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ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 
1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาม 2559 โดยในช่วงแรก บริษัทให้บริการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงให้กับผู้ค้าน ้ามันขนาดใหญ่ (ผู้ค้าน ้ามันตามมาตรา 7) ใน
ประเทศ โดยขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงจากโรงกลั่นน ้ามันที่อยู่ทางภาคตะวันออกมายังคลังน ้ามันของลูกค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น ้าหรือ
ชายทะเล ต่อมา บริษัทได้อาศัยความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) 
ทางเรือ ในการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าอื่นนอกเหนือจากกลุ่มผู้ค้าน ้ามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ในประเทศ บริษัทได้
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ให้กับผู้ผลิตและจ าหน่ายในต่างประเทศ หลังจากนั้นความ
ต้องการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงทางเรือของลูกค้าในประเทศเริ่มลดลง เนื่องจากลูกค้าได้ เปลี่ยนไปใช้การขนส่งสินค้าทางรถเป็น
หลัก  บริษัทจึงให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ทางเรือในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ปัจจุบัน 
บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออันดับต้นๆ ที่ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพื ชชนิด ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
ได้แก่ ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ประเทศอินเดีย และประเทศบังคลาเทศ 

 

ต่อมา บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในช่ือ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถภายในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทต้องการขยาย
ธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และต้องการขยายลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้าออกไปยัง
เส้นทางใหม่ และลูกค้าใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเพียงธุรกิจเดียว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 กองเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัท มีจ านวนเรือทั้งหมด 11 ล า คิดเป็นน ้าหนักบรรทุกรวม 96,202 
เมตริกตัน และกองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีจ านวนรถท้ังหมด 181 คัน คิดเป็นปริมาณการบรรทุกรวม 8.15 ล้านลิตร 

 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

บริษัท จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (Logistic) ปัจจุบัน บริษัทด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางเรือและรถ โดยบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) (“AMA”) ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในต่างประเทศ และบริษัท               
เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จ ากัด) (“AMAL”) ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถในประเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

ด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) โดยใช้เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) 
สินค้าที่บริษัท ให้บริการขนส่งในปัจจุบัน คือ ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในการให้บริการขนส่งสินค้า
ทางเรือ บริษัท บรรทุกสินค้าจากผู้ผลิตและจ าหน่ายที่อยู่ต่างประเทศ (ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซียและประเทศ
อินโดนีเซีย) และส่งมอบให้ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชที่อยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย
ตะวันออก ดังนั้น การขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัท จึงมีลักษณะเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

AMA 
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

วิสัยทัศน ์
 

หนึ่งในบริษัทช้ันน าท่ีให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวในเอเชีย 

พันธกิจ 
 

1.  การด าเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลที่ด ี
2.  การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้า 
3. ปฏิบัติตามข้อบังคับสากล กฎและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยและใส่

ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
4.  สร้างมูลค่าให้กับบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.  สภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานท่ีท างาน  พนักงานท างานอย่างมีความสุข  และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร 
 

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้น าในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวท้ังทางเรือและทางรถในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ทั้งนี้ ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัท จะมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง ส าหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัท มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ไปยัง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ 
และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น  

และส าหรับการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทมีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังสินค้าเหลวอื่น
นอกเหนือจากน ้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เช่น ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม เป็นต้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มที่มีความต้องการขนส่ง
สินค้ารายใหม่ๆ  

ดังนั้น การลงทุนที่ส าคัญของบริษัท จึงเป็นการลงทุนในเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี และรถบรรทุกน ้ามันเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจ 
  

ด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) โดยใช้รถบรรทุกน ้ามัน (Tanker Truck) สินค้าที่ AMAL ให้บริการ
ขนส่งในปัจจุบัน คือ น ้ามันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100   ในการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL บรรทุกสินค้าจากผู้ผลิตและ
จ าหน่ายในประเทศ และส่งมอบให้ผู้ซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงหรือไบโอดีเซล B100 ยังจุดหมายปลายทางในประเทศที่ตกลงกัน 
ดังนั้น การขนส่งสินค้าทางรถของ AMAL จึงมีลักษณะเป็นการขนส่งสินค้าในประเทศ 

AMAL 
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1.2. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท  
 

ปี 2562 
o เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ้น 11 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล 

B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 161 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 7.25 ล้านลิตร 
o เดือนตุลาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล 

B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 171 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 7.70 ล้านลิตร 
o เดือนพฤศจิกายน AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ้นอีก 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและ               

ไบโอดีเซล B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 181 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 8.15      
ล้านลิตร 

ปี 2561 

o เดือนมกราคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ล า ได้แก่ เรือ “เอลิฌา” น ้าหนักบรรทุก 13,221 เมตริกตัน เพื่อ
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น 
เป็นต้น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กองเรือบรรทุก
น ้ามันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล า และมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 96,202 เมตริกตัน 

ปี 2560 

o เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ล า ได้แก่ เรือ “อลิญญา” น ้าหนักบรรทุก 12,999 เมตริกตัน 
เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และ                
ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กอง
เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 9 ล า และมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 59,660 เมตริกตัน  

o เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ้น 20 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล 
B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 115 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 5.17 ล้านลิตร 

o เดือนมีนาคม บริษัทขายเรือญาณี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ก าหนดอายุการใช้งานเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีไว้
ประมาณ 30 ปี ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัท มีจ านวนเรือ 8 ล าและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเป็น 56,730 
เมตริกตัน 

o เดือนมีนาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล B100 
ส่งผลให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 130 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 5.85 ล้านลิตร 

o เดือนพฤษภาคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ล า ได้แก่ เรือ “อัณณิกา” น ้าหนักบรรทุก 13,250 เมตริกตัน 
เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิเช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้น และภูมิภาคเอเชียใต้ ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กองเรือ
บรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัท มีจ านวนเรือเพิ่มขึ้นเป็น 9 ล า และมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 69,980 เมตริกตัน  

o เดือนกรกฎาคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ล า ได้แก่ เรือ “สลิณา” น ้าหนักบรรทุก 13,001 เมตริกตัน เพ่ือ
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็น
ต้น) และภูมิภาคเอเชียใต้ อาทิเช่น ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น ส่งผลให้กองเรือบรรทุก
น ้ามันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล า และมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 82,981 เมตริกตัน 

o เดือนกรกฎาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล 
B100 ส่งผลให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 140 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 6.30 ล้านลิตร 

o เดือนกันยายน AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ้น 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล B100 
ส่งผลให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 150 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 6.75 ล้านลิตร 
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ปี 2559 

o เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 161.80 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 518,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายหุ้นทั้งหมดให้กับ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด (“PTGLG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท พีทีจี 
เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“PTG”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว (ณ ขณะนั้น) ส่งผลให้ PTGLG 
เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 32.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ช่วยให้บริษัท น าเงินที่ได้
ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ โดยลงทุนซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพื่อขยายเส้นทางการให้บริการไปใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และน าไปเพิ่มทุนใน AMAL เพื่อขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้กับ PTGLG ยังช่วยให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท และ PTG ภายใต้เง่ือนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและเกิด
ประโยชน์กับท้ังสองฝ่าย (รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับ PTG แสดงอยู่ในส่วนท่ี 2.2 ข้อที ่1. เรื่อง
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ภายใต้หัวข้อท่ี 1.4 เรื่องความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่) 

o เดือนกุมภาพันธ์ AMAL ได้ท าสัญญาจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงกับ PTG (ฉบับที่ 2) ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ท าหน้าที่ขนส่ง
น ้ามันเช้ือเพลิงที่ PTG สั่งซื้อจากโรงกลั่นน ้ามันของ TOP ไปยังคลังน ้ามันของ PTG ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดล าปาง 

o ในเดือนมีนาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 140.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ท้ังนี้ บริษัท ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท้ังจ านวน ท าให้สัดส่วนการถือหุ้น
ใน AMAL เท่าร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการน าเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุน
ขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยลงทุนซื้อท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอ าเภอศรีราชาเพื่อใช้เป็นจุดจอดรถบรรทุกน ้ามัน ศูนย์ซ่อม
บ ารุงรถบรรทุก และส านักงานย่อยเพื่อประสานงานการรับและส่งสินค้าให้กับลูกค้าของ AMAL และเพิ่มจ านวนรถบรรทุกน ้ามัน
เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

o ไตรมาส 1 AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่ม 10 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล B100 ส่งผล
ให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 53 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 2.39 ล้านลิตร 

o เดือนเมษายน ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
จากเดิม 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช าระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 1,618,000 
หุ้น เป็น 323,600,000 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 54.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 108,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยให้เสนอขายต่อประชาชนท้ังจ านวน 

o เดือนพฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
o ไตรมาส 2 บริษัทซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ล า ได้แก่ เรือ “เมญ่า” น ้าหนักบรรทุก 9,942 เมตริกตัน ส่งผลให้

กองเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล าและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 33,641 เมตริกตัน การ
ซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมใีนครั้งนี้เพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะเป็นการขยายเส้นทางการให้บริการ
ไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) 

o ไตรมาส 2 AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ้น 27 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล B100 
ส่งผลให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 80 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 3.60 ล้านลิตร 

o เดือนกรกฎาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 190 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัท จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจ านวน บริษัท ถือหุ้น AMAL คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการน าเงินที่ได้ไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ
ขนส่งสินค้าทางรถ โดยเพิ่มจ านวนรถบรรทุกน ้ามันเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ 

o เดือนตุลาคม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 108,000,000 หุ้น ที่ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใน
เดือนเมษายน และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้ 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

5 
 

1) หุ้นสามัญ จ านวน 102,000,000 หุ้น ให้เสนอขายต่อประชาชน 

2) หุ้นสามัญ จ านวน 6,000,000 หุ้น ให้เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัท
ย่อย โดยหากมีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อตามข้อ 2) ให้น าหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชน
พร้อมกับหุ้นตามข้อ 1) 

o เดือนตุลาคม บริษัทซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่มขึ้น 1 ล า ได้แก่ เรือ “อุลญา” ที่มีน ้าหนักบรรทุก 13,020 เมตริกตัน  
ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัท มีเรือเพิ่ มขึ้นเป็น 8 ล าและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเพิ่มขึ้นเป็น 46,661 
เมตริกตัน การซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีในครั้งนี้เพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าโดยเฉพาะเป็นการขยาย
เส้นทางการให้บริการไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) และภูมิภาค
เอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น) 

o เดือนตุลาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ้น 15 คัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล B100 
ส่งผลให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 95 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 4.28 ล้านลิตร  

o เดือนธันวาคม  บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยท าการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันแรกในวันที่ 22 ธันวาคม 
2559 ด้วยทุนจดทะเบียน จ านวน 215,800,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 431,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท  และมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 215,800,000 บาท  

ปี  2558 

o เดือนมกราคม AMAL ได้เข้าท าสัญญาจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงกับ PTG ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ท าหน้าที่ขนส่งน ้ามัน
เชื้อเพลิงที่ PTG สั่งซื้อจากโรงกลั่นน ้ามันของ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“TOP”) ไปยังคลังน ้ามันของ PTG ซึ่งตั้งอยู่ใน
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก 

o ไตรมาส 1 AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่ม 30 คัน เพื่อรองรับการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงให้กับ PTG ส่งผลให้กองรถบรรทุกน ้ามัน
ของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 35 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.58 ล้านลิตร 

o ไตรมาส 2 AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ้น 3 คัน เพื่อรองรับการให้บริการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้อย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มขึ้นเป็น 38 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.71 ล้านลิตร 

o ไตรมาส 3 บริษัทซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีเพิ่ม 1 ล า เพื่อเพิ่มความสามารถในการบรรทุกสินค้า ได้แก่ เรือ “เมซอนร์” มี
น ้าหนักบรรทุก 4,823 เมตริกตัน ส่งผลให้กองเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัท มีเรือ 6 ล าและมีน ้าหนักบรรทุกรวมเป็น 
23,699 เมตริกตัน  

o ไตรมาส 4 AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่ม 5 คัน เพื่อให้บริการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล B100 ได้อย่างเหมาะสม ส่งผล
ให้กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL มีรถเพิ่มเป็น 43 คัน และมีปริมาณการบรรทุกรวม 1.94 ล้านลิตร 

ปี 2557 
o เดือนกรกฎาคม บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยในช่ือบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 มีทุน

จดทะเบียนเท่ากับ 5.00 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น) และบริษัทถือ
หุ้นใน AMAL ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

o เดือนกันยายน AMAL ท าสัญญาจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100 กับผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ตามสัญญาดังกล่าว AMAL ท า
หน้าที่ขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตของผู้ผลิต ไบโอดีเซล B100 ดังกล่าว ไปส่งให้กับโรงกลั่นน ้ามันที่ซื้อไบโอดีเซล 
B100 

o เดือนกรกฎาคม AMAL ซื้อรถบรรทุกน ้ามัน 5 คัน (โดยรถบรรทุกน ้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหัวลากจูง (หัวลาก) 1 คัน 
และรถหางพ่วงบรรทุกน ้ามัน (หางลาก) ปริมาณบรรทุก 45,000 ลิตร 1 คัน) เพื่อรองรับการขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้กับ
ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 รายดังกล่าว กองรถบรรทุกน ้ามันของ AMAL ในช่วงแรก จึงมีรถท้ังหมด 5 คัน และมีปริมาณการบรรทุก
รวม 0.23 ล้านลิตร 
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o เดือนธันวาคม AMAL เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
100.00 บาทต่อหุ้น และเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ บริษัทได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน 
AMAL ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว การเพิ่มทุนในครั้งนี้ AMAL ต้องการน าเงินที่ได้ ไปใช้ในการลงทุน
ขยายธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ โดยเพิ่มจ านวนรถบรรทุกน ้ามันเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น และใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ 

 
1.3. โครงสร้างการถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ:  1/ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

 
1.4. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 

 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(ล้านบาท) 
จ านวนหุ้น
ทั้งหมด 

หุ้นที่บริษัทถือ 
จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

ให้ บ ริก ารขนส่ งสิ นค้ า เหลว 
(น ้ามันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล 
B100) ภายในประเทศ โดยใช้
รถบรรทุกน ้ามันกึ่งพ่วง (Tanker 
Truck)  

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

 

99.99% 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
 ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวโดยเรือ 

ทุนจดทะเบียน 258.96 ล้านบาท 
จ านวนหุ้น 517.92 ล้านหุ้น (พาร์ 0.5 บาท) 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด1/ 2,719.06 ล้านบาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ปี 2559 

 

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



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

 

7 
 

2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินธุรกิจด้ำนโลจิสติกส์ (Logistic) ปัจจุบัน บริษัทด ำเนินธุรกิจขนส่งสินค้ำ
ทำงเรือและรถ โดยบริษัท อำม่ำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) (“AMA”) ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือในต่ำงประเทศ และบริษัท               
เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จ ำกัด) (“AMAL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงรถใน
ประเทศ 

 

ชื่อบริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
สัดส่วน
รายได้* 

AMA ด ำเนินธุรกิจขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) โดยใช้เรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมี (Oil and 
Chemical Tanker) สินค้ำที่บริษัท ให้บริกำรขนส่งในปัจจุบัน คือ ผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและ
น ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ ในกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือ บริษัท บรรทุกสินค้ำจำกผู้ผลิตและ
จ ำหน่ำยที่อยู่ต่ำงประเทศ (ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศมำเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย) และส่งมอบ
ให้ผู้น ำเข้ำผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชที่อยู่ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย
ตะวันออก ดังนั้น กำรขนส่งสินค้ำทำงเรือของบริษัท จึงมีลักษณะเป็นกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำง
ประเทศ 

66.57% 

AMAL ด ำเนินธุรกิจขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) โดยใช้รถบรรทุกน ้ำมัน (Tanker Truck) สินค้ำ
ที่ AMAL ให้บริกำรขนส่งในปัจจุบัน คือ น ้ำมันเช้ือเพลิงและไบโอดีเซล B100   ในกำรขนส่งสินค้ำ
ทำงรถ AMAL บรรทุกสินค้ำจำกผู้ผลิตและจ ำหน่ำยในประเทศ และส่งมอบให้ผู้ซื้อน ้ำมันเช้ือเพลิง
หรือไบโอดีเซล B100 ยังจุดหมำยปลำยทำงในประเทศที่ตกลงกัน ดังนั้น กำรขนส่งสินค้ำทำงรถ
ของ AMAL จึงมีลักษณะเป็นกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ 

33.08% 

หมายเหตุ : *มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น สัดส่วนของรายได้รวมจากการขนส่งของบริษัท ในปี 2562 
 
บริษัท อำม่ำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) มีรำยได้จำกกำรขนส่งใน ปี 2562 เท่ำกับ 1,269.02 ล้ำนบำท ประกอบด้วย

ก ำไรขั้นต้น 230.64 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.17 ของยอดขนส่ง โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเท่ำกับ 1,038.38 ล้ำน
บำท หรือเท่ำกับร้อยละ 81.83 ของรำยได้ทั้งหมด และมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 46.66 ล้ำนบำท ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
เท่ำกับ 0.91 ล้ำนบำท โดยใน ปี 2562 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ 79.23 ล้ำนบำท 

 
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ (จ ำกัด) มีรำยได้จำกกำรขนส่งใน ปี 2562 เท่ำกับ 630.69 ล้ำนบำท ประกอบด้วยก ำไร

ขั้นต้น 179.50 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.46 ของยอดขนส่ง โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเท่ำกับ 451.18 ล้ำนบำท หรือ
เท่ำกับร้อยละ 71.54 ของรำยได้ทั้งหมด และมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 20.48 ล้ำนบำท ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้เท่ำกับ 
25.73 ล้ำนบำท โดยใน ปี 2562 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ 107.60 ล้ำนบำท 

 
บริษัท จ ำแนกกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำตำมลักษณะยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
(1) กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือ (AMA) 
(2) กำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงรถ (AMAL) 
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โดยมีรำยละเอียดกำรประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทดังนี้ 
 

2.1 ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 
 

ก. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ท่ีบริษัทให้บริการขนส่ง 

บริษัทเน้นกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก โดยสินค้ำที่บริษัทให้บริกำรขนส่งในปัจจุบัน
เป็นผลิตภัณฑ์น ้ำมันพืช (Vegetable Oil Product),น ้ำมันปำล์มเพื่อใช้ในอุตสำหกรรม(Crude Palm Oil, Palm 
Fatty Acid Distillate, RBD Palm Oil, RBD Palm Stearin, Crude Palm Kernel Oil, Crude Palm Kernel 
olien, Crude Coconut oil, Crude Soybean Oil)และน ้ำมันปำล์มบริโภค (Palm Olien) 

ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า 

ปัจจุบันบริษัทให้บริกำรขนส่งสินค้ำในลักษณะเป็นรำยเที่ยว (Voyage Charter หรือ Spot Charter)  
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรขนส่งสินค้ำท้ังหมด 

 

เส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 เส้นทางหลัก ดังนี้ 

เส้นทางการเดินเรือ  รายละเอียด 

เส้นทำงเมียนมำ เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมำเลเซยี 
เพื่อไปส่งสินค้ำที่ท่ำเรือปลำยทำงในประเทศเมียนมำ  

เส้นทำงเวียดนำม เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมำเลเซยี 
เพื่อไปส่งสินค้ำที่ท่ำเรือปลำยทำงในประเทศเวียดนำม  

เส้นทำงฟิลิปปินส ์ เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมำเลเซยี 
เพื่อไปส่งสินค้ำที่ท่ำเรือปลำยทำงในประเทศฟลิิปปินส ์

เส้นทำงเอเชียตะวันออก เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมำเลเซยี 
เพื่อไปส่งสินค้ำที่ท่ำเรือปลำยทำงในประเทศจีน และ/หรือประเทศเกำหลีใต้  

เส้นทำงเอเชียใต ้ เรือของบริษัท จะรับสินค้ำจำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมำเลเซยี 
เพื่อไปส่งสินค้ำที่ท่ำเรือปลำยทำงในประเทศอินเดีย และ/หรือประเทศบังคลำเทศ  

 
นอกจำกน้ี บริษัทอำจให้บริกำรขนส่งสินค้ำในลักษณะอื่น เช่น 

- กำรขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มในระยะใกล้จำกท่ำเรือต้นทำงในประเทศอินโดนีเซียไปท่ำเรือปลำยทำงใน
ประเทศมำเลเซีย  

- กำรขนส่งน ้ำมันพืชจำกประเทศไทยไปให้ผู้ซื้อสินค้ำในต่ำงประเทศ เช่น กำรขนส่งน ้ำมันปำล์มเมล็ดในดิบ 
(Crude Palm Kernel Oil) ไปให้ผู้ผลิตน ้ำมันปำล์มในประเทศมำเลเซีย หรือ กำรขนส่งน ้ำมันถั่วเหลืองดิบ
แยกยำงเหนียว (Crude Degummed Soybean Oil) ไปให้ผู้ผลิตน ้ำมันถั่วเหลืองในประเทศเวียดนำม 
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สัดส่วนกำรขนส่งสินค้ำทุกประเภท (ทั้งผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ) ในปี 2560 ถึงปี 2561 
จ ำแนกตำมเส้นทำงกำรขนส่งท่ีส ำคัญ แสดงได้ดังนี้ 

 

เส้นทางการขนส่ง ปี 2560 (%) ปี 2561 (%) ปี 2562 (%) 

เส้นทำงเมียนมำ 26.18 21.00 14.33 
เส้นทำงเวียดนำม 12.06 13.42 12.19 

เส้นทำงฟิลิปปินส์ 4.46 9.84 5.94 
เส้นทำงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - อืน่ๆ 1/ 3.45 1.84 3.26 

เส้นทำงจีน 19.35 19.40 48.21 
เส้นทำงอินเดีย 34.50 34.50 16.07 

รวมท้ังหมด 100.00 100.00 100.00 
หมายเหตุ: 1/ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากเส้นทางหลักที่บริษัท ให้บริการขนส่ง (ได้แก่ เส้นทางเมียนมา 

 เส้นทางเวียดนาม และเส้นทางฟิลิปปินส์) การขนส่งสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เหลือเป็นการ
 ขนย้ายสินค้าในระยะใกล้ เช่น การขนส่งสินค้าภายในประเทศมาเลเซีย หรือภายในประเทศอินโดนีเซีย หรือ
 การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 

 
  ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 

เรือของบริษัท เป็นเรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมี (Oil and Chemical Tanker) ท้ังหมด ซึ่งต้องมีเปลือกเรือ
สองช้ัน (Double Bottom & Double Hull) เนื่องจำกผลิตภัณฑ์น ้ำมันพืช (Vegetable Oil Product) ที่บริษัทขนส่งเป็น
สินค้ำในกลุ่มเดียวกับน ้ำมันเช้ือเพลิงและสำรเคมี ซึ่งตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรป้องกันมลภำวะจำกเรือ ( International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL) ที่ออกโดยองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ
(IMO) ก ำหนดให้เรือที่บรรทุกสินค้ำในกลุ่มนี้ต้องมีเปลือกเรือสองช้ันเพื่อป้องกันสินค้ำรั่วไหลลงทะเลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 

