หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต                              
สาขาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ 

0.005% ไมมี่ 2559 – ธ.ค. 2560 
 
 
 
 
 

 
 
 

2558 – 2559 
 

2555 – 2557 
 

2553 – 2554 

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดัการฝ่ายบริหารงานคณุภาพ
และความปลอดภยั 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไมมี่   - 
 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
ผู้ ประสานงานเรือสนับสนุนแท่น               
ขดุเจาะ 
ผู้ จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพ
และความปลอดภยั 
ผู้ชว่ยตวัแทนฝ่ายบริหารจดัการเรือ
และบริษัท 
 

บมจ. อามา่ มารีน จ ากดั 
 
 
 
 
 

 
 

 
บจก. นทลิน แมนเนจเมนท์ 
 

บจก. นทลิน แมนเนจเมนท์ 
 

บจก. นทลิน แมนเนจเมนท์ 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

8. นางสาวธนิสร กร า้มาตร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี

 
 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   

8 เมษายน 2559 

44 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                      
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต             
สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี                                              
หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต                      
สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

0.03% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
 

2539 – 2559 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไมมี่   - 
 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไมมี่   - 
 

 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
บจก. อามา่ มารีน 

9. นางสาวสมฤทยั เส็งศรี 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล
และธุรการ 

 
 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   

10 สิงหาคม 2559 

33 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                              
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์
และองค์การ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี                                             
หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต                         
สาขาการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

0.004% ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 – 2559 

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและ
ธุรการ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
- ไมมี่   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และองค์กร 
 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก. บีอาร์เอฟ (ประเทศไทย) 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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 รายละเอียดเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
 

ช่ือ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ 
- เลขานกุารบริษัท 
- ผู้จดัการฝ่ายส านกักรรมการ
ผู้จดัการและเลขานกุารบริษัท 

 
 
วนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้:                                   

8 พฤษภาคม 2560 
 

48 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                                    
(Mass Communications) Towson 
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

-  ปริญญาตรี                                                 
(Mass Communications) Towson 
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

-  ปริญญาตรี                                               
(Business English)
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องกบั บริษัทจดทะเบียน                
รุ่นที่ 12/2014  

- หลกัสตูรเลขานกุารบริษัท ปี 2004  

 
ดูรายละเอียดการอบรมได้ในหวัข้อ  

“หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของเลขานกุารบริษัท” 

0.001% ไมมี่ พ.ค. 2560 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 –  พ.ค. 2560 
 

 
มิ.ย. 2557 – 2559 
2557 – มิ.ย.2557 

 
 
 

2551 - 2556 
 
 

 

เลขานกุารบริษัท / ผู้จดัการฝ่าย
ส านกักรรมการผู้จดัการและ
เลขานกุารบริษัท 
ผู้ชว่ยเลขานกุารบริษัท 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
เลขานกุารบริษัท 
ผู้จดัการ – ส านกัเลขานกุารบริษัท 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เลขานกุารบริหาร  – Healthcare & 
Medical Equipment 

บมจ. อามา่ มารีน  
 
 
บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
บมจ. วนัทวูนั คอนแทคส์ 
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
 
 
 

บจก. แอลเอฟ เอเซีย (ประเทศไทย) 

 
หมายเหต ุ: * สดัส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นทีมี่สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบัรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 
 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยของบริษัท 
 

รายชื่อกรรมการ AMA AMAL 

1. นายเกษม เวชศิลป์ 1 CM  

2. นายมานิต นิธิประทีป 2 D, AC, NRC  

3. นายฉตัรชยั  ศรีทิพยราษฎร์ D, AC, NRC  

4. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ D, AC, NRC  

5. นายชศูกัดิ์  ภชูชัวนิชกลุ D, EX CM 

6. นายพิศาล  รัชกิจประการ D, EX, NRC, MD D 

7. นางสาวภคัจิรา  รัชกิจประการ D, EX D 

8. นายธาตรี  เกิดบญุสง่ D, EX  

9. นายชยัทศัน์  วนัชยั D  

10. นายศกัดิ์ชยั  รัชกิจประการ 3 AMD D 
หมายเหต ุ: CM = ประธานกรรมการบริษัท D = กรรมการบริษัท AC = กรรมการตรวจสอบ 
 EX = กรรมการบริหาร NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 MD = กรรมการผู้จดัการ AMD = ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