ข. ตลาดและการแข่งขัน 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ส ำหรับธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงเรือ บริษัทเน้นกำรให้บริกำรขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ 

กับผู้ผลิตและจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศเป็นหลัก เนื่องจำกบริษัทมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ำมัน
ปำล์มและน ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ มำเป็นเวลำนำน ประกอบกับบริษัทได้รับกำรยอมรับจำกลกูค้ำ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำมัน
พืชชนิดต่ำงๆ (โดยเฉพำะน ้ำมันปำล์ม) รำยใหญ่ของโลก และมีควำมต้องกำรขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิด
ต่ำงๆ ไปในหลำยประเทศ โดยเฉพำะประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภำคเอเชียตะวันออก และภูมิภำคเอเชียใต้
โดยประเภทของลูกค้ำแบ่งเป็นกลุ่ม ได้ดังนี้ คือ  Wilmar, Astra-KLK,ICOF, Nova, AVOF (Denali) และลูกค้ำรำยอื่นๆ 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทมุ่งเน้นกำรขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำหลัก
ของบริษัทที่มีควำมต้องกำรขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและน ้ำมันพืชชนิดต่ำงๆ ไปยังภูมิภำคต่ำงๆ และตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำใหม่ ที่มีควำมต้องกำรขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) ประเภทต่ำงๆ กลับมำยังภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทยังคงขยำยเขตเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำออกไปยังภูมิภำคเอเชียตะวันออก และ
เอเชียใต้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำหลักของบริษัทและลูกค้ำใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น 
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บริษัทยังให้ควำมส ำคัญกับกำรให้บริกำรขนส่งที่มีคุณภำพ เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นและควำมพึงพอใจของลูกค้ำท่ี
มีต่อกำรขนส่งสินค้ำของบริษัท โดยบริษัทยังคงเน้นกำรให้บริกำรขนส่งที่ถูกต้องและตรงต่อเวลำ กำรควบคุมคุณภำพและ
ปริมำณสินค้ำ รวมถึงกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรขนส่งสินค้ำ ทั้งนี้ บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยปฏิบัติกำรท ำหน้ำที่ประสำนงำน
กับนำยเรือ (Master) ในแต่ละวัน เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรเดินเรือและแผนกำรเดินเรือ และประสำนกับนำยหน้ำจัดหำ
ผู้เช่ำเรือเพื่อยืนยันก ำหนดกำรที่เรือจะเข้ำเทียบท่ำ  ก่อนกำรน ำเรือเข้ำรับสินค้ำแต่ละครั้ ง เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรต้อง
ประสำนกับนำยเรือ (Master) เพื่อสอบทำนข้อมูลกำรรับสินค้ำเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำเรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีจะรับสินค้ำโดย
ไม่เกิดข้อผิดพลำด รวมถึงก ำหนดให้มีเวรยำมเพื่อตรวจควำมเรียบร้อยในระหว่ำงกำรเดินเรือ ซึ่งรวมถึงกำรตรวจสอบควำม
เรียบร้อยของท่อรับ/จ่ำยสินค้ำ ฝำปิดถังสินค้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสินค้ำที่ขนส่งจะไม่เกิดกำรสูญหำยหรือเกิดกำรปนเปื้อน
(Contamination) 

 
นโยบายการก าหนดราคา 
เป็นรูปแบบ ประมำณกำรต้นทุนบวกก ำไร ภำยใต้กลไกรำคำตลำด 

 
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 ผลผลิตปำล์มน ้ำมันของมำเลเซียและอินโดนีเซีย 

สภำอุตสำหกรรมน ้ำมันปำล์มมำเลเซีย (MPOC) ให้ข้อมูลว่ำผลผลิตปำล์มน ้ำมันของมำเลเซียเพิ่มขึ้นกว่ำปี
ที่ผ่ำนมำประมำณ  1.85% และตำมรำยงำนจำกสมำคมผู้ค้ำปำล์มน ้ำมันอินโดนีเซีย (GAPKI) ได้ประมำณ
กำรผลผลิตปำล์มน ้ำมันในปี 2562 อยู่ท่ี 45.50 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำประมำณ 2.5 ล้ำนตัน 

 ประเทศผู้น ำเข้ำน ้ำมันปำล์มที่ส ำคัญ ได้แก่ จีนและอินเดีย ในปี 2562อินเดียยังคงเป็นประเทศผู้น ำเข้ำ
อันดับหนึ่ง ในส่วนของประเทศจีนมีกำรน ำเข้ำในปี 2562  สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง 6% เนื่องจำกผลกระทบ
ของสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ท ำให้กำรน ำเข้ำน ้ำมันปำล์มเป็นทำงเลือกทดแทนถ่ัวเหลืองที่มี
กำรตั้งก ำแพงภำษีสูงขึ้น 

 กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเงินบำทส่งผลต่อผลประกอบกำรของบริษัท จำกควำมแตกต่ำงของสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ยื่นภำษีกับสกุลเงินที่ใช้ในกำรบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี  ค่ำเงินบำทเมื่อเทียบกับดอลลำร์สหรัฐ 
ยังคงปรับตัวแข็งค่ำขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ  

 กำรเปลี่ยนแปลงรำคำน ้ำมันดบิ รวมถึงมำตรกำร IMO 2020 กฎระเบียบเช้ือเพลิงก ำมะถัน โดยเรือจะต้อง
ใช้น ้ำมันเตำที่มีค่ำก ำมะถันไม่เกิน 0.5% ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้
บริษัทมีต้นทุนในกำรขนส่งสินค้ำสูงขึ้น  
 

ส่วนแบ่งการตลาด 
สัดส่วนกำรให้บริกำรขนส่งน ้ำมันพืชทำงทะเล อยู่ในอันดับที่ 1 ของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และมี
สัดส่วนโดยรวมทั้งหมดประมำณ 6.20% ของปริมำณกำรน ำเข้ำในทวีปเอเชีย (ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้)  
 
แนวโน้มการแข่งขันและคู่แข่งในตลาดปัจจุบัน 
มีกำรแข่งขันสูงขึ้น ทำงบริษัทจึงต้องมีกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนในกำรให้บริกำรที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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ค. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดหาเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี 

กองเรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีถือเป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงเรือ ซึ่งต้องใช้
เงินลงทุนค่อนข้ำงมำก บริษัท ก ำหนดอำยุกำรใช้งำนเรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีไว้ประมำณ 30 ปี ดังนั้น บริษัท จ ำเป็นต้อง
จัดหำเรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีล ำใหม่เพื่อทดแทนเรือที่ปลดระวำงลง และจัดหำเรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีเพิ่ม หำก
บริษัท ต้องกำรเพิ่มศักยภำพในกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเพื่อรองรับกำรขยำยฐำนลูกค้ำหรือเพิ่มเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำ 

บริษัท มีนโยบำยในกำรจัดหำเรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีที่เป็นเรือมือสอง ที่มีอำยุประมำณ 10 ปี นับจำก
วันที่สร้ำง บริษัทจะตรวจสอบ เลือกซื้อเรือมือสองที่มีสภำพดี และรำคำที่เหมำะสม เพื่อที่จะสำมำรถจัดหำเรือบรรทุกน ้ำมั น
และสำรเคมีที่ต้องกำรได้ภำยในเวลำที่ได้ประเมินไว้โดยใช้เงินลงทุนไม่สูงมำก 

ในกำรซื้อเรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีแต่ละครั้ง บริษัท จะก ำหนดคุณสมบัติเรือมือสองที่ต้องกำร เช่น ขนำด
ระวำงบรรทุกสินค้ำ อำยุกำรใช้งำนเรือ (ปีที่สร้ำง) อู่ที่ได้ต่อเรือล ำนั้นๆ และ ประเภทเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเรือ เครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำ และอุปกรณ์หลักของเรือ เป็นต้น จำกนั้นจึงค้นหำเรือที่ต้องกำรจำกรำยงำนกำรซื้อขำยเรือมือสองที่จัดท ำโดย
นำยหน้ำซื้อขำยเรือ ซึ่งท ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงผู้ซื้อเรือและผู้ขำยเรือ เพื่อขอข้อมูลและรำยละเอียดกำรซื้อขำย ต่อรอง
รำคำ และขอนัดเข้ำไปประเมินสภำพเรือโดยตรง ทั้งนี้ ก่อนกำรซื้อเรือมือสองแต่ละครั้ง บริษัท จะจัดหำทีมงำนที่มีควำม
ช ำนำญเฉพำะทำง (โดยอำจจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำรของบริษัทและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเทคนิค หรือผู้ประเมินภำยนอก) ให้
เข้ำไป ประเมินสภำพของเรือโดยเทียบกับอำยุกำรใช้งำนรวมทั้ง ประเมินค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงเพื่อให้พร้อมใช้งำน 
ตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวกับเรอืบรรทุกน ้ำมนัและสำรเคม ีซึ่งบริษัท จะน ำข้อมูลที่ได้มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำซื้อเรือในแต่ละ
ครั้ง 

การจัดหาผู้ให้บริการซ่อมบ ารุงเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี 
เพื่อให้เรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีของบริษัท สำมำรถเดินเรือได้อย่ำงปลอดภัยและสำมำรถให้บริกำรขนส่ง

สินค้ำได้ต่อเนื่อง รวมถึงให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับควำมปลอดภัย ในกำรเดินเรือ และกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทำงทะเลขององค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) และกรมเจ้ำท่ำของประเทศไทย 

บริษัทจึงก ำหนดและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดตำมวงรอบกำรซ่อมบ ำรุงเรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีที่ใช้งำน
มำแล้วในระยะเวลำประมำณ 30 เดือน ซึ่งจะต้องน ำเรือขึ้นอู่แห้ง (Dry Docking) เพื่อตรวจสอบสภำพของตัวเรือ ที่ใช้งำนอยู่
ใต้แนวน ้ำ รวมถึงโครงสร้ำงต่ำงๆ รอบล ำเรือ , ถังน ้ำถ่วงเรือ ,ถังบรรจุสินค้ำ ,อุปกรณ์เดินเรือ และระบบปฏิบัติกำรที่จ ำเป็น
ต่ำงๆ บนเรือ เช่น  ระบบเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเรือ ระบบไฟฟ้ำและระบบอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรขนถ่ำยสินค้ำบนเรือ เป็นต้น 
โดยเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่ สถำบันจัดช้ันเรือ กรมเจ้ำท่ำ ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบสภำพ
โครงสร้ำงตัวเรือสินค้ำ กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรเดินเรือ ให้อยู่ในมำตรำฐำนและมีควำมคงทนทะเล ซึ่งกำรน ำ
เรือขึ้นอู่แห้ง (Dry Docking) แต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลำในกำรซ่อมบ ำรุงโดยประมำณที่ 1 ถึง 1.5 เดือน 

การจัดหาน ้ามันหล่อลื่นต่างๆ อะไหล่เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นของเรือบรรทุกน ้ามันและ
สารเคมี 

บริษัทก ำหนดให้มีกำรส ำรองอะไหล่เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นซึ่งต้องส ำรองเก็บไว้อยู่บนเรือบรรทุกน ้ำมัน
และสำรเคมี เช่น ฝำสูบ (Cylinder Cover) กระบอกสูบ (Cylinder Liner) ชุดลูกสูบ(Piston, Connecting rod) แหวน
ลูกสูบ (Piston Ring) และอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรขนถ่ำยสินค้ำ เพื่อส ำรองไว้บนเรือ ฯลฯ  โดยสำมำรถน ำมำใช้งำนได้ทันที 
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 

ในกำรสั่งซื้อ น ้ำมันหล่อลื่น อะไหล่และอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดหำผู้ให้บริกำรเฉพำะทำงต่ำงๆ บริษัทจะ
คัดเลือกจำกผู้ที่มีควำมช ำนำญพิเศษเฉพำะทำง หรือจำกผู้ผลิตเครื่องกลต่ำงๆ (Engine maker) ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำ อุปกรณ์
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ทั่วไป (Supplier)หรือผู้ให้บริกำรงำนซ่อมท ำ (Sub-Contractor) ที่มีรำยช่ืออยู่ในทะเบียนรำยช่ือผู้ขำยสินค้ำหรือให้บริกำร  
(Approved Vender List)  ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติและผ่ำนกำรประเมินตำมที่ก ำหนดของบริษัท โดย
เปรียบเทียบรำคำสินค้ำหรือบริกำรและเงื่อนไขในกำรจ ำหน่ำยของผู้จ ำหน่ำยหรือผู้ให้บริกำรตั้งแต่ 2 รำยขึ้นไป ยกเว้นในกรณี
ซื้อสินค้ำเร่งด่วนหรือมีผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียวหรือผู้ช ำนำญกำรเฉพำะทำง จึงจะด ำเนินกำรโดยอำจไม่มีผู้ที่จะมำ
เปรียบเทียบรำคำได้ แต่ก็ใช้ควำมช ำนำญจำกพนักงำนฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในองค์กรที่มีประสบกำรณ์ในกำรก ำกับดูแลเช่นกัน 

การจัดหาน ้ามันเชื้อเพลิงส าหรับเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี 
ในกำรซื้อน ้ำมันเช้ือเพลิงแต่ละครั้ง บริษัท คัดเลือกผู้จ ำหน่ำยน ้ำมัน (Bunker Trader) และก ำหนดรำคำและ

ปริมำณน ้ำมันเช้ือเพลิงท่ีสั่งซื้อจำกปัจจัยต่อไปนี้ 

(1) ผู้จ ำหน่ำยน ้ำมันต้องมีรำยช่ืออยู่ ในทะเบียนรำยช่ือผู้ขำยสินค้ำ (Approved Vender List) ทั้งนี้   
ผู้จ ำหน่ำยน ้ำมันที่อยู่ในทะเบียนรำยช่ือผู้ขำยสินค้ำจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติและผ่ำนกำร
ประเมินตำมที่บริษัทก ำหนด 

(2) ผู้จ ำหน่ำยน ้ำมัน(Bunker Trader) ต้องสรรหำ ผู้ขำย (Physical Suppliers) ท่ีเช่ือถือได้ของแต่ละเมือง
ท่ำ (Port) ที่เรือได้เดินทำงไป และร้องขอกำรเติมน ้ำมัน โดยต้องอยู่ใกล้หรืออยู่บนเส้นทำงกำรเดินเรือใน
ปัจจุบันหรือเส้นทำงกำรเดินเรือในล ำดับถัดไป เพื่อให้เรือบรรทุกน ้ำมันและสำรเคมีไม่ต้องเดินเรือออก
นอกเส้นทำงไปไกลเพื่อรับน ้ำมัน (ท ำให้เสียเวลำและค่ำน ้ำมันเช้ือเพลิงในกำรเดินทำง) 

(3) รำคำจ ำหน่ำยน ้ำมัน และเงื่อนไขกำรสั่งซื้อ รวมถึงคุณภำพและปริมำณ  ต้องถูกคัดสรรและ เปรียบเทียบ
กันระหว่ำงผู้จ ำหน่ำยน ้ำมันตำมข้อ (2) 

(4) หำกมีควำมต้องกำร สั่งซื้อแบบล่วงหน้ำ FFP (Fixed Forward Price) ฝ่ำยบริหำร  จะเป็นผู้ก ำหนด
ปริมำณ และก ำหนดช่วงเวลำ ให้ทำงฝ่ำยจัดซื้อสอบถำมผู้จ ำหน่ำยน ้ำมัน (Bunker Trader) เพื่อสรรหำ
รำคำที่เหมำะสมต่อไป 

 ในปี 2562 บริษัทได้ท ำกำรสั่งซื้อน ้ำมันแบบล่วงหน้ำ ประเภทท่ีมีค่ำก ำมะถันสูง (HFO) ในช่วง เดือน 
กรกฎำคม , สิงหำคม และกันยำยน  ในปริมำณ เดือนละ 1,300 ตัน / เดือน  โดยทยอยซื้อเป็นช่วง 
ๆ ใน 3 สัญญำ  ดังนี้ 

1.สัญญำที่ 1/2019 - 400 MT 
@ 369 PMT  

2.สัญญำที่ 2/2019 -  500 MT 
@ 383 PMT  

3.สัญญำที่  3/2019-400 MT  
@ 362 PMT 

 ในเดือนตุลำคม บริษัทได้สั่งซื้อน ้ำมันที่มีค่ำก ำมะถันต ่ำ (LSFO 0.5%) ล่วงหน้ำ เพื่อใช้ในเดือน 
พฤศจิกำยน ในปริมำณ เดือนละ 500 ตัน/เดือน  ท่ี รำคำ 520 PMT  

 ในเดือนพฤศจิกำยน  บริษัทได้สั่งซื้อน ้ำมันท่ีมีค่ำก ำมะถันต ่ำ (LSFO 0.5%) ล่วงหน้ำ เพื่อใช้ในเดือน  
ธันวำคม เพิ่มเติมอีก 1000 MT  ที่รำคำ 520 PMT และ เดือนมกรำคม – มีนำคม 2563 ในปริมำณ 
500 ตัน / เดือน ท่ีรำคำ 520 PMT  

(5) ปริมำณน ้ำมันเช้ือเพลิงที่สั่งซื้อต้องเพียงพอส ำหรับกำรเดินเรือจนถึงจุดรับน ้ำมันครั้งถัดไป ในบำงครั้ง
บริษัท อำจซื้อน ้ำมันปริมำณในระดับท่ีเพียงพอส ำหรับเดินเรือในเที่ยวเรือนั้น ๆ เพื่อรอไปรับน ้ำมันในจุด
ถัดไปท่ีมีรำคำจ ำหน่ำยต ่ำกว่ำหรือสะดวกกว่ำ 
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ทั้งนี้ รำคำจ ำหน่ำยน ้ำมันของผู้จ ำหน่ำยน ้ำมันในแต่ละประเทศที่เรือบรรทุกน ้ำมันผ่ำน อำจมีรำคำแตกต่ำงกัน
ได้มำก โดยขึ้นอยู่กับหลำยๆ ปัจจัย เช่น  สภำวะรำคำน ้ำมันในตลำดโลก  ต้นทุนรำคำน ้ำมันเช้ือเพลิงน ้ำมันในแต่ละประเทศ  
และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของผู้จ ำหน่ำยน ้ำมันในแต่ละเมืองท่ำน้ันๆ เป็นต้น 

การจัดหาและฝึกอบรมผู้ท าการในเรือ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงเรือ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำร

เดินเรือและงำนสินค้ำที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO), แนวทำงกำรปฏิบัติของ
อุตสำหกรรมเรือและสินค้ำประเภทน ้ำมัน และหน่วยงำนรำชกำรที่ก ำกับดูแลท่ำเรือและกำรขนส่งทำงเรือในแต่ละประเทศ 

บริษัทฯ จัดหำผู้ท ำกำรในเรือโดยกำรเปิดรับสมัครและแจ้งข่ำวสำรกำรรับสมัครไปยังช่องทำงต่ำงๆ เช่น แจ้ง
ผ่ำนพนักงำนของบริษัท ,แจ้งข้อมูลผ่ำนศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวีและโรงเรียนกำรเดินเรือต่ำงๆ ,ลงประกำศในวำรสำรที่เกี่ยวกับ
กำรเดินเรือ เป็นต้น บุคคลที่จะได้รับกำรบรรจุให้ท ำหน้ำท่ีผู้ท ำกำรในเรือจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกที่ส ำคัญ เช่น 

- ต้องมีใบอนุญำตหรือประกำศนียบัตรตำมต ำแหน่งที่ออกโดยหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
- ต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่อนุมัติโดยกรมเจ้ำท่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับกำรเดินเรือสำกลที่

เกี่ยวข้อง 
- ควรมีประสบกำรณ์ในต ำแหน่งท่ีจะเข้ำรับกำรบรรจุไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
- ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ที่จัดโดยบริษัทฯ และผ่ำนกำรสัมภำษณ์จำกผู้บังคับบัญขำตำมสำยงำน 
- สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี (ส ำหรับต ำแหน่งนำยเรือและนำยประจ ำเรือ) 
- ไม่เคยต้องโทษในคดีที่เกี่ยวกับกำรลักทรัพย์ ฉ้อโกงเงินนำยจ้ำง คดีท ำร้ำยร่ำงกำยหรือใช้ควำมรุนแรง และ

คดีที่เกี่ยวกับกำรใช้สำรเสพติด 
ภำยหลังกำรบรรจุให้เป็นผู้ท ำกำรในเรือ บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรอบรมเพื่อให้ผู้ท ำกำรในเรือทุกคนรับทรำบและ

เข้ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงกำรอบรมในเรื่องระบบปฏิบัติงำนตำมระบบบริหำรงำนควำมปลอดภัย
ของเรือ (International Safety Management System) โดยฝ่ำยปฏิบัติกำรและฝ่ำยควบคุมคุณภำพและควำมปลอดภัย 
บริษัทฯ ยังก ำหนดให้ผู้ท ำกำรในเรือใหม่ต้องปฎิบัติงำนร่วมกับผู้ท ำกำรในเรือที่ท ำหน้ำที่มำนำนและมีประสบกำรณ์ เพื่อให้
สำมำรถเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนจำกกำรท ำงำนจริง (On the Job Training)  
 
2.2 ธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ 

 

ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

ผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ท่ีบริษัทให้บริการขนส่ง 
บริษัท ยังคงเน้นกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก สินค้ำที่ AMAL ให้บริกำรขนส่ง
ปัจจุบันได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น ้ำมันเช้ือเพลิง ไบโอดีเซล B100 และเอทำนอล  
 

ลักษณะการให้บริการขนส่งสินค้า 
ในกำรขนส่งสินค้ำทำงรถ AMAL ให้บริกำรขนส่งสินค้ำในลักษณะเป็นรำยเที่ยว โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรขนส่งสินค้ำท้ังหมด 
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เส้นทางการขนส่งสินค้าทางรถสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
ลักษณะการให้บริการ ลูกค้า รายละเอียดเส้นทาง 

เส้นทำงที่ขนส่งสินค้ำ
เที่ยวเดียว (One Trip) 
 

น ้ำมันเชื้อเพลิง
(กลุ่ม PTG) 

รถบรรทุกน ้ำมันของบริษัท จะรับน ้ำมันเบนซินหรือน ้ำมันดีเซล
จำกโรงกลั่นน ้ำมันของ บมจ. ไทยออยล์ (“TOP”)และไปส่งยังคลัง
น ้ำมันของ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (“PTG”)จำกนั้นจะกลับไปยังโรง
กลั่นน ้ำมันของTOP เพื่อเริ่มขนส่งสินค้ำในเที่ยวถัดไป 

 
 

เอทำนอล  
(นอกกลุ่ม PTG) 

รถบรรทุกเอทำนอลของบริษัท จะรับเอทำนอลจำกโรงงำนผลิต
ของผู้ว่ำจ้ำง และไปส่งยังโรงกลั่นน ้ำมันของ บมจ.ไทยออยล์ 
(“TOP”) จำกนั้นจะกลับไปยังโรงงำนผลิตเอทำนอลของผู้ว่ำจ้ำง
เพื่อรอรับสินคำ้ในเที่ยวถัดไป 

เส้นทำงที่มีสินคำ้เที่ยวขำ
กลับ (Backhual Cargo) 

ไบโอดีเซล 
(นอกกลุ่ม PTG) 

 

หลังจำกรถบรรทุกน ้ำมันของบริษทัไปส่งน ้ำมันดีเซลยังคลังน ้ำมัน
ของ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (“PTG”) จะมีรถบรรทุกน ้ำมันบำงส่วน
วิ่งกลับไปรับไบโอดเีซล (B100) จำกโรงงำนผู้ผลิต และไปส่งยังโรง
กลั่นน ้ำมันของ TOP เมื่อลงไบโอดีเซลเสร็จแล้วก็สำมำรถรอรับ
น ้ำมันดีเซล เพื่อว่ิงงำนเที่ยวถัดไป 

AMAL ให้บริกำรขนส่งสินค้ำในปี 2560-2562 เมื่อจ ำแนกตำมประเภทสินค้ำ และลักษณะกำรให้บริกำรขนส่ง ดังนี้ 

ประเภทสินค้า 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน
เท่ียววิ่ง 

ร้อยละ จ านวน
เท่ียววิ่ง 

ร้อยละ จ านวน
เท่ียววิ่ง 

ร้อยละ 

เที่ยววิ่งที่ขนส่งน ้ำมันเช้ือเพลิง 24,223 91.38 26,530 88.14 34,192 87.43 

เที่ยววิ่งที่ขนส่งไบโอดีเซล(B100) 2,286 8.62 3,570 11.86 4,771 12.20 
เที่ยววิ่งที่ขนส่งเอทำนอล - - - - 145 0.37 

รวม 26,509 100.00 30,100 100.00 39,108 100.00 
เส้นทำงที่ขนส่งสินค้ำเที่ยวเดียว (One 
Trip) 

24,223 91.38 26,530 88.14 34,337 87.80 

เส้ น ท ำ งที่ มี สิ น ค้ ำ เที่ ย ว ข ำก ลั บ 
(Backhual Cargo) 1/ 

2,286 8.62 3,570 11.86 4,771 12.20 

รวม 26,509 100.00 30,100 100.00 39,108 100.00 
 

หมายเหตุ:  1/ ในการขนส่งสินค้าในลักษณะที่มีสินค้าเที่ยวขากลับ (Backhual Cargo) ประกอบไปด้วย เที่ยวขาไป ขนน ้ามัน

เชื้อเพลิงไปส่งยังคลังน ้ามัน PTG และเท่ียวขากลับแวะรับไบโอดีเซล เพื่อน าไปส่งยังโรงกลั่นน ้ามัน TOP 
 

ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 
 

รถบรรทุกน ้ำมันของ AMAL ที่เป็นรถเทรลเลอร์พ่วง 22 ล้อ สินค้ำที่บรรทุกต้องมีน ้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน ท ำให้
รถบรรทุกน ้ำมันสำมำรถบรรทุกน ้ำมันเบนซินได้ 45,000 ลิตร บรรทุกน ้ำมันดีเซลได้ 42,000 ถึง 43,000 ลิตร บรรทุกไบโอ
ดีเซลได้ 40,000 ลิตร และบรรทุกเอทำนอล ได้ 44,000 ลิตร เนื่องจำกสินค้ำแต่ละชนิดมีควำมหนำแน่น (Density) ไม่เท่ำกัน 
กองรถบรรทุกน ้ำมันของ AMAL มีอำยุเฉลี่ยประมำณ 1– 6 ปี 
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ข. ตลาดและการแข่งขัน 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
บริษัท เน้นกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) ชนิดต่ำงๆ เป็นหลัก เนื่องจำกเป็นสินค้ำที่บริษัท             

มีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรขนส่ง และเป็นสินค้ำที่สำมำรถใช้รถบรรทุกน ้ำมันขนส่งได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัท 
จึงก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยไปยังกลุ่มผู้ประกอบกำรในธุรกิจต่ำงๆ ที่มีควำมต้องกำรขนส่งสินค้ำเหลวชนิดต่ำงๆ เช่น 

(1) กลุ่มผู้ค้ำน ้ำมันเช้ือเพลิงที่มีควำมต้องกำรขนส่งน ้ำมันเช้ือเพลิงประเภทต่ำงๆ จำกโรงกลั่นน ้ำมันหรือคลัง
น ้ำมันของผู้ค้ำน ้ำมันรำยใหญ่ ไปยังคลังน ้ำมันหรือจุดจ ำหน่ำยน ้ำมันของตนเอง 

(2) กลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยไบโอดีเซล B100 ที่มีควำมต้องกำรขนส่งไบโอดีเซล B100 จำกโรงงำนผลิต ไปยังโรง
กลั่นน ้ำมันหรือคลังน ้ำมันที่ผู้ซื้อ/ผู้ขำยไบโอดีเซล B100 ตกลงกนัไว ้

(3) กลุ่มผู้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ที่มีควำมต้องกำร
ขนส่งเอทำนอลจำกโรงงำนผลิต ไปยังโรงกลั่นน ้ำมันหรือคลังน ้ำมันที่ผู้ซื้อ/ผู้ขำยเอทำนอลตกลงไว้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัท อำจจะให้บริกำรขนส่งสินค้ำประเภทอื่นนอกเหนือจำกสินค้ำเหลวได้ หำกบริษัท พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกำรให้บริกำรขนส่งดังกล่ำวมีโอกำสในกำรเติบโตและสร้ำงรำยได้และผลก ำไรที่ดีให้กับบริษัทในระยะยำว 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
ในช่วงเริ่มต้น บริษัท เน้นกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำเหลว (Liquid Product) เป็นหลัก เนื่องจำกเป็นตลำดเฉพำะ

กลุ่ม (Niche Market) และเป็นสินค้ำท่ีบริษัท มีควำมคุ้นเคยในกำรบริหำรจัดกำร บริษัท เน้นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นของลูกค้ำท่ี
มีต่อกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำของบริษัท เช่น  

1) กำรใช้รถบรรทุกน ้ำมันใหม่ในกำรให้บริกำรขนส่ง โดยเฉพำะกำรให้บริกำรขนส่งน ้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสินค้ำ
อันตรำยที่ต้องใช้ควำมระมัดระวังเป็นอย่ำงมำก 

2) มีระบบกำรตดิตำมเพื่อช่วยให้ทรำบต ำแหน่งและพิกัดของรถ รวมถึงควบคุมควำมเร็วของรถแบบ Real time 
ด้วยอุปกรณ์ GPS Tracking และมีระบบช่วยตดิตำมและควบคุมกำรขนส่ง รวมถึงพนักงำนขับรถ ด้วย VDO 
แบบ Real time ที่เรียกว่ำระบบ One track MDVR เพื่อให้ผู้ว่ำจ้ำงขนส่งเกิดควำมมั่นใจในด้ำนควำม
ปลอดภัยเกี่ยวกับกำรเดินรถ และป้องกันกำรสูญหำยของสินค้ำระหว่ำงทำงขนส่ง 

3) กำรน ำข้อมูลต ำแหน่งรถบรรทุกน ้ำมันมำใช้ในกำรวำงแผนกำรเดินรถเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำรถบรรทุกน ้ำมัน
สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ภำยในเวลำที่ลูกค้ำก ำหนด  

4) กำรก ำหนดให้พนักงำนขับรถมีหน้ำที่ตรวจทำนควำมถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในเอกสำรขนส่งสินค้ำ (ได้แก่ 
ชนิดและปริมำณสินค้ำที่รับ/ส่ง สถำนที่รับ/ส่งสินค้ำ เป็นต้น) กับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฎิบัติ
กำรเพื่อป้องกันควำมผิดพลำด  

5) กำรก ำหนดให้มีกำรใช้ซีล (Seal) ในกำรปิดผนึกวำล์วจ่ำยสินค้ำและช่องรับสินค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำมั่นใจได้ว่ำจะ
ไม่มีกำรปลอมปนหรือขโมยสินค้ำในระหว่ำงกำรขนส่งสินค้ำ 

6) มีกำรน ำระบบ ERP โดยเลือกใช้ โปรแกรม Microsoft Dynamics Nav มำช่วยในกำรค ำนวณค่ำขนส่งและ
จัดกำรวำงบิลเรียกเก็บเงินจำกผู้ว่ำจ้ำง เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในกำรเรียกเก็บเงินจำกค่ำบริกำรรับจ้ำงขนส่ง 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 กำรสนับสนุนจำกภำครัฐตำมแผนยทุธศำสตร์ กำรพัฒนำโลจิสติกส์ของประเทศไทย  โครงกำรพัฒนำระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ตำมแผนยุทธศำสตร์ภำยใต้ไทยแลนด์ 4.0 และข้อได้เปรียบทำง
ภูมิศำสตร์ที่เหมำะสมในกำรเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ในอำเซียนของประเทศไทย เป็นปัจจัยหลักท่ีสนับสนุน
กำรเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย   
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 ข้อมูลรำยงำนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจ ำปี 2561 จำกส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ กำรขนส่งสินค้ำทำงถนนยังคงเป็นรูปแบบกำรขนส่งหลักของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
79.30% ในปี 2560 และร้อยละ 78.60 ในปี 2561  

 ข้อมูลกำรใช้น ้ำมันดีเซลและเบนซิน ภำคขนส่งในประเทศไทยพบว่ำในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำกำรใช้น ้ำมัน
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยปี 2560 กลุ่มน ้ำมันดีเซล มีปริมำณกำรใช้ 13,688 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 
เท่ำกับ 2,190 ล้ำนลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.05 กลุ่มน ้ำมันเบนซิน มีปริมำณกำรใช้ 8,175 ล้ำนลิตร 
เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 เท่ำกับ 271 ล้ำนลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43 ส่วนปริมำณกำรใช้น ้ำมันเช้ือเพลิงในปี 
2561 กลุ่มน ้ำมันดีเซล มีปริมำณกำรใช้ 13,889 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เท่ำกับ 201 ล้ำนลิตร หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.47 กลุ่มน ้ำมันเบนซิน มีปริมำณกำรใช้ 8,444 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เท่ำกับ 269 
ล้ำนลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29  ซึ่งสะท้อนถึงควำมต้องกำรขนส่งน ้ำมันเช้ือเพลิงไปยังสถำนีบริกำรน ้ำมัน
และผู้ใช้น ้ำมันที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งสินค้ำเหลวทำงรถมีแนวโน้มเติบโตขึ้น อีกท้ังรำคำน ้ำมันท่ัวโลกมี
กำรปรับตัวลงส่งผลให้ปริมำณกำรใช้น ้ำมันเช้ือเพลิงเพ่ิมขึ้น 

 จำกกำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ (กพช.) มีมติเห็นชอบส่งเสริมให้ใช้น ้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 
B10 เป็นน ้ำมันพื้นฐำน เริ่มบังคับใช้ 1 มกรำคม 2563 ส่งผลให้ปริมำณกำรใช้ไบโอดีเซล (B100) เพิ่มขึ้นเป็น 
6.20 ล้ำนลิตรต่อวัน จึงส่งเสริมให้มีควำมต้องกำรขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ำมันปำล์มและไบโอดีเซล B100 ใน
ประเทศเพิ่มขึ้น 

 จำกสถิติของกรมกำรขนส่งทำงบก พบว่ำ ปริมำณกำรจดทะเบียนรถทุกประเภทสะสมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ โดยปริมำณกำรจดทะเบียนสะสม ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2559  จ ำนวน 
970,624 คัน ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2560 จ ำนวน 1,243,026 คัน ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 
2561 จ ำนวน 1,160,259 คัน คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ำกับร้อยละ 9.33 ต่อป ี

 บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรฟลีตรถด้วยกำรพยำยำมหำสินค้ำเที่ยววิ่งขำกลับ (Backhual 
Cargo) มำกขึ้น โดยเฉพำะกำรขนไบโอดีเซล  เพื่อเพิ่มรำยได้และก ำไรให้มำกขึ้น 

 บริษัทได้กำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 9001  
 

ค. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 

การจัดหารถบรรทุกน ้ามัน 
บริษัท มีนโยบำยในกำรจัดหำรถบรรทุกน ้ำมันใหม่เพื่อให้บริกำรขนส่งสินค้ำ แม้ว่ำรถบรรทุกน ้ำมันใหม่จะมีรำคำ

และค่ำเสื่อมรำคำสูงกว่ำรถบรรทุกน ้ำมันมือสอง แต่รถบรรทุกน ้ำมันใหม่มีอัตรำกำรบริโภคน ้ำมันต ่ำกว่ำเพรำะเครื่องยนต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่ำและยังไม่เกิดกำรสึกหรอ รถบรรทุกน ้ำมันใหม่มีโอกำสเสียหำยจนต้องหยุดซ่อมน้อยกว่ำ บริษัทจึง
สำมำรถให้บริกำรขนส่งสินค้ำได้ต่อเนื่องกว่ำ นอกจำกนี้ บริษัท มีนโยบำยในกำรสั่งซื้อรถบรรทุกน ้ำมันในส่วนที่เป็นหัวลำก
จำกผู้ผลิตหัวลำกเพียง 2 รำย เพื่อลดควำมยุ่งยำกในกำรบ ำรุงรักษำที่หลำกหลำยและกำรเก็บรักษำอะไหล่รถบรรทุกน ้ำมัน
จ ำนวนมำกจำกกำรใช้รถหัวลำกจำกผู้ผลิตหลำยรำย เมื่อบริษัท ต้องกำรสั่งซื้อรถบรรทุกน ้ำมัน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อจะ
ประสำนงำนไปยังตัวแทนจ ำหน่ำยของผู้ผลิตรถหัวลำกเพื่อสั่งซื้อรถหัวลำกจูงโดยตรง และประสำนงำนไปยังผู้ผลิตรถหำงลำก
เพื่อสั่งประกอบรถหำงพ่วงบรรทุกน ้ำมัน 

 

การจัดหาผู้ให้บริการซ่อมบ ารุงรถบรรทุกน ้ามัน 
บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยซ่อมบ ำรุง จัดท ำแผนกำรตรวจเช็คสภำพรถและอุปกรณ์ติดรถตำมก ำหนดระยะเวลำ/ระยะทำง

ที่ผู้ผลิตรถหัวลำกและTrailer ก ำหนด ซึ่งบริษัทแยกเป็นชนิดรถหัวลำกและTrailerได้ 4 ชนิดดังนี ้
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1. Volvo 370  FM11 
2. Volvo 400  FM13 
3. Isuzu 360  GXZ360 
4. Heil Trailer  HAL-P4525 

โดยกำรซ่อมบ ำรุงแบ่งออกเป็น 2ชนิด 
1. ซ่อมบ ารุงภายนอก ในกรณีรถและTrailer  ที่อยู่ในระยะประกันทำงบริษัทจะส่งไปท ำกำรซ่อมบ ำรุงรักษำตำม

ศูนย์บริกำรของบริษัทผู้จ ำหน่ำยที่มีควำมช ำนำญ  และจะส่งทำงช่ำงของบริษัทเข้ำไปอบรมและเรียนรู้ปฏิบัติงำนร่วมกับช่ำง
ศูนย์บริกำรบริษัทผู้จ ำหน่ำย เพือ่รองรับหลังกำรหมดระยะประกันหรือกรณีมีกำรเสียหำยเร่งด่วน 

2. ซ่อมบ ารุงภายใน  หลังจำกกำรบ ำรุงรักษำหมดระยะประกันจำกผู้แทน ของรถและTrailer เพื่อเป็นกำรลด
ขั้นตอนในกำรบ ำรุงรักษำให้รวดเร็ว  และประหยัดค่ำใช้จ่ำย  โดยทำงบริษัทจะมีฝ่ำยซ่อมบ ำรุงเป็นผู้ดูแล  ส่วนทำงช่ำง                    
ผู้ปฎิบัติงำนของบริษัทได้ให้ทำงผู้แทนผลิตภัณท์มำอบรมที่บริษัทหรือได้ส่งไปอบรมกับบริษัทเจ้ำของผลิตภัณฑ ์              

การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ที่ส าคัญของรถบรรทุกน ้ามัน 
บริษัท ก ำหนดให้มีกำรส ำรองอะไหล่และอุปกรณ์ที่ส ำคัญของรถบรรทุกน ้ำมัน เฉพำะรำยกำรที่มีกำรใช้บ่อยครั้ง 

เช่น ยำงรถยนต์ น ้ำมันเครื่องและใส้กรอง ฯลฯ เป็นต้น ในกำรสั่งซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมถึงกำรเข้ำรับบริกำรจำกผู้
ให้บริกำรเฉพำะด้ำน บริษัท คัดเลือกจำกผู้จ ำหน่ำยหรือผู้ให้บริกำรที่มีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนรำยชื่อผู้ขำยสินค้ำหรือผู้ให้บริกำร  
(Approved Vender List) ซึ่งเป็นผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติและผ่ำนกำรประเมินตำมที่บริษัท 
ก ำหนด โดยเปรียบเทียบรำคำจ ำหน่ำย สินค้ำหรือบริกำรที่จ ำหน่ำย และเง่ือนไขในกำรจ ำหน่ำยอื่นๆ ของผู้จ ำหน่ำยหรือผู้
ให้บริกำรตั้งแต่ 2 รำยขึ้นไป ยกเว้นในกรณี เร่งด่วน หรือมีผู้จ ำหน่ำยหรือผู้ให้บริกำรเพียงรำยเดียว  

การจัดหาน ้ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถบรรทุกน ้ามัน 
ในกำรจัดหำน ้ำมันเช้ือเพลิง ให้กับรถบรรทุกน ้ำมัน  โดยทำงบริษัทฯ ได้จัดสร้ำง ถังน ้ำมัน ขนำดถังละ 21,000 

ลิตร จ ำนวน 2 ถัง ไว้ที่หน่วยงำนศรีรำชำ โดยในปี 2561 ได้สร้ำงถังน ้ำมันขนำด 16,000 ลิตร เพิ่มอีก 1 ถัง รวมเป็น 3 ถัง 
เพื่อรองรับปริมำณรถที่เพิ่มขึ้น โดยจะตกลงรำคำที่ซื้อขำยกับผู้ขำย เป็นครั้ง ๆ ไปตำมสภำวะรำคำน ้ำมันที่ตลำดสิงค์โปร์ แต่
ทั้งนี้รำคำที่ซื้อขำยกันนั้นเป็นรำคำชำยส่ง (Wholesale) ท ำให้ต้นทุนรำคำน ้ำมันของบริษัท ถูกกว่ำกำรน ำรถไปเติมที่ปั๊มทั่วไป
อยู่ประมำณ 1.50 – 2.00 บำท/ลิตร และในปี 2562นี้ บริษัทได้เริ่มสั่งซื้อน ้ำมัน ดีเซล B20 ในเดือน เมษำยน  ซึ่งรัฐอุดหนุน
ส่วนต่ำงจำกน ้ำมันดีเซลเกรดปกติ อยู่ 5 บำท/ ลิตร โดยเดือนแรกที่สั่งซื้อนั้น ได้สั่งซื้อ B20 ในปริมำณ 50% กับน ้ำมันดีเซล
ปกติ (B7)  ปริมำณ 50%  ของปริมำณกำรใช้ต่อเดือน และเริ่มสั่งซื้อ น ้ำมัน B20 มำกขึ้นกว่ำดีเซลปกติในเดือน พฤษภำคม 
และในเดือนมิถุนำยนได้สั่งซื้อน ้ำมัน B20 ท้ังหมดตำมปริมำณกำรใช้ประจ ำเดือน  ถึงแม้รัฐบำลจะปรับลดกำรอุดหนุนส่วนต่ำง
มำเหลือ 3 บำท/ลิตรในวันที่ 1 ตุลำคม  2562 นั้น แต่ทำงบริษัทฯ ก้คงยังสั่งซื้อน ้ำมัน B20 มำใช้ในขนส่งอย่ำงต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 

โดยรถที่เข้ำมำแวะพัก หรือจอดที่หน่วยงำนศรีรำชำ สำมำรถเติมน ้ำมันท่ีหน่วยงำน ก่อนออกไปวิ่งรับงำนตำมที่
ได้รับมอบหมำย  ส่วนรถบรรทุกน ้ำมันที่ไม่ได้มีเส้นทำงวิ่งกลับมำที่ หน่วยงำน ศรีรำชำ สำมำรถเติมน ้ำมันจำกสถำนีบริกำร
น ้ำมันรำยใดก็ได้ที่อยู่บนเส้นทำงกำรเดินรถ (ยกเว้น กำรขนส่งน ้ำมันเช้ือเพลิงให้กับ PTG ที่มีข้อตกลงให้รถบรรทุกน ้ำมันที่
ให้บริกำรต้องเติมน ้ำมันจำกสถำนีบริกำรน ้ำมัน PT) เท่ำนั้น   ท้ังนี้ บริษัท คัดเลือกสถำนีบริกำรน ้ำมันจำก 1) สถำนีบริกำร
น ้ำมันท่ีอยู่บนเส้นทำงกำรขนส่งสินค้ำ  2) ระยะห่ำงจำกจุดเริ่มเดินรถหรือจุดพักรถก่อนหน้ำท่ีเหมำะสม เพื่อให้พนักงำนขับรถ
สำมำรถหยุดพักได้ตำมเวลำที่กฎหมำยก ำหนด  3) สถำนีบริกำรน ้ำมันมีพื้นที่เหมำะสมส ำหรับกำรเติมน ้ำมันของรถบรรทุก
ขนำดใหญ่ และมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสมส ำหรับกำรหยุดพักรถ 
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การจัดหาและฝึกอบรมพนักงานขับรถ 
บริษัทจัดหำพนักงำนขับรถโดยกำรเปิดรับสมัครและแจ้งข่ำวสำรกำรรับสมัครไปยังช่องทำงต่ำงๆ เช่น แจ้งผ่ำน

พนักงำนของบริษัท (โดยเฉพำะพนักงำนขับรถ) ลงประกำศในเว็บเซต์จัดหำงำนและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น บุคคลที่จะได้รับกำร
บรรจุให้ท ำหน้ำท่ีพนักงำนขับรถจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกที่ส ำคัญ เช่น 

- ต้องมีใบอนุญำตขับข่ีรถยนต์ประเภทที่ 4 ซึ่งเป็นใบอนุญำตส ำหรับขับขี่รถท่ีใช้ขนส่งวัตถุอันตรำย 
- ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรขับรถบรรทุกขนำดใหญ่ โดยเฉพำะรถขนส่งวัตถุอันตรำย ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
- ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับข่ีรถบรรทุกขนำดใหญ่และกำรทดสอบกำรขับขี่รถบรรทุกในภำคปฏิบัติ 