 
1 นายเกษม  เวชศิลป์ เข้าด ารงต าแหน่งแทน นายพิพฒัน์  รชักิจประการ เมือ่วนัที ่1 มิถนุายน 2560 
2 นายมานิต  นิธิประทีป เข้าด ารงต าแหน่งแทน นายกศุล  เวชศิลป์ เมือ่วนัที ่1 มิถนุายน 2560 
3 นายศกัด์ิชยั  รชักิจประการ ได้รบัการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน ของบริษัท 

เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2560 และต าแหน่งกรรมการ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั เมือ่วนัที ่17 เมษายน 2560 
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 รายชื่อของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

หมายเหต ุ:  x = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ 

1 นายเกษม  เวชศิลป์ เข้าด ารงต าแหน่งแทน นายพิพฒัน์  รชักิจประการ เมือ่วนัที ่1 มิถนุายน 2560 
2 นายมานิต  นิธิประทีป เข้าด ารงต าแหน่งแทน นายกศุล  เวชศิลป์ เมือ่วนัที ่1 มิถนุายน 2560 
3 ได้รบัการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2560 

 

รายชื่อกรรมการ /  
กรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

1. นายเกษม เวชศิลป์ 1 x     

2. นายมานิต นิธิประทีป 2 / x  x  

3. นายฉตัรชยั ศรีทิพยราษฎร์ / /  /  

4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ / /  /  

5. นายชศูกัดิ์ ภชูชัวนิชกลุ /  x   

6. นายพิศาล รัชกิจประการ /  / /  

7. นางสาวภคัจิรา รัชกิจประการ /  /   

8. นายธาตรี เกิดบญุสง่ /  /   

9. นายชยัทศัน์ วนัชยั /     

10. นายศกัดิ์ชยั รัชกิจประการ     x 

11. จ่าเอกรักชาติ จนัทร์รอด     / 

12. นายพิเชษฐ ยอดวิเชียร      / 

13. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชยั     / 

14. นางอรอมุา วิศาลสวสัดิ ์     / 

15. นางสาวสมฤทยั เสง็ศรี     / 

16. นางสาวธนิสร กร า้มาตร     / 

17. นางสาวก้อยกาญจน์ สวา่งวรรณ์      / 

18. นางดวงสมร นตุประศาสน์ 3     / 

19. นายสมโชค บญุเตี่ยว 3     / 

20. นายมนตรี จิระวงศ์สนัติสขุ 3     / 

21. นายศภุธนิศร์ ประดบั 3     / 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
 

 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

นางดวงสมร  นตุประศาสน์  ด ารงต าแหนง่ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดยได้รับ
การแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2560  
 
คุณวุฒกิารศึกษา  - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
ประวัติการอบรม  การอบรมโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT50) ปี 2560 
- การบริหารหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ปี 2559 
- Tools and Techniques for the Audit Manager  ปี 2553 
- Audit Report Writing ปี 2551 
- Adding Value Using Risk Based Auditing ปี 2547 
- Evaluating Internal Control :  A COSO Based Approach ปี 2546 
- Negotiation Technique for Auditor  ปี 2545 
- Tools and Techniques for The Beginning Auditors ปี 2545 

 

การอบรมโดยสภาวิชาชพีบัญชี 
- การตรวจสอบการก ากบัดแูลกิจการ ปี 2560 
- Financial Statements Review for Internal Auditors ปี 2559 
- COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ ปี 2556 
- การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน หลกัสตูร 1 และ 2 ปี 2546 

 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
ก.พ. 2560 – ปัจจบุนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ / ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. อามา่ มารีน 

   
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2559 – 2560 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ยนูิเวนเจอร์  
2556 – 2559 ผู้จดัการอาวโุสสว่นตรวจสอบภายในและ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 
 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
2555 – 2556 ผู้จดัการสว่นบริหารความเสีย่งองค์กร บมจ. พีทีจี เอ็นเนอย ี
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2550 – 2555 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์ 

 

เอกสารแนบ 3 
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 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท (Compliance) 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี ้
1. การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือ

หุ้น และรายงานประจ าปีของบริษัท พร้อมทัง้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติ
คณะกรรมการบริษัท 

2. การเก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. การด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัท ยงัมีหน้าที่ช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทในการจดัประชมุคณะกรรมการ เช่น การนดัหมาย
การประชุม การจดัเตรียมวาระการประชุม และ การจดัสง่หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุม 
เป็นต้น 
 

ในกรณีที่เลขานกุารบริษัท พ้นจากต าแหนง่ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะสรรหา
และคดัเลอืกผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัทคนใม ่เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแตง่ตัง้ภายใน 90 วนั นบัแต่
วนัท่ีเลขานกุารบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหนง่หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคน
ใดคนหนึง่ปฏิบตัิหน้าที่แทนในช่วงเวลาดงักลา่ว 
 

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัตเิลขานุการบริษัท ไว้ดังนี ้
1. มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 

2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานกุารบริษัท 

3. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบยีบของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

4. ไมมุ่ง่หวงัผลประโยชน์สว่นตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทัง้เก็บรักษาความลบัของบริษัทได้เป็นอยา่งดี 
5. มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี มีความสามารถในการตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ภายในและภายนอกบริษัท 

6. มีความรู้ด้านภาษาองักฤษ 

7. มีประสบการณ์ท างานด้านเลขานกุารบริษัท อยา่งน้อย 3-5 ปี  
 

โดยในปีที่ผ่านมาเลขานุการบริษัท เข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพนูความรู้ อาท ิ
- CG Workshop 1/2017 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

และ IOD 
- “การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ตอบแทนกรรมการ ระดบัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และผลการด าเนินงานของบริษัท 

จดทะเบียนใน SET และ mai” ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- “Company Snapshot Program Training” ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- สมัมนา “การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบยีนกบั CG Code ใหม”่  ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. 
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- CS Sharing 1/2560 “การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- การอบรม “การจดัท ารายงานการกระจายการถือหุ้น (Strategic Shareholders)” ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- การอบรมการใช้งานระบบ SCP Straight Through ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
- โครงการการประเมินคณุภาพการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น “ติวเข้มให้เต็ม 100” เพื่อ AGM 2561 
- การแนวทางการใช้ระบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี (แบบ 59-2) 

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ ของส านกังาน ก.ล.ต. 
- การประชมุบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ประจ าปี 2561 ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

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 

 

2. อำคำรโกดงั และส ำนกังำนชัน้
เดียว ตัง้อยูเ่ลขที่ 224/25  ม.6   
ต.สรุศกัดิ์  อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบรีุ 
 
 

 
 
 

29,556,000.00 
 

32,436,000.00 
 

5,652,000.00 
 

3,600,000.00 
 

71,244,000.00 

 
20,905,000.00 

 
 
 
 

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) 
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 
 

4,117,575.00 
 
 
 
 
 
 

6,259,000.00 
 

1,273,000.00 
 

2,000,000.00 
 

 

105,798,575.00 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน  ท่านผู้ถอืหุ้น 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท อำม่ำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำนซึ่งเป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจดัท ำตำมแนวทำงและข้อก ำหนด
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี
รำยช่ือ ดงันี ้

 

1. นำยมำนิต นิธิประทีป ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงทิพวรรณ โพธยำภรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยฉตัรชยั ศรีทิพยรำษฎร์ กรรมกำรตรวจสอบ 

 

ทัง้นีม้ีกรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำหน้ำที่สอบทำนควำมถกูต้อง น่ำเช่ือถือของงบ
กำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

 

ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชมุรวม 4 ครัง้ และได้รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัททัง้ 4 ครัง้ นอกจำกนีย้งัมีกำรประชุมร่วมกบัคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอีก 1 ครัง้ และเข้ำร่วม
ประชุมเป็นกำรเฉพำะกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วม เพื่อปรึกษำหำรือกันอย่ำงอิสระถึงกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
ประเด็นที่พบจำกกำรสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงิน และควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิงำนของผู้สอบบญัชี 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีกฎบตัรก ำหนดไว้ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
 