รวมถึงผ่ำนกำรสัมภำษณ์จำกผู้บังคับบัญชำ 
- ไม่เคยต้องโทษในคดีที่เกี่ยวกับกำรลักทรัพย์ ฉ้อโกงเงินนำยจ้ำง คดีท ำร้ำยร่ำงกำยหรือใช้ควำมรุนแรง และคดี

ที่เกี่ยวกับกำรใช้สำรเสพติด 
- กำรอบรมกับกรมธุรกิจพลังงำน 

 

ภำยหลังกำรบรรจุให้เป็นพนักงำนขับรถ บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรอบรมเพื่อให้พนักงำนขับรถทุกคนรับทรำบและ
เข้ำใจระเบียบและวิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีถูกต้อง ซึ่งรวมถึงกำรอบรมกำรขับขี่ท่ีปลอดภัย และกำรระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นอันเกิด
จำกผลิตภัณฑ์ที่บรรทุก บริษัท ก ำหนดให้พนักงำนขับรถใหม่ต้องปฏิบัติงำนร่วมกับพนักงำนขับรถที่ท ำหน้ำที่มำนำน เพื่อให้
สำมำรถเรียนรู้กำรปฏิบัติงำนจำกกำรท ำงำนจริง (On the Job Training)และเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 

การเพ่ิมจ านวนรถบรรทุกน ้ามัน ระหว่างปี 2562 
เดือน จ านวนรถยกมา จ านวนรถที่เพ่ิม จ านวนรถที่มีไว้ใช้งาน ปริมาณบรรทุก(ล้านลิตร) 

กุมภำพันธ ์ 150 1 151 6.795 
เมษำยน 151 10 161 7.245 

ตุลำคม 161 3 164 7.380 
พฤศจิกำยน 164 7 171 7.695 
ธันวำคม 171 10 181 8.145 
 
ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ าปี 2562 

ล าดับที ่ รายชื่อลูกค้า % ความพึงพอใจ 

1 บริษัท น ้ำมันพืชปทุม จ ำกัด 94.60% 

2 บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ำกัด 97.00% 
3 บริษัท อีเอส เพำเวอร์ จ ำกัด 93.00% 
4 บริษัท บีเอชแอล โททอล โลจสิตกิส์ จ ำกัด 98.00% 
5 บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ำกดั 86.00% 

เฉลี่ย 93.72% 
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โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการให้บริการ       

1.1 กำรขนส่งสินค้ำทำงเรือ 
 (บมจ. อำม่ำ มำรีน)  

1,097.77 70.83 1,287.71 72.84 1,269.02 66.57 

1.2 กำรขนส่งสินค้ำทำงรถ 
 (บจก. เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส์ ) 

402.88 25.99 486.26 27.51 630.69 33.08 

รวมรายได้จากการให้บริการ 1,500.65 96.82 1,773.97 100.35 1,899.71 99.65 

รายได้อื่น 1/        49.22        3.18 (6.21) (0.35) 6.69 0.35 
รวมรายได้ 1,549.87 100.00 1,767.76 100.00 1,906.40 100.00 

หมายเหตุ: 1/ รายได้อื่นที่ส าคัญ ได้แก่ ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงเกิดขึ้นจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รับรู้
รายได้หรือค่าใช้จ่าย กับ วันที่รับเงินหรือจ่ายเงิน ทั้งนี้ รายได้และค่าใช้จ่ายที่จะส่งผลให้เกิด ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน 
(Functional Currency) 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
ความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีดังนี้ 

 

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค 
 

1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน ้ามันเช้ือเพลิง 
 

ต้นทุนน ้ามันเช้ือเพลิงส าหรับเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีและรถบรรทุกน ้ามัน ถือเป็นต้นทุนหลักที่ส าคัญส าหรับ
ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าท้ังทางเรือและทางรถ  ส าหรับการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าใน
ลักษณะรายเที่ยว (Voyage Charter) โดยบริษัทจะตกลงอัตราค่าขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือ (Charterer) ผ่านนายหน้าจัดหา             
ผู้เช่าเรือ (Broker) และนายหน้าจะแจ้งให้ลูกค้าพิจารณาและเจรจาอัตราค่าขนส่งสินค้าต่อไป เมื่อลูกค้าตกลงรับอัตรา
ค่าบริการขนส่งสินค้าท่ีบริษัทเสนออัตราค่าบริการขนส่งดังกล่าวก็จะใช้อ้างอิงในการให้บริการขนส่งสินค้าตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากราคาน ้ามันเช้ือเพลิงและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมี
การปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทกับผู้เช่าเรือจะร่วมกันเจรจา (ผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ) เพื่อปรับเพิ่มหรือ
ลดอัตราค่าขนส่งสินค้าเพื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  

 

ส าหรับการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทได้ท าสัญญาการให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้ว่าจ้างโดยก าหนดอัตราค่า
ขนส่งสินค้าอ้างอิงตามราคาขายปลีกน ้ามันเช้ือเพลิงหน้าสถานีบริการน ้ามัน ส่งผลให้อัตราค่าขนส่งสินค้าปรับเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ตามราคาขายปลีกน ้ามันเช้ือเพลิงหน้าสถานีบริการน ้ามัน โดยอ้างอิงตามตารางค่าขนส่งที่ก าหนดไว้ในสัญญาว่าจ้าง
ขนส่ง   

 

ดังนั้น การปรับอัตราค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามราคาน ้ามันเช้ือเพลิง ท าให้บริษัทและผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่าอัตรา
ค่าขนส่งสินค้าจะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมส าหรับบริษัทและผู้ว่าจ้าง  

 
1.2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 
 

ส าหรับการเดินเรือในทะเล พายุฝนเป็นภัยธรรมชาติที่ส าคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือ
อาจส่งผลให้การขนส่งสินค้าเกิดความล่าช้าได้  บริษัทจึงก าหนดให้เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัททุกล าต้องติดตั้ง
อุปกรณ์โทรพิมพ์ส าหรับรับข้อมูลการเตือนภัยและพยากรณ์อากาศที่เรียกว่า NAVTEX (Navigational Telex) และการติดต่อ
สอบถามข้อมูลสภาพอากาศกับชายฝั่งหรือเรือล าอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงผ่านวิทยุสื่อสารย่านความถี่ VHF และ MF/HF 
ทั้งนี้นายเรือ (Master) จะน าข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ได้ในแต่ละวันมาใช้ประกอบการจัดท าแผนการเดินทาง (Passage 
Planning) และทบทวนแผนการเดินทางในแต่ละวัน หากเส้นทางเดินเรือมีความเสี่ยงที่ จะเผชิญกับสภาพอากาศที่ผิดปกติ 
นายเรือสามารถปรับเส้นทางการเดินเรือเพื่อหลีกเลี่ยงพายุฝนและลมมรสุมที่รุนแรง  ในกรณีที่นายเรือเห็นว่าไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงพายุฝนและลมมรสุมได้ อาจจอดพักเรือใกล้เกาะขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรืออาจเดินเรือย้อนกลับเส้นทางที่ผ่านมา
ได้ ทั้งนี้ นายเรือต้องแจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ประจ าอยู่ที่บริษัททราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือและ
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะถึงท่าเรือปลายทาง 

บริษัทเช่ือมั่นว่าประสบการณ์การเดินเรือของบริษัทมากกว่า 20 ปี สามารถบริหารจัดการการเดินเรือในกรณีที่สภาพ
อากาศผิดปกติได้อย่างเหมาะสม ท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญกับทรัพย์สินและ
สินค้าท่ีขนส่ง 
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1.3 ความเสี่ยงจากมาตรการและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการในประเทศที่ตั้งท่าเรือ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 

การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัททั้งหมดเป็นการให้บริการในต่างประเทศ โดยบริษัทรับสินค้าจากท่าเรือต้น
ทางในประเทศหนึ่งและน าไปส่งยังท่าเรือปลายทางในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งแต่ละประเทศที่บริษัทน าเรือเข้าเทียบท่าจะมีส่วน
ควบคุมเรือในเมืองท่า (Port State Control) ท าหน้าที่ตรวจเรือที่เข้ามายังเมืองท่าน้ันๆ โดยจะพิจารณาทั้งส่วนของโครงสร้าง
ตัวเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจ าเรือ ผู้ท าการในเรือ และเอกสารการเดินเรือ ว่าถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับสากล 
เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในเรือ (SOLAS) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ 
(MARPOL) และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามของ
ผู้ท าการในเรือ (STCW) เป็นต้น หากมีข้อบกพร่องร้ายแรงอาจท าให้เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีล านั้นไม่สามารถจอดเทียบ
ท่าได้ หรือไม่สามารถรับส่งสินค้า หรือไม่สามารถเดินเรือออกจากท่าได้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถให้บริการขนส่ง
สินค้าได้ตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับสากลดังกล่าว 

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัตติามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยฝ่ายปฏิบัติการท าหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับสากล และ กฎระเบียบและข้อบังคับ
เฉพาะที่ก าหนดโดยแต่ละประเทศ (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท่ีผ่าน
มา ในการสุ่มตรวจเรือของเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมเรือในเมืองท่า (Port State Officer) ในแต่ละประเทศ บริษัทไม่เคยถูกตรวจ
พบว่าปฏิบัติผิดกฎระเบียบและข้อบังคับร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ถูกห้ามไม่ให้เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือ
เข้า/ออกท่าเรือ หรือห้ามไม่ให้รับ/ส่งสินค้า 

1.4 ความเสี่ยงจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลัด – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 
 

ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือโดยทั่วไป เรือบรรทุกสินค้ามีความเสี่ยงที่จะถูกโจรสลัดเข้าโจมตีเพื่อปล้นสะดม
สินค้าในเรือหรือสิ่งของมีค่าของลูกเรือ หรือจับตัวลูกเรือและยึดเรือบรรทุกสินค้าเพื่อเรียกค่าไถ่ ท่ีผ่านมามีรายงานการโจมตี
ของโจรสลัดในหลายพื้นที่ เช่น บริเวณอ่าวโซมาเลีย บริเวณทะเลอาราเบียน บริเวณมหาสมุทรอินเดีย และบริเวณช่องแคบมะ
ละกา เป็นต้น นอกจากน้ี การจอดเรือบรรทุกสินค้าท่ีท่าเรือในเมืองต่างๆ มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุโจรกรรมสินค้าหรือสิ่งของมี
ค่าของลูกเรือได้เช่นกัน 

 

 แม้ว่าบริเวณช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือผ่านเป็นประจ า             
จะเกิดเหตุไม่บ่อยและไม่รุนแรงเท่ากับพื้นที่อื่น ประกอบกับสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็นผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิด
ต่างๆ ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการของกลุ่มโจรสลัดเท่ากับน ้ามันเช้ือเพลิง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก าหนดให้มีแผนการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือ (Ship Security Plan: SSP) ซึ่งระบุถึงวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ รวมถึงการป้องกัน
เหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลัด โดยแผนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานตรวจเรือของกรม
เจ้าท่า และสอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( International 
Maritime Organization: IMO) ทั้งนี้ ตามแผนการรักษาความปลอดภัยของเรือ (SSP) บริษัทก าหนดให้มีการจัดเวรยามเฝ้า
ระวังและเตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของเรือล าอื่นที่อยู่ในรัศมีโดยรอบและมีการก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเมื่อ
ตรวจพบความผิดปกติ เช่น  

1) การแจ้งผู้ท าการในเรือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์  
2) การแจ้งเตือนเรือที่เคลื่อนที่เข้าหาเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัทเพื่อส่งสัญญาณให้เรือดังกล่าวทราบว่า

ผู้ท าการในเรือได้สังเกตถึงความผิดปกติและเตรียมเฝ้าระวังแล้ว   
3) การเคลื่อนที่ออกจากเรือท่ีเคลื่อนที่เข้าหา   
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4) การแจ้งข้อมูลกลับมายังบริษัท และ  
5) การขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่ดูแลรักษาชายฝั่งในน่านน ้าที่เรือบรรทุกน ้ามันและ

สารเคมีของบริษัทเดินเรืออยู่ เป็นต้น  
 

นอกจากนี้ บริษัทยังศึกษาและก าหนดให้เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัทเดินเรือในเส้นทางและช่วงเวลาที่มี
ความปลอดภัย เช่น การไม่ เดินเรือเข้าพื้นที่ เสี่ยงในเวลากลางคืน เนื่องจากการสังเกตสิ่ งผิดปกติจะท าได้ยาก  
เป็นต้น ส าหรับการจอดเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีที่ท่าเรือในเมืองต่างๆ บริษัทก าหนดให้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังและ
เตือนภัยเมื่อตรวจพบความผิดปกติของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องที่เข้าใกล้เรือ 

บริษัทยังได้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการปล้นสะดมของโจรสลัดที่เผยแพร่โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (“หน่วยงาน ศรชล.”) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้นตามมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อท า
หน้าท่ีป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆ (ซึ่งรวมถึง การป้องกันและปราบปรามการกระท าอันเป็น
โจรสลัด) และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ทั้งนี้ บริษัทได้น าข้อมูลและสถิติการเกิดเหตุมาใช้
ประกอบการวางแผนการเดินเรือ โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมกับทาง ศรชล. เมื่อมีการจัดประชุมหารือ
ทุกครั้ง 

ดังนั้น บริษัทเช่ือมั่นว่าการบริหารจัดการการเดินเรือในปัจจุบันเพียงพอส าหรับการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุ
โจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลัด ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายในทรัพย์สินและ
สินค้าท่ีขนส่ง และไม่เคยสูญเสียเจ้าหน้าที่ประจ าเรือจากเหตุโจรกรรมและการปล้นสะดมของโจรสลัด 

 
2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัท 

 

2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 
 

ในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ  นายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ  (Broker) เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ 
ท าหน้าที่ เป็นตัวกลางระหว่างผู้ เช่าเรือ (Charterer) ซึ่ งหมายถึงลูกค้าของบริษัทและเจ้าของเรือ  (Ship Owner)  
ซึ่งหมายถึง บริษัทเนื่องจากนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือจะทราบความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย โดยทราบว่าผู้เช่าเรือต้องการขนส่ง
สินค้าอะไร ปริมาณเท่าไร ในช่วงเวลาใด และทราบว่าเจ้าของเรือมีเรือที่พร้อมบรรทุกสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ การ
ติดต่อและประสานงานผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) ของผู้เช่าเรือ (Charterer) และเจ้าของเรือ (Ship Owner) จึง
ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อเทียบกับการติดต่อและประสานงานระหว่างผู้เช่าเรือกับเจ้าของเรือหลายรายโดยตรง อีกท้ัง
หากเกิดกรณีพิพาทระหว่างผู้เช่าเรือและเจ้าของเรือ นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือก็สามารถท าหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
หรือเป็นพยานเมื่อมีการฟ้องร้อง ดังนั้น การติดต่อและประสานงานผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือจึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ส าหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าเรือและเจ้าของเรือสามารถติดต่อกับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือมากกว่า 1 
รายได้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้เช่าเรือหรือเจ้าของเรือได้หลากหลายขึ้น 

ปัจจุบันบริษัทมีนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือที่บริษัทติดต่อเป็นประจ า 1 ราย ได้แก่  กลุ่มบริษัท  MEGAPORTS  
ซึ่งประกอบด้วย บริษัท  Megaports Agencies Pte. Ltd (“MEGAPORTS”) และ บริษัท Gesuri Maritime Pte. Ltd. 
(“GESURI”) (รวมทั้ง 2 บริษัท เรียกว่า “กลุ่มบริษัท MEGAPORTS”) โดยกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยง
กับบริษัท  บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่ งพิ งนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือเพียงรายเดียว เนื่ องจากบริษัท  
อาจสูญเสียลูกค้าที่ติดต่อผ่านกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ได้หากกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ไม่แนะน าให้ลูกค้าใช้บริการขนส่ง
สินค้ากับบริษัทต่อไป 
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สาเหตุที่บริษัทติดต่อกลุ่มบริษัท MEGAPORTS เป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือเพียงรายเดียว เนื่องจากในอดีตบริษัท
เคยติดต่อกับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือหลายราย ซึ่งแต่ละรายก็จะมีความสามารถหรือศักยภาพในการจัดหาสินค้าและติดต่อ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมถึงมีการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกที่แตกต่างกันไป ท่ีผ่านมา บริษัทเลือกที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS เพราะมีศักยภาพในการให้บริการและสามารถท าหน้าท่ีให้บริษัทได้ดังต่อไปนี้ 

1) สามารถติดต่อกับลูกค้าได้เป็นจ านวนมาก ท าให้บริษัทสามารถเลือกให้บริการกับลูกค้าที่ให้อัตราค่าขนส่งที่ดีได้ 
และสามารถวางแผนการจัดหาสินค้าและลูกค้าให้อย่างต่อเนื่อง  

2) มีประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นเวลานานจึงสามารถคัดเลือกและแนะน าลูกค้าที่มี
ฐานะทางการเงินท่ีดีให้กับบริษัทได้ ท าให้บริษัทลดความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งสินค้า
จากลูกค้าลงได้ 

3) ท าหน้าที่ประสานงานกับตัวแทนเจ้าของเรือ (Ship Agent) ที่ท่าเรือต้นทางและปลายทางได้ดีท าให้การน าเรือ
เข้าเทียบท่าและการรับ/ส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น  

4) ด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายในการน าเรือเข้าเทียบท่าตามที่ตัวแทนเจ้าของเรือเรียกเก็บ แล้วจึงเรียกเก็บกับบริษัท
ในภายหลัง ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกและประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารให้กับบริษัทได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือมั่นว่าการมีกลุ่มบริษัท  MEGAPORTS เป็นนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือเพียงรายเดียว 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มบริษัท  MEGAPORTS มี
การพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากันมาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัท MEGAPORTS ได้แนะน าลูกค้าให้ใช้บริการขนส่งสินค้า
ของบริษัทเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี  

แม้ว่านายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ (Broker) จะเป็นผู้ เสนอช่ือเรือที่สามารถให้บริการกับผู้ เช่าเรือ (Charterer)  
แต่นายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ไม่ ได้ เป็นผู้ตัดสินใจเช่าเรือ  ผู้ เช่าเรือ (Charterer) เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้เรือ 
ของเจ้าของเรือ (Ship Owner) รายใดในการขนส่งสินค้า โดยทั่วไปผู้เช่าเรือ (Charterer) จะตัดสินใจโดยอ้างอิงจากคุณภาพ
การให้บริการขนส่งสินค้า  

1) การจัดส่งสินค้าได้ตามก าหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า   
2) การเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เกิดการปนเปื้อน   
3) การควบคุมดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญหายเกินกว่าที่ก าหนด  
4) การดูแลรักษาเรือ เครื่องจักรกลภายในเรือ และถังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้

เช่าเรือ (Charterer) สามารถประเมินได้จากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงข้อร้องเรียนจากผู้รับสินค้า 
(Consignee) ที่ท่าเรือปลายทาง 

ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าลูกค้าของบริษัท (รวมถึงลูกค้าที่ติดต่อผ่านกลุ่มบริษัท  MEGAPORTS) เช่ือมั่นในคุณภาพ 
การให้บริการของบริษัท  

2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 
 

ปัจจุบัน บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับผู้เช่าเรือ (Charterer) รายใหญ่ 5 ราย ได้แก่  
1) บริษัท Inter-Continental Oils and Fats Pte Ltd (“ICOF”) ผู้ค้าน ้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก 
2) บริษัท Astra–KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท  Kuala Lumpur Kepong 

Berhad  
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย และ PT Astra Agro Lestari ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อค้าผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออก  
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3) บริษัท Wilmar International Limited (“WILMAR”) ผู้ผลิตและจ าหน่ายน ้ามันปาล์มรายใหญ่ของโลก  
4) บริษัท Denali Trading Pte. Ltd. (“DENALI”) ผู้ค้าน ้ามันปาล์มรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และเอเชียตะวันออก 
5) บริษัท Nova Carriers Singapore Pte Ltd ผู้ให้บริการการจัดการและการขนส่งสินค้า 
 

บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ หากลูกค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งไม่ใช้บริการขนส่งสินค้า
ทางเรือกับบริษัทต่อไป บริษัทอาจไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ทดแทนได้ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญได้ 

 

บริษัทเช่ือว่าการให้บริการขนส่งสนิค้ากับผู้เช่าเรือรายใหญ่น้อยราย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทในระยะยาว เนื่องจากลูกคา้รายใหญด่ังกล่าวเป็นผู้จ าหนา่ยน า้มันปาลม์ที่ส าคญัในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ จึงมีความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทเช่ือมั่นว่าที่ผ่าน
มาบริษัทสามารถให้บริการที่มีคณุภาพกับลูกค้าได้อย่างสม ่าเสมอ เช่น  

1) บริษัทจัดส่งสินค้าได้ตามก าหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับลกูค้า เพราะการส่งมอบท่ีล่าช้ากว่าแผนอาจท าให้ลูกค้า
เสียค่าปรับหรือสูญเสียความเช่ือมั่นจากผู้ซื้อสินค้าของลูกค้าได้ 

2) บริษัทเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เกิดการปนเปื้อน (Contamination) ระหว่างการขนส่ง เนื่องจากสินค้าที่บริษัท
ขนส่งเป็นน ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชที่ใช้ในการบริโภค (Food Grade) การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมต่างๆ 
อาจท าให้น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชมีคุณสมบัติต ่ากว่าที่ลูกค้าตกลงไว้กับผู้ซื้อของลูกค้า จึงอาจถูกปฏิเสธการ
รับสินค้าและสร้างความเสียหายให้กับลูกค้าได้  

3) บริษัทมีการควบคุมและดูแลสินค้าไม่ให้เกิดการสูญหายเกินกว่าปริมาณที่ก าหนด โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคย
ได้รับการร้องเรียนเรื่องการสูญหายของสินค้าจากลูกค้า ท าให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าที่บริษัทขนส่งจะส่งถึงผู้ซื้อ
สินค้าของลูกค้าได้ตามจ านวนที่ตกลงกันไว้  

4) บริษัทดูแลรักษาเรือ เครื่องจักรกลภายในเรือ และถังสินค้าให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมให้บริการ ท าให้เกิดความ
มั่นใจของผู้รับสินค้าปลายทาง   

 

นอกจากนี้  บริษัทยังมีความช านาญและมีประสบการณ์ยาวนานในการขนส่งสินค้าในเส้นทางเมียนมา  
 ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักของลูกค้ารายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าลูกค้าของบริษัทจะใช้บริการขนส่ง
สินค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นตามความต้องการน าเข้าผลิตภัณฑ์น ้ามัน
ปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ 
 