1.  สอบทำนงบกำรเงิน และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้รำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท ซึง่ผ่ำนกำร
สอบทำนและตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีแล้ว โดยได้เชิญผู้สอบบญัชีร่วมประชุมทกุครัง้ที่มีกำรพิจำรณำงบกำรเงิน เพื่อให้มัน่ใจ
ได้ว่ำกำรจดัท ำงบกำรเงินมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ ตลอดจนพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
บญัชีที่ส ำคญัของบริษัท ก่อนให้ควำมเห็นชอบและน ำเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นวำ่ ในปี 2560 บริษัทได้จดัท ำงบกำรเงิน เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
อยำ่งถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ 

2.  สอบทำนรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กับบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมลูของรำยกำรดงักลำ่ว ตำมข้อก ำหนดของ ตลท. และ กลต. เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่บริษัทมีกระบวนกำรพิจำรณำที่
โปร่งใส เป็นธรรม และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นวำ่ รำยกำรดงักลำ่วเป็นกำรด ำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษัท เง่ือนไขกำรค้ำเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทัว่ไปของธุรกิจปกติ และรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ ฝ่ำยบริหำรได้ตดัสินใจท ำรำยกำรดงักลำ่วเพื่อประโยชน์
ของบริษัทเป็นส ำคญั และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งถกูต้อง และครบถ้วนแล้ว 

3. สอบทำนประสทิธิผลและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในและ
รำยงำนของผู้สอบบญัชี ผลกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน 
รวมทัง้พิจำรณำและติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบ
บญัชีอยำ่งตอ่เนื่อง 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในโดยรวมที่เพียงพอและเหมำะสม ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั   

4.  สอบทำนกำรตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อ ให้กำรด ำเนินกิจกรรม
ตรวจสอบภำยในและกำรเป็นท่ีปรึกษำของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล มีควำม
เป็นอิสระ และได้พิจำรณำและอนุมตัิแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี รำยงำนผลกำรตรวจสอบ รำยงำนกำรติดตำมผลกำร
ตรวจสอบ รวมถึงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตัง้หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนพิจำรณำควำมเพียงพอของผู้ตรวจสอบภำยใน งบประมำณและแผนกำร
พฒันำผู้ตรวจสอบภำยใน  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทเหมำะสม มีควำมเป็นอิสระ และมีประสิทธิผล  
มีแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีสอดคล้องกบัควำมเสีย่งของบริษัท บคุลำกรและงบประมำณที่ใช้ในกำรปฏิบตัิงำนมีเพียงพอ
และได้รับกำรพฒันำอยำ่งเหมำะสม 

5.  สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้ติดตำมรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจ ำทุกไตรมำส และได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทเป็นระบบที่เหมำะสมและเกิดประสทิธิผล  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นวำ่กำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท มีควำมเพียงพอและเหมำะสมกบัธุรกิจของบริษัท 

6.  สอบทำนกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. ข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบตัิที่ ก.ล.ต. และ ตลท. ก ำหนด ตลอดจนกฎหมำย 
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  

7.  พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนผู้ สอบบญัชีของบริษัท ประจ ำปี 2560 ตำมเกณฑ์กำรประเมินของ
บริษัท ได้แก่ ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิงำน คณุภำพ มำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน รวมถึงควำมเหมำะสมของคำ่สอบบญัชี 
โดยมีมติน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ก่อนเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้แต่งตัง้ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ ำปี 2560 

8.  มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ โดยกำรประเมินตนเองแบบรำยคณะและรำยบคุคลตำมแนวทำงของตลท. ก.ล.ต. และ
กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผลกำรประเมินอยู่ในระดบัดีเยี่ยมแสดงได้ว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิงำน
ตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย ตลอดจนได้ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะตำ่ง ๆ  เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่น
ได้เสยีทกุฝ่ำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

 

โดยสรุปในภำพรวมแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ บริษัทจดัให้มีงบกำรเงินและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถกูต้อง 
ครบถ้วน เช่ือถือได้ มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำม
เสีย่งที่เหมำะสม รวมถึงมีกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ 

 
 
 
 

      นำยมำนิต  นิธิประทีป  
             ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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 เอกสารแนบ 5 
 
-  ไมม่ี - 
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