ปัจจุบัน AMAL ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถกับลูกค้าเพียง 2 ราย ได้แก่  

1) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“PTG”) ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกและค้าส่งน ้ามันเช้ือเพลิง โดยขนส่งน ้ามัน
เช้ือเพลิงจากโรงกลั่นที่ PTG ซื้อน ้ามันไปยังคลังน ้ามันของ PTG   

2) ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ขนาดใหญ่รายหนึ่ง โดยขนส่งไบโอดีเซล B100 จากโรงงานผลิตไปยังโรงกลั่นน ้ามันท่ี
สั่งซื้อไบโอดีเซล B100  

3) ผู้ผลิดเอธานอล โดยขนส่งจากโรงงานผลิตไปยังโรงกลั่นน ้ามัน 
บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย หากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไม่ใช้บริการขนส่งสินค้ากับ AMAL 

และไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่ทดแทนได้ รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถอาจลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
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บริษัทมีแผนที่จะให้ AMAL เพิ่มจ านวนลูกค้าโดยขยายการให้บริการขนส่งไปยังสินค้าประเภทอ่ืน นอกเหนือจากน ้ามัน
เชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เช่น ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม ได้แก่  น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) น ้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) 
และน ้ามันปาล์มบริโภค (Palm Olein) เป็นต้น และ เอทานอล (Ethanol) รวมถึงสินค้าเหลวประเภทอื่นๆ เพื่อให้ขนสินค้าที่
หลากหลายมากขึ้น และสามารถเพิ่มอัตราการใช้รถได้มากขึ้น ทั้งนี้ การขนสินค้าเหลวเพียงอย่างเดียวท าให้บริษัทไม่
จ าเป็นต้องลงทุนซื้อรถบรรทุกสินค้าหลายประเภท ดังนั้น บริษัทคาดว่าจ านวนลูกค้าของ AMAL จะทยอยเพิ่มขึ้นตามการ
เติบโตของธุรกิจและลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งลงได้ 

2.4 ความเสี่ยงจากการที่ไม่มีสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาว – ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ 
 

ส าหรับธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือ (Charterer) ในลักษณะเป็น
รายเที่ยว (Voyage Charter) คือ การให้บริการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทางแต่ละครั้งตามที่ผู้เช่าเรือได้
แจ้งความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าให้บริษัททราบผ่านทางนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Ship Broker) ทั้งนี้ การที่บริษัทไม่มี
การท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาว ในขณะที่บริษัทมีการลงทุนเพื่อเพิ่มจ านวนเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีหลายล า
ในช่วงที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะลงทุนเพิ่มในอนาคต ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงที่ผลการด าเนินงานจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
หรืออาจไม่สามารถช าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่กู้ยืมเพื่อลงทุนซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีได้ ในกรณี
บริษัทไม่สามารถให้บริการขนส่งสินค้ากับผู้เช่าเรือได้มากเพียงพอ 

อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ 1) ICOF 2) ASTRA-KLK 3) WILMAR และ 4) DENALIเป็น
ผู้ค้าน ้ามันปาล์มขนาดใหญ่ จึงมีความต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มให้กับผู้น าเข้าน ้ามันปาล์มอย่างต่อเนื่อง  
บริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้เช่าเรือมาเป็นเวลานานจากการให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ ส่งผลให้ผู้เช่า
เรือท่ีเป็นลูกค้าหลักของบริษัทใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับบริษัทอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจึงเช่ือมั่น
ว่าผู้เช่าเรือที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทจะใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทต่อไปในระยะยาว แม้ว่าบริษัทจะไม่มีการท าสัญญา
ว่าจ้างขนส่งสินค้าระยะยาวกับผู้เช่าเรือ 

นอกจากนี้ การที่ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือมีนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง 
ผู้เช่าเรือและบริษัทโดยท าหน้าท่ีติดตอ่และประสานงานระหว่างผู้เช่าเรือหลายราย ท าให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือทราบถึงความ
ต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้เช่าเรือที่หลากหลาย ณ ขณะนั้น ที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัท 
MEGAPORTS ที่เป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือที่มีช่ือเสียงส าหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม และเป็นนายหน้าจัดหาผู้เช่า
เรือของบริษัทมาเป็นเวลานาน บริษัทจึงเชื่อว่าในกรณีที่ผู้เช่าเรือท่ีเป็นลูกค้าหลกัของบริษัทรายใดใช้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ
ของบริษัทลดลง กลุ่มบริษัท MEAGAPORTS จะสามารถแนะน าผู้เช่าเรือรายอื่นให้กับบริษัทเพื่อทดแทนได้ 

2.5 ความเสี่ยงจากการขนสินค้าเฉพาะกลุ่ม 
 

สินค้าที่ AMA ให้บริการขนส่งทางเรือส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์ม เช่น น ้ามันปาล์มดิบ (CPO) น ้ามัน
เมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) น ้ามันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) และน ้ามันปาล์มบริโภค (Palm Olein) เป็นต้น ในขณะที่สินค้าที่ 
AMAL ให้บริการขนส่งทางรถเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น ้ามันเช้ือเพลิง ซึ่งได้แก่ น ้ามันเช้ือเพลิง และไบโอดีเซล B100 ซึ่งเป็น
ส่วนผสมในน ้ามันดีเซลที่จ าหน่ายภายในสถานีบริการน ้ามัน  บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่ม โดย
รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณการบริโภคน ้ามันปาล์ม ไบโอดีเซล B100 และน ้ามันเช้ือเพลิง 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทก็ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่มเป็นอย่างดี บริษัทก าลังศึกษา
และวางแผนความเป็นไปได้ที่จะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังสินค้ากลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ขนส่งอยู่ในปัจจุบัน 
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รวมถึงการให้บริการในรูปแบบอื่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร  บริษัทเช่ือว่าจะสามารถลดผลกระทบ
ความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับท่ีบริหารจัดการได้  

2.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัท 
 

ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทและ AMAL เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญ
เฉพาะทาง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทและ AMAL ขนส่งจัดเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย การขนส่งสินค้าดังกล่าว
ทั้งทางเรือและทางรถต้องอาศัย ผู้ท าการในเรือ (ส าหรับการขนส่งทางเรือ) และพนักงานขับรถ (ส าหรับการขนส่งทางรถ) ท่ี
ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตในการท างานในเรื่องต่างๆ เช่น ใบอนุญาตเดินเรือของนายประจ าเรือ หรือ
ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 4 ส าหรับขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย เป็นต้น รวมถึงผู้มีความรู้และความช านาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการขนส่งสินค้า เช่น การเดินเรือและรถอย่างปลอดภัย  การรับ/จ่ายสินค้าอย่างปลอดภัย การดูแลรักษาสินค้า และการ
ป้องกันภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น เนื่องจากความผิดพลาดในระหว่างการปฏิบัติงานอาจน ามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินรวมถึงสิ่งแวดล้อม 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการท างาน โดยบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานภายในหน่วยงานแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท างาน รวมถึง
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลวางแผนและติดตามการอบรมและเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาตของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติใหม่ๆ ที่
ปรับเปลี่ยนในแต่ละปีได้ 

นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญ บริษัทยังตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาบุคคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ บริษัทจึงได้มีการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับพนักงาน โดยอ้างอิงจากอัตรา
ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจให้บุคลากรของบริษัทท างานร่วมกับบริษัทในระยะยาว และพิจารณาเลื่อนขั้น
ให้กับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ให้สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาบริษัทได้
เต็มความสามารถ ดังนั้นบริษัทคาดว่าความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มี ประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัทจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

2.7 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า 
 

เนื่องจากบริษัทด าเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ โดยสินค้าที่บริษัทขนส่งเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าสูง จากปริมาณการขนส่งต่อเที่ยวสงู และเป็นสินค้าประเภทสารเคมีและวัตถุอันตราย ดังนั้น หากเกิดความผิดพลาดหรือ
อุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งสินค้า อาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทเช่น การเรียกร้องค่าเสียหายหรือ
ค่าชดเชยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ค่าชดเชยการเสียชีวิตของพนักงานบริษัทและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ค่าสินค้าท่ีเสียหาย 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ 
เป็นต้น หรือความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือของบริษัทซึ่งอาจท าให้ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการขนส่งจากบริษัท
ได้ 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า บริษัทจึงก าหนดและปรับปรุง
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ส าหรับการขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัท
ก าหนดให้ผู้ท าการในเรือ (ได้แก่ นายเรือ นายประจ าเรือ และลูกเรือ) ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับการเดิน
ทะเลที่ก าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เช่น 
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1)  การเดินยามเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของจุดเสี่ยงท่ีอาจเกิดเพลิงไหม้ทุกๆ 4 ช่ัวโมง 
2)  การสุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ประจ าเรือและลูกเรือเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์หรือตรวจหาสารเสพติดอย่าง

สม ่าเสมอ  
3)  การตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การเดินเรือเป็นประจ าทุกเดือน  
4)  การตรวจสอบสภาพอากาศและความพร้อมของเรือก่อนออกจากท่าเรือต้นทางและก่อนเข้าท่าเรือปลายทาง 

เป็นต้น 
 

ส าหรับการขนส่งสินค้ าทางรถ บริษัทก าหนดนโยบายด้ านความปลอดภั ยในการขนส่งสินค้ าทางรถ  
โดยก าหนดให้พนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น  

1)  การก าหนดให้พนักงานขับรถต้องเดินรถไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน และต้องหยุดพักรถเป็นเวลา 30 นาที เมื่อเดิน
รถต่อเนื่องครบทุกๆ 4 ช่ัวโมง และกรณีเส้นทางที่ไกลเกิน 8 ช่ัวโมง บริษัทก าหนดให้มีพนักงานขับรถ 2 คน 
ท าหน้าที่ขับรถบรรทุกน ้ามัน โดยสลับกันเดินรถและพักผ่อน เพื่อให้พนักงานขับรถแต่ละคนเดินรถไม่เกิน 8 
ช่ัวโมงต่อวัน   

2)  การสุ่มตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยพิจารณาจากสภาพร่างกาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และ
ตรวจหาสารเสพติด ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน   

3)  การตรวจเช็คสภาพรถและระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกน ้ามันก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน  
4)  การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS เพื่อคอยตรวจสอบความเร็วของรถ 

การจอดตามจุดจอดที่ก าหนด รวมถึงเฝ้าดูสภาพและพฤติกรรมของพนักงานขับรถผ่านกล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง
ในรถบรรทุกน ้ามัน เป็นต้น 

 

บริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ คอยจัดอบรม
พนักงานขับรถเรื่องการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การสุ่มตรวจสอบพนักงานขับรถระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เช่น การวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ ณ จุดจอดรถ เสนอมาตรการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น  

 

นอกจากนี้ บริษัทได้ท าประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทและ AMAL ส าหรับการให้บริการขนส่ง
ทางเรือ บริษัทได้ท าประกันภัยเรือและเครื่องจักร (Hull & Machinery Insurance: H&M Insurance) ซึ่งคุ้มครองอุบัติเหตุ
ทุกชนิดที่อาจเกิดกับเรือและเครื่องจักร เช่น การเกิดเพลิงไหม้ และการชนกระแทก เป็นต้น บริษัทยังได้จัดท าประกันภัย
ส าหรับความรับผิดตอ่บุคคลภายนอก (Protection & Indemnity Insurance: P&I Insurance) ซึ่งครอบคลุมความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากเรือ เช่น ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ความเสียหาย
ของสินค้าที่ขนส่ง (การปนเปื้อน และการสูญหาย) และความเสียหายจากสินค้าที่รั่วไหลออกจากเรือแล้วก่อให้เกิดมลภาวะ 
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทตกลงวงเงินประกันภัยแต่ละประเภทกับผู้รับประกันภัย โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและ
มูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  ท่ีผ่านมาเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัทไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ 

ส าหรับการให้บริการขนส่งทางรถ  บริษัทได้ท าประกันภัยรถบรรทุกน ้ามันทุกคัน โดยคุ้มครองความเสียหาย  
ต่อรถยนต์ และต่อชีวิตของพนักงานขับรถและผู้ โดยสาร รวมถึงการท าประกันภัยสินค้าที่รถบร รทุกน ้ามันขนส่ง  
โดยคุ้มครองความสูญหาย เสียหาย หรือการส่งมอบสินค้าล่าช้า นอกจากนี้ บริษัทก าหนดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
รถบรรทุกน ้ามัน เพื่อติดตามพฤติกรรมการเดินรถของพนักงานขับรถ หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เห็นความผิดปกติ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะรีบติดต่อพนักงานขับรถเพื่อแจ้งเตือนทันที 
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บริษัทเช่ือว่ามาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการขนส่งสินค้าให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยส าคัญ   

 
2.8 ความเสี่ยงจากการจอดรอรับ/ส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้า 
 

การให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในบางครั้ง อาจเกิดเหตุการณ์ที่เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีไม่สามารถรับ /ส่ง
สินค้าได้เมื่อไปถึงท่าเรือ จากหลายสาเหตุ เช่น  

1)  ลูกค้าไม่พร้อมรับ/ส่งสินค้า เนื่องจากสินค้าไม่พร้อมส่ง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการรับ/ส่งสินค้าไม่ครบถ้วน  
2)  ท่าเรือที่ก าหนดให้เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีไปรับ/ส่งไม่พร้อมให้เรือเข้าเทียบท่า ซึ่งอาจเกิดจากข้อจ ากัด

ของท่าเรือที่ไม่สามารถรองรับการรับ/ส่งสินค้าจากเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีจ านวนมากได้   
3)  ถังส าหรับบรรจุสินค้าที่ท่าเรือปลายทางเต็มจึงไม่สามารถรับสินค้าจากเรือได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เรือ

บรรทุกน ้ามันและสารเคมีต้องจอดรอที่ท่าเรือเป็นเวลานาน บริษัทจะได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น 
จากการจอดรอ นอกจากนี้ การจอดรอที่ท่าเรือเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อแผนการรับส่งสินค้าในเที่ยว
ถัดไปจนอาจท าให้บริษัทเสียโอกาสในการให้บริการขนส่งสินค้ากับลูกค้ารายอื่นที่เปลี่ยนไปใช้เรือบรรทุกน ้ามัน
และสารเคมีจากเจ้าของเรือรายอื่น เนื่องจากไม่สามารถรอเรือของบริษัทได้ 

 

บริษัทตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจอดรอรับ/ส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้า 
บริษัทจึงเรียกเก็บค่าเสียเวลา (Demurrage Charge) จากการจอดรอเกินเวลาที่ก าหนด โดยคิดในอัตราค่าเสียเวลาต่อวัน หรือ
ต่อช่ัวโมงที่ต้องจอดรอ ที่ผ่านมาการจอดรอรับ/ส่งสินค้าเกินกว่าก าหนดส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ท่าเรือในประเทศเมียนมา บริษัทจึง
ได้เจรจากับผู้เช่าเรือผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) เพื่อก าหนดอัตราค่าเสียเวลา (Demurrage Charge) ให้เหมาะสม
กับความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น บริษัทเช่ือว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการจอดรอรับ/ส่งสินค้าจากความ
ไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้าให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมได้ 

 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 

3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 

ในการด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทติดต่อลูกค้าผ่านนายหน้าจัดหาผู้ เช่าเรือ (Broker) ที่ อยู่  
ในต่างประเทศ ท าให้อัตราค่าขนส่งสินค้าที่บริษัทตกลงกับลูกค้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนที่ อาจท าให้บริษั ท ได้ รับ เงินค่ าขนส่ งสินค้ าในสกุล เงินบาทแตกต่ างจากที่ ตั้ งใจไว้   
จนอาจส่งผลต่อความสามารถในการด าเนินธุรกิจและการลงทุนขยายธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้
ถือหุ้นของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ส าคัญในการด าเนินงาน (เช่น ต้นทุนค่าน ้ามันเช้ือเพลิง ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในการเทียบท่า และค่านายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Commission Fee) เป็นต้น เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การที่
บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั จึงเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) 
ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้บ้าง  

นอกจากนี้ บริษัทยังก าหนดให้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินส าหรับลงทุนซื้อเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี  
ล าใหม่กู้ยืมเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ดอกเบี้ยและเงินต้นที่ช าระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยลด  
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยลงได้ 
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3.2 ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าขนส่งจากลูกค้าผ่านทางนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ 
 

ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ ลูกค้าเกือบทั้งหมดที่บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าเป็นผู้เช่าเรือ (Charterer) 
 ที่อยู่ต่างประเทศ ท าให้การติดต่อและประสานงานกับลูกค้าโดยตรงท าได้ยาก นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) จึงท าหน้าที่
ช่วยบริษัทในการเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งสินค้าจากทางผู้เช่าเรือ อย่างไรก็ตาม นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือที่บริษัทใช้บริการ
เป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกัน ท าให้บริษัทมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้สินมากกว่าการด าเนินธุรกิจ
กับบุคคลในประเทศ บริษัทจึงถือได้ว่ามีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้จากลูกหนี้ในต่างประเทศ 

ปัจจุบัน บริษัทก าหนดให้กลุ่มบริษัท  MEGAPORTS ท าหน้าที่ เรียกเก็บเงินค่าขนส่งสินค้าจากลูกค้าของ 
บริษัททั้งหมด โดยบริษัทก าหนดให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือรวบรวมเงินค่าขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเที่ยวและ
โอนให้บริษัทรวมกันเป็นครั้งเดียว เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมธนาคาร อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความ
เสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าขนส่งที่นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือได้เรียกเก็บจากลูกค้าได้ บริษัทจึงก าหนดให้การโอน
เงินแต่ละครั้งเกิดจากการรวมเงินค่าขนส่งสินค้าไม่เกิน 2 ถึง 3 เที่ยว เพื่อให้ระยะเวลาในการโอนเงินแต่ละครั้งไม่นานเกินไป
หรือจ านวนเงินไม่สูงเกินไป จึงช่วยจ ากัดความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าขนส่งจากนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือได้ ในขณะที่ยัง
สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการโอนเงินได้อย่างเหมาะสม ส าหรับเงินค่าขนส่งสินค้าที่เกิดจากการให้บริการขนส่งโดยเรือ
บรรทุกน ้ามันและสารเคมีขนาดใหญ่ บริษัทก าหนดให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือโอนเงินค่าขนส่งสินค้าให้ทุกครั้งที่เรียกเก็บจาก
ลูกค้า ท่ีผ่านมาบริษัทติดต่อธุรกิจกับกลุ่มบริษัท MEGAPORTS มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือช่วยท า
หน้าท่ีดังกล่าวมาเป็นเวลานานโดยไม่เคยเกิดปัญหาเรื่องการเรียกเก็บเงินจากนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ 

นอกจากนี้  บริษัทยังได้มีการติดตามฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท MEGAPORTS  
จากข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัท  MEGAPORTS โดยบริษัทพบว่ากลุ่มบริษัท MEGAPORTS  
มีผลการด าเนินงานที่ดีและมีฐานะการเงินที่มั่นคง บริษัทจึงเช่ือว่าการก าหนดให้นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือรวบรวมเงิน  
ค่าขนส่งสินค้าและโอนให้บริษัทเป็นครั้งเดียวจะไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทเนื่องจาก
ระยะเวลาและจ านวนเงินท่ีบริษัทก าหนดให้โอนต่อครั้งไม่สูงมาก  

 

4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 
 

4.1 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร 
 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในเรือ่งดังกล่าว จึงได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่ช่วยให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทก าหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 คนจาก
กรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และแต่งตั้งกรรมการอิสระทั้ง 4 คน ท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการท ารายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมถึงสอบทานให้บริษัทมีการจัดท า
และเปิดเผยรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและทันเวลา บริษัทยังก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อ
ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมถึง
พิจารณาและก าหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทโดยแต่งตั้งกรรมการอิสระ 4 คน 
เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจากกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท้ังหมด 3 คน และแต่งตั้งกรรมการ
อิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

 

30 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัท และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจมี
มูลค่าสุทธิหลังหลักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจ าหน่ายสะสม เท่ากับ 3,076.17  ล้านบาท รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงได้ดังนี้ 
 

ประเภท/ลักษณะสนิทรัพย์ 
มูลค่าสุทธิทาง

บัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

ที่ดิน 40.00 AMAL เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีและอุปกรณ์เรือ 1/    

- เรือเดินทะเล 2,080.04 บริษัท เป็นเจ้าของ เรื อ บ ร ร ทุ ก น ้ า มั น แ ล ะ
สารเคมีส่วนใหญ่ปลอดภาระ
จ าน อ งแ ล้ ว  ย ก เว้ น เรื อ
บรรทุกน ้ามันที่บริษัท ลงทุน
ซื้ อ ใน ช่ ว งปี  2558 ถึ งปี   
25611/ 

- รายจ่ายในการซ่อมแซมและส ารวจเรือรอตดั
จ่าย 

99.85 บริษัท เป็นเจ้าของ 

- อุปกรณ์ประจ าเรือ 11.76 บริษัท เป็นเจ้าของ 

รถบรรทุกน ้ามันมันและอุปกรณ์รถ 791.41 AMAL เป็นเจ้าของ รถบรรทุกน ้ามันทั้งหมดตดิ
ภาระตามสัญญาเช่าซื้อ 

ส านักงานและอุปกรณส์ านักงาน    

- อาคารและโรงงาน 23.10 AMAL เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

- ส านักงานส าเร็จรูป 0.75 AMAL เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

- ส่วนปรับปรุงอาคารส านักงาน 8.71 บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

- เครื่องตกแต่งส านักงาน 1.35 AMAL เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

- อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงาน 7.20 บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

- เครื่องจักร 1.56 AMAL เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

- ยานพาหนะ 3.64 บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

งานระหว่างก่อสร้าง 0.51 บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ  

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 6.29 บริษัท และ AMAL เป็นเจ้าของ ไม่ม ี

รวมท้ังหมด 3,076.17   
 

หมายเหตุ: 1/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จดจ านองเรือ “เมซอนร์” เรือ “อุลญา” เรือ “อลิลญา” เรือ “อัณณิกา” เรือ “สลิณา”และเรือ 
“เอลิฌา”  ที่ลงทุนซ้ือในช่วงปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ไว้เป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม 2 แห่ง 

 2/  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรถบรรทุกน ้ามันจ านวน 181 คัน (โดยรถบรรทุกน ้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหัวลากจูง 
(หัวลาก) 1 คัน และรถพ่วงบรรทุกน ้ามันปริมาณบรรทุก 45,000 ลิตร อีก 1 คัน) และมีรถหัวลากจูง 1 คัน (ส ารองไว้ใช้ในระหว่างการ
ซ่อมแซมรถหัวลากจูงคันอื่น) โดยรถบรรทุกน ้ามันทั้งหมดและรถหัวลากจูงอีก 1 คัน อยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงินกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่ง โดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน  
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ทั้งนี้ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ส าคัญสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานของสินทรัพย์ส าหรับการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้ดังนี้ 

 

4.1.1 เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี จ านวน 11 ล า ส าหรับการให้บริการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและน ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศเวียดนาม 
และ ประเทศฟิลิปปินส์) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) และภูมิภาค
เอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น) รายละเอียดที่ส าคัญของ
เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมีของบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

 

ชื่อเรือ ข้อมูลเรือที่ส าคัญ การให้บริการ 1/ 

พริมโรส - สัญชาติ: ไทย 
- ปีท่ีบริษัท ลงทุนซื้อ: 2555 
- ปีท่ีสร้าง: 2535 
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 6 ปี 
- น ้าหนักบรรทุก: 4,908 เมตริกตัน 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเมียนมา 
และ/หรือเส้นทางเวียดนาม 

เบิกไพร - สัญชาติ: ไทย 
- ปีท่ีบริษัท ลงทุนซื้อ: 2555 
- ปีท่ีสร้าง: 2536 
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 7 ปี 
- น ้าหนักบรรทุก: 3,165 เมตริกตัน 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนาม
และ/หรือ เส้นทางฟิลิปปินส์ 

อาม่า - สัญชาติ: ไทย 
- ปีท่ีบริษัทลงทุนซื้อ: 2555 
- ปีท่ีสร้าง: 2537 
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 8 ปี 
- น ้าหนักบรรทุก: 3,110 เมตริกตัน 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเวียดนาม 

จ้าวอโนมา - สัญชาติ: ไทย 
- ปีท่ีบริษัทลงทุนซื้อ: 2553 
- ปีท่ีสร้าง: 2538 
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 9 ปี 
- น ้าหนักบรรทุก: 4,763 เมตริกตัน 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเมียนมา
และ/หรือ เส้นทางเวียดนาม และ/หรือ
ฟิลิปปินส์ 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

 

32 

ชื่อเรือ ข้อมูลเรือที่ส าคัญ การให้บริการ 1/ 

เมซอนร์ - สัญชาติ: ไทย 
- ปีท่ีบริษัทลงทุนซื้อ: 2558 
- ปีท่ีสร้าง: 2546 
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 17 ปี 
- น ้าหนักบรรทุก: 4,823 เมตริกตัน 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเมียนมา
และ/หรือ เส้นทางเวียดนาม 

เมญ่า - สัญชาติ: ไทย 
- ปีท่ีบริษัทลงทุนซื้อ: 2559 
- ปีท่ีสร้าง: 2550 
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 21 ปี 
- น ้าหนักบรรทุก: 9,942 เมตริกตัน 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชีย
ตะวันออก และ/หรือเอเชียใต้  

อุลญา - สัญชาติ: ไทย 
- ปีท่ีบริษัทลงทุนซื้อ: 2559 
- ปีท่ีสร้าง: 2552 
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 23 ปี 
- น ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชีย
ตะวันออก และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้  
และ/หรือเส้นทางฟิลิปปินส์ 

อลิลญา - สัญชาติ: ไทย 
- ปีท่ีบริษัทลงทุนซื้อ: 2560 
- ปีท่ีสร้าง: 2552 
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 23 ปี 
- น ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชีย
ตะวันออก และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้ 

อัณณิกา - สัญชาติ: ไทย 
- ปีท่ีบริษัทลงทุนซื้อ: 2560 
- ปีท่ีสร้าง: 2552 
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 23 ปี 
- น ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชีย
ตะวันออก และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้และ/
หรือเส้นทางฟิลิปปินส์ 

สลิณา - สัญชาติ: ไทย 
- ปีท่ีบริษัทลงทุนซื้อ: 2560 
- ปีท่ีสร้าง: 2552 
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 23 ปี 
- น ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชีย
ตะวันออก และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้  
และ/หรือเส้นทางฟิลิปปินส์  
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ชื่อเรือ ข้อมูลเรือที่ส าคัญ การให้บริการ 1/ 

เอลิฌา - สัญชาติ: ไทย 
- ปีท่ีบริษัทลงทุนซื้อ: 2561 
- ปีท่ีสร้าง: 2551 
- อายุการใช้งานคงเหลือ: 20 ปี 
- น ้าหนักบรรทุก: 13,020 เมตริกตัน 
- ประเภทเรือ: เรือบรรทุกน ้ามันและสารเคมี (IMO II/III) 

ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น ้ามันปาล์มและ
น ้ ามันพืชชนิดต่างๆ ในเส้นทางเอเชีย
ตะวันออก และ/หรือเส้นทางเอเชียใต้  
และ/หรือเส้นทางฟิลิปปินส์ 

หมายเหตุ: 1/ เส้นทางการให้บริการขนส่งสินค้าส าหรับเรือแต่ละล าในบางช่วงอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในตาราง เนื่องจากบริษัทมีการบริหาร
จัดการเส้นทางเดินเรือ โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือบางล าบางช่วงเวลาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการให้บริการ
ลูกค้า หรือการรับน ้ามันเชื้อเพลิงส าหรับเรือ เป็นต้น 

 

รถบรรทุกน ้ามัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีรถบรรทุกน ้ามัน จ านวน 181 คัน ส าหรับการให้บริการขนส่งน ้ามัน

เช้ือเพลิงและไบโอดีเซล B100 และเอทานอล ในประเทศ รายละเอียดที่ส าคัญของรถบรรทุกสินค้าเหลวของบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

ประเภทรถ ข้อมูลรถทีส่ าคัญ การให้บริการ 1/ 

รถบรรทุกน ้ามัน 
(181 คัน) 

รถบรรทุกน ้ามัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย 
- รถหัวลากจูง (หัวลาก) ท่ีต่อพ่วงกับรถพ่วง

บรรทุกน ้ามันเพื่อการลากจูง 
- รถพ่วงบรรทุกน ้ามัน ซึ่งมีลักษณะเป็นถัง

บรรจุของเหลวที่ท าจากอลูมิเนียม โดยมี
ปริมาณบรรจุสูงสุด 45,000 ลิตร 

ให้บริการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง (ได้แก่ น ้ามันเบนซิน 
และน ้ามันดีเซล) ไบโอดีเซล B100  และเอทานอลใน
ประเทศ โดยขนส่งใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 
- การขนส่งน ้ามันจากโรงกลั่นน ้ามันไปยังคลังน ้ามัน

ของ PTG 
- การขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอลจากโรงงาน

ผู้ผลิต ไปยังโรงกลั่นน ้ามัน  
 

4.1.2 ส านักงานใหญ่ 
นอกจากทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท ได้เช่าพื้นที่ส านักงาน เพื่อ

ใช้เป็นส านักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่ส านักงานมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
(1) สัญญาเช่าพื้นที่ส านักงาน - อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ช้ัน 33 

คูส่ัญญา : 1. บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้เช่า 
2. บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้เช่า 

ระยะเวลา : วันท่ี 16 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2565 

พื้นที่ส านักงานท่ีเช่า : พื้นที่ขนาด 398.96 ตารางเมตร  
เลขท่ี TNA02 ช้ัน 33 ทาวเวอร์เอ โครงการ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 
เลขท่ี 33/4 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

อั ต ร าค่ า เ ช่ า แ ล ะ
ค่าบริการ 

: บริษัทตกลงช าระค่าเช่าและค่าบริการให้กับผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญา
เช่าพ้ืนท่ีส านักงาน 

การต่อสัญญา : ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ บริษัท ต่อระยะเวลาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 90 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า
พื้นที่ส านักงาน 
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4.1.3 ส านักงานย่อยและศูนย์ซ่อมบ ารุง 
AMAL ยังได้เช่าพื้นที่สถานีบริการน ้ามัน PT ในอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และซื้อที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้าง ในอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นส านักงานย่อยของ AMAL เป็นจุดจอดรถ และศูนย์ซ่อมบ ารุง เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางรถ ทั้งนี้ สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาซื้อขายที่ดินมีรายละเอียดที่
ส าคัญ ดังนี ้

 

(1) สัญญาเช่าพ้ืนท่ีสถานีบริการน ้ามัน PT (แห่งที่ 2) 

คู่สัญญา : 1. บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในฐานะผู้ให้เช่า 
ระยะเวลา : วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

พื้นที่ท่ีเช่า : พื้นที่ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร  
(พ้ืนที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนภายในสถานีบริการน ้ามัน PT ในอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี)  

อัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการ 

: AMAL ตกลงช าระค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าพื้นที่
ส านักงาน รวมถึงช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับผู้ให้เช่า 

เงินประกันการเช่า : AMAL ตกลงมอบเงินประกันตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาให้กับผู้ให้เช่า เพื่อเป็นหลักประกันการเช่า 
หาก AMAL เช่าจนครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยมิได้ประพฤติผิดสัญญา และมิได้ค้าง
ช าระเงินต่างๆ ตามสัญญา ผู้ให้เช่าจะคืนเงินจ านวนนี้ให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

การต่อสัญญา : AMAL สามารถต่ออายุสัญญา โดยส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่าภายในเวลาไม่เกินกว่า  3 เดือน
และไม่ต ่ากว่า 1 เดือนก่อนวันที่ครบก าหนดตามสัญญา 

 
4.2 สัญญาส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

ในการด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ AMAL และลูกค้าจะลงนามในสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า เพื่อตกลง
เงื่อนไขท่ีส าคัญในการให้บริการขนส่งสินค้า ท้ังนี้ สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้ง 3 ราย มีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

4.2.1 สัญญาว่าจ้างขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 1) 
 

คู่สัญญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง 1/ 

วันท่ีลงนาม : วันท่ี 1 มกราคม 2558 
ระยะเวลา : 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้อาจถูกปรับเพิ่มหรือ

ปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ในภายหน้าขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานตามสัญญา 

การบอกเลิกสัญญา : สัญญาสามารถยกเลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
- หาก AMAL กระท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน หรือ 
- คู่สัญญาไม่สามารถท างานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 
- คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือ 
- คู่สัญญาละทิ้งการท างาน ไม่แก้ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตามสัญญา หรือ 
- คู่สัญญาเป็นบุคคลล้มละลาย 
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ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ค่าขนส่งสินค้า : ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าขนส่ง โดยคิดค านวณ จากปริมาณน ้ามันเช้ือเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซลภายในสถานี
บริการน ้ามันในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สรุปสาระส าคัญของ
สัญญา 

: - AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลั่นน ้ามันของ 
TOP ไปยังคลังน ้ามันตามที่ก าหนด เพื่อส่งมอบน ้ามันเช้ือเพลิงให้กับผู้ว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จ
ตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ก าหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้า
ในแต่ละคราว 

- ผู้ว่าจ้างตกลงรับประกันปริมาณงานขั้นต ่าของการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงให้กับ AMAL ไว้ที่
อัตราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้
ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ AMAL รับทราบ 

- AMAL มีหน้าที่จัดหารถบรรทุกน ้ามันจ านวน 30 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
โดยเข้าเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2558 หากเกินก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว AMAL ตกลงช าระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

- AMAL ต้องน าหนังสือค ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี
ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการค ้าประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กับผู้ว่าจ้าง 
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

- AMAL ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน ้ามันเช้ือเพลิงที่
เสียหาย สูญหาย หรือช ารุดบกพร่อง โดยการคิดค านวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคาที่
ระบุในเอกสารก ากับการขนส่งหรือใบก ากับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ 

- ในกรณีที่ปรากฎว่าน ้ามันเช้ือเพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง AMAL 
ตกลงช าระเงินค่าน ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรือมีคุณภาพลดลง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท้ังปวงให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนในทันที 

หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัท และ PTG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้
เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิง จาก PTG มาเป็น PTGLG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ท าบันทึก
ข้อตกลงเพิ่มเติม 

2/  เดิอนพฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้
เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ท า
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม 

3/ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลง
ให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นกลุ่มบริษัท PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ท า
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม 
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4.2.2 สัญญาว่าจ้างขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) 
 

คู่สัญญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง 1/ 

วันท่ีลงนาม : วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 
ระยะเวลา : 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้อาจถูกปรับเพิ่มหรือ

ปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ในภายหน้าขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานตามสัญญา 

การบอกเลิกสัญญา : สัญญาสามารถยกเลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
- หาก AMAL กระท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน หรือ 
- คู่สัญญาไม่สามารถท างานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 
- คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือ 
- คู่สัญญาละทิ้งการท างาน ไม่แก้ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตามสัญญา หรือ 
- คู่สัญญาเป็นบุคคลล้มละลาย 
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ค่าขนส่งสินค้า : ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าขนส่ง โดยคิดค านวณ จากปริมาณน ้ามันเช้ือเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซลภายในสถานี
บริการน ้ามันในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สรุปสาระส าคัญของ
สัญญา 

: - AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลั่นน ้ามันของ 
TOP ไปยังคลังน ้ามันตามที่ก าหนด เพื่อส่งมอบน ้ามันเช้ือเพลิงให้กับผู้ว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จ
ตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ก าหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้า
ในแต่ละคราว 

- ผู้ว่าจ้างตกลงรับประกันปริมาณงานขั้นต ่าของการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงให้กับ AMAL ไว้ที่
อัตราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้
ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ AMAL รับทราบ 

- AMAL มีหน้าที่จัดหารถบรรทุกน ้ามันจ านวน 50 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
โดยเข้าเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2559 หากเกินระยะเวลาดังกล่าว 
AMAL ตกลงช าระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

- AMAL ต้องน าหนังสือค ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี
ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการค ้าประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กับผู้ว่าจ้าง 
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

- AMAL ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน ้ามันเช้ือเพลิงที่
เสียหาย สูญหาย หรือช ารุดบกพร่อง โดยการคิดค านวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคาที่
ระบุในเอกสารก ากับการขนส่งหรือใบก ากับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ 

- ในกรณีที่ปรากฎว่าน ้ามันเช้ือเพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง AMAL 
ตกลงช าระเงินค่าน ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรือมีคุณภาพลดลง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท้ังปวงให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนในทันที 
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หมายเหตุ: 1/ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัท และ PTG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้
เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิง จาก PTG มาเป็น PTGLG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ท าบันทึก
ข้อตกลงเพิ่มเติม 

  2/ เดิอน พฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้
เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่
ท าบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม 

3/ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลง
ให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิง จาก PTGLG มาเป็นกลุ่มบริษัท PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ท า
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม 

4.2.3 สัญญาว่าจ้างขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3) 
 

คู่สัญญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 
2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง 1/ 

วันท่ีลงนาม : วันท่ี 20 มีนาคม 2560 
ระยะเวลา : 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้อาจถูกปรับเพิ่ม

หรือปรับลดระยะเวลาต่อไปได้ในภายหน้าขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานตามสัญญา 
การบอกเลิกสัญญา : สัญญาสามารถยกเลิกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

- หาก AMAL กระท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน หรือ 
- คู่สัญญาไม่สามารถท างานให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 
- คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือ 
- คู่สัญญาละทิ้งการท างาน ไม่แก้ไขงานส่วนหนึ่งส่วนใดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตามสัญญา หรือ 
- คู่สัญญาเป็นบุคคลล้มละลาย 
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ สัญญาสามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ค่าขนส่งสินค้า : ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าขนส่ง โดยคิดค านวณ จากปริมาณน ้ามันเช้ือเพลิงที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากระยะทางที่ขนส่งและราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซลภายในสถานี
บริการน ้ามันในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สรุปสาระส าคัญของ
สัญญา 

: - AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงทุกประเภทของผู้ว่าจ้างจากโรงกลั่นน ้ามันของ 
TOP ไปยังคลังน ้ามันตามที่ก าหนด เพื่อส่งมอบน ้ามันเช้ือเพลิงให้กับผู้ว่าจ้าง ให้แล้วเสร็จ
ตามวัน เวลา ปริมาณ และสถานที่ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ก าหนดและแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้า
ในแต่ละคราว 

- ผู้ว่าจ้างตกลงรับประกันปริมาณงานขั้นต ่าของการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงให้กับ AMAL ไว้ที่
อัตราร้อยละ 80 ของประมาณการปริมาณงานขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงทั้งหมดที่ผู้ว่าจ้างได้
ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ AMAL รับทราบ 

- AMAL มีหน้าที่จัดหารถบรรทุกน ้ามันจ านวน 70 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
โดยเข้าเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2560 หากเกินระยะเวลาดังกล่าว 
AMAL ตกลงช าระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

- AMAL ต้องน าหนังสือค ้าประกันของธนาคารพาณิชย์ (Letter of Guarantee) ซึ่งไม่มี
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ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการค ้าประกัน ในวงเงิน 4.0 ล้านบาท มามอบให้กับผู้ว่าจ้าง 
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

- AMAL ตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ตามมูลค่า ประเภทและชนิดของน ้ามันเช้ือเพลิงที่
เสียหาย สูญหาย หรือช ารุดบกพร่อง โดยการคิดค านวณราคาของผลิตภัณฑ์ตามราคาที่
ระบุในเอกสารก ากับการขนส่งหรือใบก ากับภาษี ณ วันที่เกิดเหตุ 

- ในกรณีที่ปรากฎว่าน ้ามันเช้ือเพลิงที่ขนส่งเกิดการเสื่อมสภาพหรือมีคุณภาพลดลง AMAL 
ตกลงช าระเงินค่าน ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเสื่อมสภาพ สูญหาย สูญเสีย หรือมีคุณภาพลดลง รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท้ังปวงให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนในทันที 

หมายเหตุ: 1/ เดิอน พฤศจิกายน 2560 บริษัท และ PTGLG (คู่สัญญาเดิม ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา โดยตกลงให้
เปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง จาก PTGLG มาเป็นบริษัทในกลุ่ม PTG และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ท า
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม 

 
4.2.4 สัญญาว่าจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100 
 

คู่สัญญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 
2. ผู้ผลิตและจ าหน่ายไบโอดีเซล B100 ในฐานะผู้ว่าจ้าง(บริษัท น ้ามันพืชปทุม จ ากัด) 

วันท่ีลงนาม : วันท่ี 15 กันยายน 2557 
ระยะเวลา : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 หากคู่สัญญามิได้บอกเลิก สัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งจะมีผล

ท าให้สัญญาถูกต่อออกไปคราวละ 1 ปี 

การบอกเลิกสัญญา : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธ์ิบอกเลกิสัญญาโดยตอ้งแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ AMAL ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน และ AMALจะต้อง
แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน 

ค่าขนส่งสินค้า : ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าขนส่ง โดยคิดค านวณ จากปริมาณไบโอดีเซล B100 ที่ AMAL ขนส่ง และ
อัตราค่าขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซลภายในสถานีบริการน ้ามันในเขตพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

สรุปสาระส าคัญของ
สัญญา 

: - AMAL ตกลงรับจ้างขนส่งไบโอดีเซล B100 ให้กับผู้ว่าจ้าง ตามชนิด ปริมาณ เวลา สถานที่ 
และจุดหมายปลายทางตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้ในใบส่งสินค้าหรือใบแจ้งหน้ี 

- AMAL จะต้องเป็นผู้ขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 12 แห่งพระพระราชบัญญัติค้าน ้ามัน
เชื้อเพลิง โดยรถบรรทุกน ้ามันต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด และพนักงานขับรถต้อง
มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ผู้ว่าจ้างก าหนด รวมทั้งต้องท าประกันภัยรถบรรทุก
น ้ามันทุกคันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์และประกันรถยนต์คุ้มครองบุคคล
ที่ 3 หรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยมีวงเงินชดเชยตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

- AMAL ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย หรือขาดตกบกพร่อง หรือการปลอมปนของ
สินค้าทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากการควบคุมรักษาหรือการขนส่งสินค้าของ 
AMAL ทันทีนับตั้งแต่ รถบรรทุกน ้ามันของ AMAL ออกจากสถานที่จ่ายสินค้าของผู้ว่าจ้าง
จนถึงผู้รับสินค้าได้ลงช่ือตรวจรับสินค้าในใบส่งของหรือใบแจ้งหน้ี 

- AMAL ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด หากพนักงานขับรถของ AMAL กระท าการ
ทุจริต ยักยอก ขโมย หรือผสมปลอมปนสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้าให้ผู้ว่าจ้าง โดยมี
หลักฐานชัดเจน 
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4.2.5 ข้อตกลงว่าจ้างการขนส่งสินค้า 
 

คู่สัญญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 
2. บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง 

วันท่ีลงนาม : วันท่ี 1 เมษายน 2562 
ระยะเวลา : 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 

ค่าขนส่งสินค้า : ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าขนส่ง โดยคิดค านวณ จากปริมาณไบโอดีเซลที่ AMAL ขนส่ง และอัตราค่า
ขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซลภายในสถานีบริการน ้ามันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล  

สรุปสาระส าคัญของ
ข้อตกลง 

: - AMAL ต้องน าส่งไบโอดีเซล (B100) ไปส่งยังโรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
พื้นที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

- AMAL จะจัดการเตรียมรถและอุปกรณ์ส่วนควบที่จ าเป็นต้องใช้ขนส่งให้พร้อมและมีสภาพ
สมบูรณ์ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกฎหมายก าหนด 

-  AMAL คิดค่าขนส่งตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2562 
- น ้าหนักสินค้าปลายทางขาดได้ไม่เกิน 50 ลิตร จากน ้าหนักต้นทาง (ยึดน ้าหนักจากใบส่ง

สินค้า) ถ้าน ้าหนักปลางทางขาดเกินจากน ้าหนักที่ก าหนด ให้คิดค่าเสียหายตามราคาที่ขาย 
- หากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง AMAL ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ตามมูลค่า

สินค้าท้ังหมด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันรับสินค้า 

 
4.2.6 ข้อตกลงว่าจ้างการขนส่งสินค้า 

 

คู่สัญญา : 1.บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 
2.บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง 

วันท่ีลงนาม : วันท่ี 12 กรกฏาคม 2562 
ระยะเวลา : ไม่ระบุ 
ค่าขนส่งสินค้า : ผู้ว่าจ้างตกลงช าระค่าขนส่ง โดยคิดค านวณ จากปริมาณไบโอดีเซลที่ AMAL ขนส่ง และอัตราค่า

ขนส่งที่อ้างอิงจากราคาขายปลีกของน ้ามันดีเซลภายในสถานีบริการน ้ามันในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล  

สรุปสาระส าคัญของ
ข้อตกลง 

: - AMAL รับสินค้าไบโอดีเซล (B100)  จากบริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จ ากัด ไปส่งยังโรง
กลั่น บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) พ้ืนท่ี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

- AMAL จะจัดการเตรียมรถและอุปกรณ์ส่วนควบที่จ าเป็นต้องใช้ขนส่งให้พร้อมและมีสภาพ
สมบูรณ์ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกฎหมายก าหนด 

-  AMAL คิดค่าขนส่งตามใบเสนอราคา ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
- น ้าหนักสินค้าปลายทางขาดได้ไม่เกิน 50 ลิตร จากน ้าหนักต้นทาง (ยึดน ้าหนักจากใบส่ง

สินค้า) ถ้าน ้าหนักปลางทางขาดเกินจากน ้าหนักที่ก าหนด ให้คิดค่าเสียหายตามราคาที่ขาย 
- หากสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง AMAL ต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ตามมูลค่า

สินค้าท้ังหมด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน นับจากวันรับสินค้า 
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4.2.7 สัญญาว่าจ้างขนส่งเอทานอล 
 

คู่สัญญา : 1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในฐานะผู้รับจ้าง 
2. บริษัท อีเอส เพาเวอร์ จ ากัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง 

วันท่ีลงนาม : วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 
ระยะเวลา : 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันท่ี 31 กรกฏาคม 2564  

การบอกเลิกสัญญา : ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือก่อนก าหนดวันเลิกสัญญา 
โดยต้องมีเหตุผลอันสมควรและเป็นท่ียอมรับของทั้งสองฝ่าย  

ค่าขนส่งสินค้า : ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณ เอทานอล ท่ีท าการขนส่ง โดยจ่ายค่าขนส่งตามใบ
เสนอราคาเลขที่ ESP 6201-001 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562  การพิจารณาปรับอัตราค่าขนส่ง
ให้แก่ผู้รับจ้างตามอัตราค่าขนส่ง โดยใช้ราคาขายปลีกน ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ณ สถานีบริการของผู้
ว่าจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้การปรับอัตราค่าขนส่งดังกล่าวข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายเดียว 

สรุปสาระส าคัญของ
สัญญา 

: - AMAL ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก 
เป็นผู้มีใบอนุญาตขนส่งเอทานอลตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน ้ามันเช้ือเพลิง 
พ.ศ. 2543 

- AMAL ต้องมีรถบรรทุกน ้ามันเช้ือเพลิง (Tank Truck) เพื่อขนส่งเอทานอลไปยังสถานที่
ปลายทางที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  โดยรถบรรทุกต้องอยู่ในสภาพดี มีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด มีอุปกรณ์ในการขนส่งเอทานอลอย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการรับรอง
จากกรมสรรพสามิต และกรมธุรกิจพลังงาน 

- AMAL ต้องจัดหาพนักงานขับรถที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการขับขี่ และมี
ใบอนุญาตขับข่ีตามกฏหมายให้เพียงพอกับจ านวนรถบรรทุก 

- AMAL ต้องจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉิน พร้อมท้ังอุปกรณ์ในการกู้ภัยตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
- AMAL ต้องท าการขนส่งเอทานอล ให้ทันภายในเวลาที่ก าหนดและตกลงไว้กับผู้จ้าง หาก 

ผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามจนเป็นเหตใุห้ผู้รบัตราส่ง ได้รับความเสียหายจากการกระท าดังกล่าว 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าขนส่งที่อาจเพิ่มขึ้น 

 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุน
กิจการของบริษัท อันจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับ
บริษัท โดยสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดย ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
บริษัท ได้เข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99   
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

ข้อมูลบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน)  

ช่ือย่อหลักทรัพย ์ : AMA 

ประเภทธุรกิจ : ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ทางเรือและทางรถ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ช้ันที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02  
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เลขทะเบยีนบริษัท : 0107559000231 

เว็บไซต ์ : www.amamarine.co.th 

โทรศัพท ์ : 0-2001-2801 

โทรสาร : 0-2001-2800 

ทุนจดทะเบียน : 258,960,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : 258,958,386.50 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด : 517,916,773 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไวต้่อหุ้น : 0.50 บาท 
 

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท ์ : 0-2009-9000 

โทรสาร : 0-2009-9991 
 

ผู้สอบบัญช ี : นาง สุวิมล  กฤตยาเกยีรณ ์
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท ์ : 0-2259-5300 

โทรสาร : 0-2260-1553 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซลิ จ ากัด 

  ช้ัน 14 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ 444 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง กทม 10310 

โทรศัพท ์ : 0-2512-6090 

โทรสาร : 0-2512-6091 

 

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

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 258.96 ล้านบาท และทุนช าระแล้วเท่ากับ 258.95 ล้านบาท โดย
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 517.92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 
  รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สูงสุด 10 รายแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 มีรายละเอยีด ดังนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1/ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
1. บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด 2/  130,100,000  25.12 

o บลจ. ภัทร (รับโอนจาก รมต. พิพัฒน์ รัชกิจ

ประการ เพื่อการจัดการหุ้นของ รมต.)    36,428,000 7.03  

o นายพิทักษ์ รัชกิจประการ  20,816,000 4.02  

o นางฉัตรแก้ว รัชกิจประการ  20,816,000 4.02  

o นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ ์  15,612,000 3.01  

o นายพิบูลย์ รัชกิจประการ  20,816,000 4.02  

o นางสาวภัคจริา รัชกิจประการ  15,612,000 3.01  

2. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 3/  124,320,000  24.00 

3. กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท  4/  74,109,380  14.31 

 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และครอบครัว  41,378,900   7.99   

- นายพิพัฒน ์รัชกิจประการ  23,673,900   4.57   

- บลจ. ภัทร (รับโอนจาก รมต. พิพัฒน์ รชักิจประการ 

เพื่อการจัดการหุ้นของ รมต.) 15,000,000 
  

 

2.90 
  

- นายปกเขตร รัชกิจประการ 300,000   0.06   

- นางสาวปกรกานต์ รัชกจิประการ 2,405,000   0.46   

 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว 8,944,000   1.73  

- นายพิทกัษ์ รัชกจิประการ  1,504,000   0.29  

- นางสาวจันทวรัจฉร์ จันทรศารทูล 7,440,000   1.44  

 นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว 9,959,720   1.92  

- นางฉัตรแก้ว คชเสนี 2,903,320   0.56  

- นางสาวลภัสอร คชเสนี  2,290,240   0.44  

- นายเขมภพ คชเสนี 3,039,140   0.59  

- นายสหัสชัย คชเสน ี 1,727,020   0.33  
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1/ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 

 นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ ์ 10,322,760   1.99  

 นางสาวภัคจริา รัชกิจประการ  3,504,000  0.68  

4. กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาตสินิท 5/   34,234,820   6.61 

 นายพิศาล รัชกิจประการ 13,400,000   2.59   

 นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ และครอบครัว 8,629,720   1.67   

- นายสุทธวิุฒิ รัชกิจประการ 4,585,000   0.89   

- นายธนัท รัชกิจประการ 4,044,720   0.78   

 นายสุนทร รัชกิจประการ 7,017,000   1.35   

 นางจุไรวรรณ หยวน 4,207,640   0.81   

 นายธนกฤต รัชกิจประการ 380,460   0.07   

 นางสาวธัญธร รัชกิจประการ 600,000   0.12   

5. กลุ่มนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล และญาตสินิท 6/   18,340,680   3.54 

นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล และครอบครัว 15,716,680   3.03   

 -   นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล 600,000   0.11   

- นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล 2,412,000   0.47   

- นายเตชัส ภูชัชวนิชกุล 6,401,680   1.23   

- นางสาวปุญญา ภูชัชวนิชกุล 6,303,000   1.22   

นางสาวพรทิพย์ ภูชัชวนิชกุล 2,624,000   0.51   

6. นางสาวเพรชรัตน์  จรรยธรรมพต  12,620,000   2.44 

7. นายโชติพันธ์ุ  เตียวิวัฒน ์  9,730,000   1.88 

8. นางสาวจันทรา พงศ์ศร ี  2,464,300   0.48 

9. นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์  2,224,360   0.43 

10. นายอิศรศักดิ์  ธีระศักดิ ์  2,150,000   0.42 

รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  410,293,540   79.22 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  107,623,233   20.78 

รวมจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  517,916,773  100.00 

 หมายเหตุ: ข้อมูลจาก บริษัท ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2562 
 1/ การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่แสดงนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่การ

จัดเพื่อแสดงกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือกลุ่มของบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert 
Party) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือ
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พฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่
อย่างใด  

2/ หมายเหตุ บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จ ากัด (“รัชกิจ โฮลดิ้ง”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งจ ากัดของผู้ถือหุ้นใหญ่ 6 รายในกลุ่ม
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการก ากับดูแลกิจการธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว 

3/ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด (“PTGLG”) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“PTG”)  
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PTG ถือหุ้น PTGLG ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว PTGLG 
จัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินธุรกิจขนส่ง ขนถ่ายน ้ามันเช้ือเพลิง ก๊าซ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าทุกประเภท รวมถึง  
คนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน ้า ทางอากาศ ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 4/ ผู้ถือหุ้น 6 รายในกลุ่มนางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบด้วย (1) นางสาวภัคจิรา รัชกิจ
ประการ (2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (3) นางฉัตรแก้ว คชเสนี (4) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ (5) นาง
กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ ได้สิ้นสุดความสมัพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Acting 
in concert) ทั้งนี้ เนื่องจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดการ
หุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีต้องแจ้งความประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์จากการ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในส่วนที่เกินกว่าจ านวนที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ต่อประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และต้องด าเนินการโอน
หุ้นของรัฐมนตรีที่มีอยู่ในบริษัทเกินกว่าจ านวนที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ให้กับนิติบุคคลที่มีอ านาจจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งให้
ประธาน ป.ป.ช. ทราบ โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการได้โอนหุ้นในส่วนเกินกว่าจ านวน
ที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จ ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีอ านาจจัดการ  
โดยภายหลังจากการโอนหุ้นดังกล่าวแล้ว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ จะไม่มีอ านาจควบคุมการใช้สิทธิออกเสียง
การบริหาร การครอบง า หรือการออกค าสั่งเกี่ยวกับการจัดการหุ้นจ านวนดังกล่าว ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มีความเห็นว่าการด าเนินการโอนหุ้นดังกล่าวมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Acting in concert) ของกลุ่มผู้ถือหุ้น ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้น
มีหน้าที่รายงานการสิ้นสุดความสัมพันธ์ดังกล่าวตามแบบ 246-2 ต่อส านักงาน ก.ล.ต. แล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562  

  การจัดกลุ่มรายช่ือผู้ถือหุ้นอื่นในกลุ่มนางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และญาติสนิทนอกจากผู้ถือหุ้น 6 รายที่ระบุ
ข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในแง่เครือญาติของผู้ถือหุ้น 6 รายดังกล่าว
และครอบครัวให้แก่นักลงทุนเท่านั้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  

1) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ เป็นกรรมการของบริษัท และ AMAL และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของ
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ (2) นายปกเขตร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบุตรชาย และ (3) นางสาวปกรกานต์ รัช
กิจประการ ซึ่งเป็นบุตรสาว 

3) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย  (1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชายของ
นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PTG  (2) นางสาวจันทวรัจฉร์ 
จันทรศารทูล ซึ่งเป็นภรรยาของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
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4) นางฉัตรแก้ว คชเสนี และครอบครัว ประกอบไปด้วย  (1) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็น พี่สาวของนางสาวภัคจิ
ร า  
รัชกิจประการ และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ PTG  (2) นางสาวลภัสอร คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรสาว  (3) นาย
เขมภพ คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรชาย  และ (4) นายสหัสชัย คชเสนี ซึ่งเป็นบุตรชาย 

5) นางกชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็น พี่สาวของนางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 5/ กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท ประกอบไปด้วย 

  1) นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  2) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึ่งเป็น บิดาของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  3) นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ และครอบครัว ประกอบไปด้วย  (1) นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พี่ชาย

ของ นายพิศาล รัชกิจประการ และเป็น กรรมการของ AMAL และผู้ถือหุ้นของบริษัท  (2) นายธนัท รัชกิจ
ประการ ซึ่ง เป็นบุตรชาย 

  4) นายธนกฤต รัชกิจประการ ซึ่งเป็น พ่ีชายของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
  5) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึ่งเป็น น้องสาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั 
  6) นางจุไรวรรณ หยวน ซึ่งเป็นพ่ีสาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 6/ กลุ่มนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล และ ญาตสินิท ประกอบไปด้วย 
  1) นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล และครอบครัว ประกอบไปด้วย (1) นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็นกรรมการของ

บริษัท  และ AMAL และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  (2) นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็นภรรยาของนายชูศักดิ์ ภูชัชว
นิชกุล  และเป็นพี่สาวของนายพิศาล รัชกิจประการ และเป็นผู้บริหารของ PTG  (3) นายเตชัส ภูชัชวนิชกุล ซึ่ง
เป็น บุตรชาย และ  (4) นางสาวปุญญา ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็นบุตรสาว 

  2) นางสาวพรทิพย์ ภูชัชวนิชกุล ซึ่งเป็นพ่ีสาวของนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

บริษัทภายหลังจากหักภาษีและทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนใน
การด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ 
และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท เห็นสมควร 

 

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีท่ีผ่านมาดังนี้ 
 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.49 0.17 0.35 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.10 0.20 

หุ้นปันผล (บาท) 0.10 - - 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ออัตราก าไรสุทธิ (%) 42.64 125.87 130.73 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
บริษัทก าหนดให้บริษัทย่อยมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิ

ของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการ เงิน สภาพคล่อง  
ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ
เหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัท
ย่อยจะต้องมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร 

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมัติ จากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอ านาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

 

48 

8.  โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 10 ท่าน ดงันี้ 
1. นายเกษม   เวชศิลป ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  

2. นายมานิต  นิธิประทีป  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /                     

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายฉัตรชัย   ศรีทิพยราษฎร ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

4. นางทิพวรรณ   โพธยาภรณ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

5. นายชูศักดิ์   ภูชัชวนิชกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 

6. นายพิศาล   รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร 

7. นางสาวภัคจริา   รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

8. นายธาตรี   เกิดบุญส่ง(1)(2) กรรมการ / กรรมการบริหาร 

9. นายชัยทัศน์   วันชัย(1)(3) กรรมการ 

10. นายรังสรรค์  พวงปราง(1)(2) กรรมการ / กรรมการบริหาร 

11. นายชัยวัฒน์   เลิศวนารินทร์(1)(3) กรรมการ 

12. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กรรมการ 
หมายเหตุ         (1)   กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนจากบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 24.00 ของหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
  (2)   นายธาตรี เกิดบุญส่ง ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง เข้ามาด ารง
ต าแหน่งแทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
(3)    นายชัยทัศน์ วันชัย ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ เข้ามาด ารง
ต าแหน่งแทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  

 

จ านวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีกรรมการตรวจสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และ
กรรมการทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท 
โดยสามารถ ดูรายละเอียดประวัติและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ใน หัวข้อ “รายละเอียด
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ” 
 

คณะกรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขาอาชีพ (Board Diversity) โดยไม่
จ ากัดเพศ อายุเชื้อชาติ และศาสนา กรรมการทุกท่านมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาบริษัท 
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กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท 
กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท คือนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล หรือนายพิศาล รัชกิจประการ 

หรือ นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ หรือ นายธาตรี เกิดบุญส่ง  กรรมการสองในสี่คนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตรา
ส าคัญของบริษัท  

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
1. บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา

เพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3. ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจริต 
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
5. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกด าเนินคดี หรือต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ 
เครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย หรือกฎหมายที่ เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

6. ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกด าเนินคดี หรือต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมี
อ านาจตามกฎหมายนั้น 

7. ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่
แสดงว่า มีเจตนาอ าพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ  หรือของ
บริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิด
ข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชน หรือต้องยื่นต่อ 
ส านักงาน กลต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

8. ในกรณีที่เคยหรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่ามี              
การละเลยการท าหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทนั้นๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

9. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะ
มีมติแต่งตั้ง 
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
นั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีจะได้รับอนุมัติให้
ด ารงต าแหน่ง 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันท่ีจะได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง  
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบรกิาร หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอื
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ท้ังนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีจะได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ัน
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีจะได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากต าแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่
พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม 

2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระ
โดยอัตโนมัติ 

3. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ 
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
- ศาลมีค าสั่งให้ออก 

4. กรณีต าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ เข้าเป็นกรรมการ
บริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนั้นจะ
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

1. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders) 

2. ก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท และก ากับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้
ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้
การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) 

3. ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียมกัน 

4. พิจารณาและก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจ าปีให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับนโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคุมให้ฝา่ยบรหิารใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนงบประมาณประจ าปี  

5. ติดตามการด าเนินกิจการของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่ส าคัญอื่นๆ ของ
บริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การด าเนินกิจการของ
บริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

6. ด าเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้ 
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7. ให้ความส าคัญในการด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และก าหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ 

8. พิจารณาและอนุมัติ หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับการเข้าท ารายการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมที่มีนัยส าคัญต่อบริษัท และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และ/หรือ หลักเกณฑ์และประกาศที่ ส านักงาน กลต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมนั้นๆ และ/หรือ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

9. จัดให้รายงานประจ าปีของบริษัท และ/หรือ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้องก าหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและลบพร้อมเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ 

10. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ  
และการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเข้าด ารงต าแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ 

11. พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของกรรมการ
ผู้จัดการ 

12. พิจารณาและก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจ าปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินงาน ต าแหน่ง 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้และความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 

13. พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ ก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว 

14. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ รวมทั้งพิจารณา 
ความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอให้เป็นกรรมการ  
ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

15. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่ง  
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอ านาจนั้นๆ ได้  
เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการ
บริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้รับมอบอ านาจไว้
อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอ านาจนั้น ต้องไม่มีอ านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง  
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ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์  
ที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ 

16. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์  
ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

อ านาจอนุมัติของกรรมการและฝ่ายบริหาร 
บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์อ านาจอนุมัติ (Delegation of Authorities) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริหาร  กรรมการผู้จัดการ  และผู้จัดการฝ่าย ไว้อย่างชัดเจน  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2559  โดยได้ก าหนดอ านาจอนุมัติ
และวงเงิน ตามประเภทรายการ  ได้แก่ นโยบายและแผน  การเงินการบัญชี  พนักงาน การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง  การตลาด  
และธุรการและเรื่องทั่วไป  โดยบริษัทได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
1. การก าหนดนโยบาย  แผนธุรกิจ  และแผนงบประมาณประจ าปี 
2. การโอนย้ายงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ตามวงเงิน 
3. การเงินการบัญชี เช่น การลงนามเอกสารทางการเงินที่มีผลผูกพันบริษัท และการช าระเงินเพื่อวางมัดจ าหรือค ้าประกัน 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีตามวงเงิน เป็นต้น 
4. การอนุมัติกรอบอัตราก าลัง เช่น การจ้าง/แต่งตั้งกรรมการ  การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัสประจ าปี (ภาพรวม)  

และผังองค์กร 
5. การขออนุมัติซื้อและการสั่งซื้อตามวงเงิน 
6. การขายทรัพย์สินตามวงเงิน  



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

 

54 

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 

รายชื่อกรรมการ 
จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชมุ / จ านวนคร้ังท่ีประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

1. นายเกษม       เวชศิลป์  7/7 - - - 

2. นายมานิต      นิธิประทีป  7/7 - 4/4 2/2 
3. นายฉัตรชัย     ศรีทิพยราษฏร์ 6/7 - 3/4 2/2 
4. นางทิพวรรณ   โพธยาภรณ์ 7/7 - 4/4 2/2 

5. นายชูศักดิ์       ภูชัชวนิชกุล 7/7 10/12 - - 
6. นายพิศาล       รัชกิจประการ 7/7 12/12 - 2/2 

7. น.ส.ภัคจิรา      รัชกิจประการ 7/7 10/12 - - 
8. นายธาตรี        เกิดบุญส่ง(1) 1/7 1/12 - - 
9. นายชัยทัศน์     วันชัย(2) 1/7 - - - 
10.  นายรังสรรค์  พวงปราง(1)  5/7 10/12 - - 
11.  นายชัยวัฒน์   เลิศวนารินทร์(2) 5/7 - - - 
12.  นายศักดิ์ชัย     รัชกิจประการ 7/7 - - - 
 

หมายเหตุ :  (1)    นายธาตรี เกิดบุญส่ง ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง เข้ามาด ารงต าแหน่ง  
แทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

(2)       นายชัยทัศน์ วันชัย ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ เข้ามาด ารง
ต าแหน่งแทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

 

8.2 ผู้บริหาร 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  (Nominating & 
Remuneration Committee)  คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee) โดยมีแผนผังองค์กรและรายช่ือคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ดังนี ้
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แผนผังองค์กรของบริษัท 
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รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ประกอบด้วย 
1. นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ 
2. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
3. นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล1 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
4. นายสิทธิพงษ ์ ช้ินฮะง้อ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 
5. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
6. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
7. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
8. นายขันติทัต นิทรัพย์2 ผู้จัดการฝ่ายคนประจ าเรือ 
9. นายเสมือนเทพ ศรีบางทอง2 ผู้จัดการฝ่ายคนประจ าเรือ 
10. นางสาวธนิสร กร ้ามาตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
11. นางดวงสมร นุตประศาสน์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
12. นายเกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง3 ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัย 
13. นายเปรมณัช เต่าหิม3 ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัย 
14. นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ผู้จัดการส านักกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท 
15. นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์4 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

หมายเหตุ   1 นายบริพนธ์  อัคคโพธิกุล ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
                      2  นายขัตติทัต นิทรัพย์ ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายเสมือนเทพ ศรีบางทอง เข้ามาด ารง

ต าแหน่งแทน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 
3  นายเกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีนายเปรมณัช เต่าหิม เข้ามาด ารง

ต าแหน่งแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
4 นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์ เข้ามาด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ เป็นเลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตามข้อก าหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมีผลตั้งแต่วันที่                        
8 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป  
 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ได้ใน หัวข้อ “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท” และ หัวข้อ “หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท” 
 

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 บริษัท ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่และรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตาม
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น 
และน าข้อมูลที่ทบทวนแล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยค่าเบี้ยประชุม จะจ่ายให้เฉพาะ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการทุกคนจะได้รับเบี้ยประชุมเท่ากัน ตามที่ได้
ก าหนดไว้ ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการในชุดย่อย
ดังกล่าวเป็นผู้บริหารของบริษัท ส าหรับบ าเหน็จกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และมีธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษัท ผลงานและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวการณ์ของเศรษฐกิจโดยรวม 
 โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2562 ที่ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เป็นวงเงิน
รวมไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ  โดยไม่มี
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท    

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 5,000 

- กรรมการบริษัท 15,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 2,500 

- กรรมการตรวจสอบ 5,000 2,500 

คณะกรรมการบรหิาร   

- ประธานกรรมการบริหาร 30,000 2,500 

- กรรมการบริหาร 5,000 2,500 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,000 2,500 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2,500 2,500 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ม ี ไม่ม ี

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ม ี ไม่ม ี
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ในปี 2562 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทน (บาท) 

เงินเดือน 

ค่าเบ้ียประชุม 
รวมค่าตอบแทนที่

กรรมการแต่ละท่าน
ได้รับ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

1. นายเกษม  เวชศิลป ์ 600,000 35,000 - - - 635,000 

2. นายมานิต  นิธิประทีป 360,000 35,000 10,000 - 5,000 410,000 

3. นายฉัตรชัย  ศรีทิพยราษฎร์ 270,000 30,000 7,500 - 5,000 312,500 

4. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 270,000 35,000 10,000 - 5,000 320,000 

5. นายชูศักด์ิ  ภูชัชวนชิกลุ 540,000 35,000 - 25,000 - 600,000 

6. นายพิศาล  รัชกิจประการ 270,000 35,000 - 30,000 5,000 340,000 

7. น.ส.ภัคจิรา  รัชกิจประการ 240,000 35,000 - 25,000 - 300,000 

8. นายรังสรรค์    พวงปราง1 205,400 25,000 - 25,000 - 255,400 

9. นายชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร์2 154,000 25,000 - - - 179,000 

10. นายศักด์ิชัย  รัชกิจประการ 180,000 35,000 - - - 215,000 

11. นายธาตรี  เกิดบุญส่ง1 32,000 5,000 - 2,500 - 39,500 

12. นายชัยทัศน์  วันชัย2 24,000 5,000 - - - 29,000 

รวมท้ังหมด 3,145,400 335,000 27,500 107,500 20,000 3,635,400 

หมายเหตุ :  (1)    นายธาตรี เกิดบุญส่ง ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง เข้ามาด ารงต าแหน่ง  
แทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

(2)       นายชัยทัศน์ วันชัย ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ เข้ามาด ารง
ต าแหน่งแทน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง – กรรมการ

ผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในลักษณะ
ดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ได้แก่ ข้อมูลการส ารวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ  อัตร า
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ และผลการด าเนินงานของบริษัทรวมกับผลงานของแต่ละ
บุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Key Performance Indicator) โดยจะค านึงถึงภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการด าเนินงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ทั้งนี้ เพื่อ
สามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ ค่าตอบแทนและโบนัสประจ าปีของผู้บริหารระดับสูงจะมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาที่แน่นอน เช่ือมโยงกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สถานะ
การเงิน และผลการท างานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน ซึ่งจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนท่ีจะประเมินผล
ปลายปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะพิจารณาก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
 

ส าหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ นอกจากจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท 
ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจ าปี โดยที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะเป็นผู้ประเมินเพื่อ
น าผลการประเมินมาใช้ในการประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการด้วย 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งค านึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางอ้างอิงตามผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  และค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 

ในปี 2561 - 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

รายละเอียด 

ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา 12 28.21 11 25.71 
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ 

12 1.71 11 1.44 

รวมท้ังหมด 12 29.09 11 27.15 
หมายเหตุ :  ปี 2562 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น  เงินสมทบกองทุนเงิน 

 ทดแทน เป็นต้น  ซ่ึงเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท 
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ค่าตอบแทนอ่ืน  

บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนใดนอกจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินข้างต้น 

8.5 บุคลากร 
จ านวนบุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัท

ย่อย) จ านวน 805 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท จ านวน 322 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จ านวน 483 คน ท้ังนี้ 

บุคลากรในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี้ 

สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

บริษัท (AMA) บริษัทย่อย (AMAL) 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 9 7  

ฝ่ายส านักเลขานุการ 1  - 

ฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ ์ - - 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 - 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 11 9 

ฝ่ายปฏบิัติการ 287 443 

ฝ่ายการตลาด 1 - 

ฝ่ายจัดซื้อ 3 2 

ฝ่ายเทคนิค 5 21 

ฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย 3 1 

รวมทั้งหมด 322 483  
 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ในปี 2561 และในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

รายละเอียด 

ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา 264 110.56 264 110.56 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน
ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ 

264 68.44 264 68.44 

รวมท้ังหมด 264 179.00 264 179.00 
หมายเหตุ :  ปี 2562 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

เป็นต้น  ซ่ึงเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท 
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บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด 

รายละเอียด 

ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา 353 132.94 353 132.94 
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุน
ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ 

353 10.22 353 10.22 

รวมท้ังหมด 353 143.15 353 143.15 
หมายเหตุ :  ปี 2562 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม อาทิเช่น  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

เป็นต้น  ซ่ึงเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับงบการเงินบริษัท 

 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาคารทิสโก้ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท างานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้
เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้น
ตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือก หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่
เหมาะสมกับตนเอง และในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพนักงานสามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนได้ปีละ 1 ครั้ง 
นอกจากนี้บริษัทยังจัดท าประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรม
สัมมนาภายใน และภายนอกอย่างเหมาะสม 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
- ไม่มี     - 

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรในแต่ละระดับว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึง

ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น

ทักษะในการท างาน ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมของอค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุท ธ์ และ

แนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของ

ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง  

นโยบายการบริหาร และพัฒนาบุคลากร 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เสมือนปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จที่จะช่วย

ผลักดันในการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร  ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้

เป็นคนดีและเก่ง และมีพฤติกรรมในการท างานร่วมกันอย่างมืออาชีพ 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน

ต่างๆ ดังน้ี 

 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

บริษัทคัดสรร บุคลากร ที่มีความสามารถ มีเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์

ความต้องการอัตราก าลังพล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 

บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

คุณวุฒิ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับอัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศ และความ

เหมาะสมของธุรกิจ 

 นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 

บริษัทบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยก าหนดให้มีตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 

(KPl’s) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับฝ่าย และต าแหน่งงาน ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจตลอดจน

ประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ เพื่อสามารถตรวจสอบและบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน น าไปสู่

การบรรลุพันธกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิผล 

 นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

บริษัทให้ความส าคัญอย่างกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสื่อสาร

ภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด

มุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งป ี
 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับต าแหน่งอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนา

บุคลากรทุกสายวิชาชีพในทุกระดับ โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝัง

วัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต 

 นโยบายการวางแผนพัฒนาอาชีพ 

บริษัทด าเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ

ต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยผสมผสานการพัฒนาด้านทักษะ 

ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน 
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 นโยบายรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทมีนโยบายในการรักษาผู้มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง  เพื่อสนับสนุนให้พนักงานใช้

ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และให้ความส าคัญกับแผนการสืบทอด

ต าแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามแนวคิด Career Path Development Plan เพื่อ

สร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัท มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนเมื่อมีต าแหน่งว่างหรือรองรับการขยาย

ธุรกิจในอนาคต 

 นโยบายการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จและเติบโตได้

อย่างยั่งยืนบริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการน าระบบ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ 

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้สามารถท างานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของ

บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร  เพื่อ

พัฒนาทักษะควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับ/เลื่อนต าแหน่งต่ างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสาย

วิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมธุรกิจที่ด าเนินการทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต  

บริษัทส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน เช่น   มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี  ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐานทาง IT  การจัดการงานธุรการ ฯลฯ  และพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื่อให้

พนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  Strategic People Management ฯลฯ 

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและทักษะความสามารถทางด้าน

การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training)  
 

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท 

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจาก

สถาบันหรือองค์กรที่มี ช่ือเสียง เพื่อพัฒนาความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ ง เพื่อเป็นการ

แลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมองใหม่ๆ กับองค์กรอื่น 

บริษัทได้ด าเนินการจัดอบรมบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

หน้าท่ีการงานการบริหารธุรกิจ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ท าการจัดอบรม

ภายในบริษัท และภายนอกบริษัทโดยเข้าร่วมอบรมกับสถาบันการจัดอบรมต่างๆ ดังน้ี 
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สรุปการอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2562 

การจัดอบรม จ านวนคร้ัง (คร้ัง) จ านวนผู้เข้ารับการอบรม (คน) 
การอบรมภายในบริษัท 
ผู้บริหาร 
พนักงาน 

 
15 
29 

 
11 
805 

รวม 44 816 
การอบรมจัดโดยสถาบันอบรมต่างๆ  
ผู้บริหาร 
พนักงาน 

 
39 
60 

 
11 
125 

รวม 99 136 
รวมจ านวนการจัดอบรมทั้งหมด 143 952 

 
การอบรมภายใน ประจ าปี 2562 

1. หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
2. หลักสูตรRefresh Training 2019 
3. หลักสูตรฝึกอบรมหน้างาน (On the job training) 
4. หลักสูตรSHIPS : Core Competency วัฒนธรรมองค์กร 
5. หลักสูตรPneumatic for Mobile Tank 
6. หลักสูตรระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 
7. หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ (IQA) 
8. หลักสูตรการก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และหลักการวางแผนงบประมาณ 
9. หลักสูตรบริหารการเปลี่ยนแปลง 
10. หลักสูตรบริหารคนบริหารผลงาน 
11. หลักสูตรการมอบหมายงานและการติดตามงาน 
12. หลักสูตรความปลอดภัยในการท างาน 
13. หลักสูตรPSC Concentrated Inspection Campaign 

การอบรมภายนอก ประจ าปี 2562 

1. หลักสูตรเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน 
2. หลักสูตรกลยุทธ์การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
3. หลักสูตรภาษีอากรทั้งระบบ พร้อมมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี (ใหม่) 2562 
4. หลักสูตรเทคนิคการวางระบบ การจ่ายเงินไปต่างประเทศ 
5. หลักสูตรความเหมือนและความต่าง หลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร ของ TFRS ใหม่ท่ีต้องรู้ 
6. หลักสูตร TI For IT Manager 
7. หลักสูตรความรู้เทคนิคน ้ามันหล่อลื่นส าหรับเรือเดินสมุทร 
8. หลักสูตรสัมมนาทิศทางธุรกิจอากาศยานและเรือขนส่ง ประจ าปี 2562 
9. หลักสูตรSHELL MARINE IMO 2020 
10. หลักสูตรMarine seminar for fuel market situation during IMO Preparation 
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11. หลักสูตรAnalyzing Data with Power Bi 
12. หลักสูตรLogistics : Strategy & Management 
13. หลักสูตร Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) 
14. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 
15. หลักสูตรการใช้งานระบบ SET Link 
16. หลักสูตรการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
17. หลักสูตรFRAFO Superintendent Seminar 
18. หลักสูตรTrain the Trainer for Shipping Companies 
19. หลักสูตรInternal Auditor ISM-ISPS-MLC for Shipping Companies 
20. หลักสูตรการตรวจประเมินคุณภาพเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นสูง 
21. หลักสูตรกฎหมายและการประกันภัยทางทะเล 
22. หลักสูตรการใช้งานระบบการให้บริการด้านอนุสัญญาแรงงานทางทะเล MLC 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเช่ือว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้  
การบริหารงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้มี
ส่วนได้เสียในธุรกิจทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม  บริษัทจึงได้จัดให้มีการด าเนินงานด้าน
การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ซึ่งท า
หน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ โดยสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard 

บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้อมูลแก่พนักงานทุกระดับทั่วท้ังองค์กรให้รับทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลภายใน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  โดยมุ่งเน้นความรู้ ความเข้าใจเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
ตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อาม่า มารีน 
จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และติดตามผลการปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

 

ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้ 

 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนน 
99 คะแนนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 672 
บริษัทเท่ากับ 93.70% 

 บริษัทได้รับการประเมินตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2562 เป็น 1 
ใน 677 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วง
คะแนน 90-100 คะแนน) หรือสัญลักษณ์ 5 ดาว จากผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  
677 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 97%  
 

คณะกรรมการบริษัทน าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์มาปฏิบัติใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้
ก าหนดนโยบายและให้มีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
 

ในปี 2562 คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ได้ประกาศหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ 
(Corporate Governance Code or “CG Code”) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนน าหลักการไปปฏิบัติ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
องค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งบริษัทได้น าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กรอย่างเหมาะสม 
อย่างไรก็ตามบริษัทจะน าหลักปฏิบัติในส่วนท่ียังมิได้น ามาใช้ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 

 

1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นพื้นฐานในการด าเนินงานของบริษัทให้มี

มาตรฐานยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดท าหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท (Good Corporate Governance) ขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การด าเนินงานของบริษัทจะอยู่
ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน รวมถึงค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ีซึ่งสอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีจัดท าโดย
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดท าขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.amamarine.co.th) เพื่อให้บุคคลภายในบริษัทและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงการให้ความส าคัญ
ของการก ากับดูแลการบริหารงานตามนโยบาย การควบคุมให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้  ทั้งนี้ 
บริษัทได้ด าเนินการการก ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอน

หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการจะได้รับส่วนแบ่งก าไรของบริษัทสิทธิในการรับข่าวสารและข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ 
และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแนวนโยบายที่ส าคัญมีดังนี้ 

(1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท  เสนอความคิดเห็น และข้อซักถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

(2) บริษัทก าหนดให้มีการจัดส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ และเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวัน
ประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงบริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่ม
วาระการประชุมอื่นที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม 

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ หรือ บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

(4) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดย
บริษัทได้ก าหนดสถานท่ีจัดประชุมที่มีการคมนาคมสะดวกและเพียงพอต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม 

(5) บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผูถ้ือหุ้นแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัย
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

(6) ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
หรือตั้งค าถาม ในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระต่างๆ และก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบค าถามในท่ีประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่
ส าคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

(7) บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดย
มีการบันทึกจ านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงเป็นจ านวน
เท่าใดในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(8) ภายหลังการประชุม บริษัทจะจัดท ารายงานการประชุม โดยก าหนดให้แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
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โดยในปี 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสิทธิต่างๆ ดังน้ี 
- สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซ้ือ-ขาย หรือ โอนหุ้น 

บริษัทมี บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท และส่งค าถามล่วงหน้า 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท และสิทธิในการส่งค าถามล่วงหน้า ดังนี้ 
การเสนอวาระการประชุม  และการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
ตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน 2562 จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563  

การส่งค าถาม  
ตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน 2562 จนถึงก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 
โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม รวมทั้งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้า แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ในหน้า “นัก
ลงทุนสัมพันธ์” ส่วนของ “AGM” หัวข้อ “การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 การ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท และการส่งค าถามล่วงหน้า” 
 

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยในปี 2562
บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ บริษัทได้ปฏิบัติตาม
คู่มือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นจะ
ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังนี้ 
 
ก่อนวันประชุม 
บริษัทได้แจ้งก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พร้อมวาระการประชุมซึ่งมีความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ  รวมทั้งวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล 
(Record Date) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ
ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ใน
หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “AGM” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 
วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ ตลอดจนบริษัทได้จัดส่ง
หนังสือนัดประชุมดังกล่าวในรูปแบบเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล  ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท คะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ หลักเกณฑ์การแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุม  
รายงานประจ าปี (Annual Report) ในรูปแบบซีดี หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งลง
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ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 17 วัน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก าหนด โดยลงประกาศ
ติดต่อกัน 3 วัน ตามที่กฎหมายก าหนด  
 
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน ในการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อม
ก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
 
วันประชุม 
บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรววจเอกสาร  เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน รวมถึงเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ในการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง  โดยบริษัทได้ใช้บริการจากบริษัท
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบสารสนเทศส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครบวงจร ซึ่งรวมถึง
การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง และการตรวจนับคะแนน โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด 
(Barcode) เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และความรวดเร็วในการแสดงผลให้ท่ีประชุมรับทราบโดยทั่ว
กัน  รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอ านวยความสะดวกในการตรวจเอกสาร แจกรายงานประจ าปี และเก็บบัตร
ลงคะแนน อย่างเพียงพอ 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการ
บริษัท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ผู้จัดการ  ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการ
เป็นผู้ด าเนินการประชุม และมีเจ้าหน้าที่บริษัทเป็นพิธีกรในการแนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุม  แจ้งจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และประกาศผลการนับ
คะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ  โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 106 ราย 
 
บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย และได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้น มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียง ท้ังนี้ บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และ
ได้ตรวจนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งเปิดเผยผลคะแนนเสียงทุกวาระ ท้ังเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง และ
บัตรเสีย  โดยคณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดง
ความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ พิธีกรได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท 
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมประชุม 
 
หลังการประชุม 
ภายหลังการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันท าการถัดไป  ซึ่ง
ได้ระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  และบัตรเสีย รวมทั้งจ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ตลอดจนบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมที่ระบุรายช่ือกรรมการและ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนในการตรวจนับคะแนนเสียง และค าช้ีแจงที่เป็น
สาระส าคัญโดยสรุปอย่างครบถ้วน ท้ังภาษาไทยและภาอังกฤษ ส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th)  
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- สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ รวมท้ังการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  
1 ใน 3 และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระสามารถกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงดังนี้ 

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง  
2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 

นอกจากนั้น บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง  โดยได้แนบข้อมูลของกรรมการที่ได้รบัการเสนอช่ือในการเลือกตั้ง พร้อม
แสดงรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ไว้ใน
หนังสือนัดประชุม ซึ่งเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

 
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง บริษัทก าหนดให้มีวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทได้แสดงข้อมูลประวัติการเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษัท ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง และรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพียงพอต่อการ
พิจารณาของผู้ถือหุ้น 

 
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทอย่างเสมอ

และทันเวลา 
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยข้อมูลส าคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ 
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) 
 

- สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไร 
บริษัทมีการจัดสรรก าไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันนผล (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล”) 

 
นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างต้นแล้ว บริษัทไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเอื้อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นแตล่ะกลุ่มดังนี้ 

(1) ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อซักถามทั้งก่อนการประชุมและระหว่างการประชุม 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมแทนได้ 

(2) ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและบุคคล  
ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว 

(3) ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ได้เป็นรายบุคคล ท าให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่กรรมการ 
เพื่อดูแลรักษา ผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะท าให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่าง
แท้จริง 

(4) ก าหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก 
หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยง
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยข้อมูลภายในที่มิได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ในบริษัทรวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(5) แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ 
ส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมถึงก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเอง อย่างน้อย 1 
วันล่วงหน้าก่อนวันซื้อขาย 

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซ่ึงหุ้นของ
บริษัทเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น  กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือ
มอบฉันทะท่ีผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ พร้อมท้ังแนบรายละเอียด
ของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  รวมทั้งได้ระบุเอกสาร หลักฐาน 
และวิธีการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทน จ านวน 69 ราย  นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ด าเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมโดยไม่มี
การเพิ่มวาระการประชุมอื่นจากที่ระบุไว้ ซึ่งจะเป็นการริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง  อีกทั้ง
บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การดูแล
เร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน” 
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หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทให้ความส าคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน 

ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี   

บริษัทมุ่งเน้นให้สถานที่ท างานปราศจากการคุกคาม หรือการละเมิดสิทธิ์ทุกประเภท โดยมิให้มีการกระท ารุนแรง 
การข่มขู่คุกคามต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้มาเยือน หรือ บุคคลอื่นใดท่ีอยู่ในสถานท่ีท างานของบริษัท 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางส าหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งการแจ้งเบาะแส
ทุจริต อันเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) และได้แสดงรายละเอียดไว้ใน
คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียปรากฏอยู่ในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” 

 
3.1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่าง
ยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 
3.2) การปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทที่มีต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายให้
ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยก าหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทน และสวัสดิการ 
รวมทั้งการลงโทษพนักงาน ต้องกระท าด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับพนักงานนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความรู้ 
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทยังเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการ
ท างานในแต่ละหน่วยงาน  

บริษัทไม่ยอมให้เกิดการล่วงละเมิดไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิเช่น การใช้อิทธิพลข่มขู่การกระท า หรืออคติที่มา
จากเช้ือชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรือความเบี่ยงเบนทางเพศ ท่ีส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติงาน รวมถีงการล่วงละเมิดทางวาจา 
เป็นต้น 

พนักงานสามารถรายงานต่อหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไป 1 ช้ันหรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย HR ได้ทันที 
 
3.3) การปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อ
ลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน และให้ความส าคัญ
กับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม ่าเสมอ โดยไม่น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและ/หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.4) การปฏิบัติต่อ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ 
บริษัทค านึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทและพนักงาน

จะไม่มีการเรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการด าเนินธุรกิจกับ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนการ

http://www.amamarine.co.th/
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รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลงที่มีร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อผูกพันในสัญญา หรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน บริษัทจะแจ้งให้คู่ ค้า 
เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ทราบโดยด่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

 
3.5) การปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยยึดหลักการค้าเสรี ความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
โดยบริษัทไม่สนับสนุนให้มีการท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งการค้าด้วยการกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากมูล
ความจริง หรือกระท าการใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน  
 

3.6) การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการก าหนดและทบทวนนโยบายและแผนงานด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสทิธิผล
และประสิทธิภาพ รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากน้ี บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็น
การการส่งเสริมอบายมุข  

 
ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วม เสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ 

เพื่อรวบรวมข้อมูลและน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการต่อไป 
เลขานุการบริษัท โทรศัพท ์02 001 2801 อีเมล์ cs@amamarine.co.th 
นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท ์02 001 2801 อีเมล์ ir@amamarine.co.th 

 
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท (www.amamarine.co.th)  และช่องทางอื่นๆ เช่น รายงาน
ประจ าปี (Annual Report)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) การแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ รวมทั้ง
กิจกรรมนักลงทุน เป็นต้น ส าหรับรายงานต่างๆ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์ ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ                 
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

mailto:cs@amamarine.co.th
mailto:ir@amamarine.co.th
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การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท 
ในปัจจุบันการเปิดเผยสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว บริษัทสามารถส่งข้อมูล

ข่าวสาร  รวมทั้งผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและพื้นที่ อีกทั้งสามารถดาวน์
โหลดเก้บไว้ได้  ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และข้อมูลมีความเช่ือถือได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 

- ข้อมูลทั่วไปของบริษัท เช่น กฎบัตรและข้อบังคับของบริษัท ลักษณะธุรกิจ กรรมการ 
- ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ าปี 
- รายงานทางการเงิน ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน (MD&A)  

ซึ่งได้มีการจัดส่งเอกสารให้กับ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาสภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยงบการเงินของบริษัทไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเง่ือนไข รวมทั้งไม่มีประวัติการถูก
สั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. 

- การชี้แจงผลการด าเนินงาน กรณีที่บริษัทมีรายได้หรือก าไรสุทธิเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 
- ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การลงทุนซื้อเรือ (การได้มาซึ่งสินทรัพย์) และการขายเรือของบริษัท  รายงาน

การใช้เงินเพิ่มทุน  การจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งกรรมการ เป็นต้น 
- ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่ของบริษัท (ผ่านเว็บไซต์บริษัท) เช่น Company Snapshot, Opportunity Day 

และ Analyst Meeting เป็นต้น 
 
การเปิดเผยข้อมูลทางรายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต.  บริษัทได้มีการจัดท ารายงานประจ าปี 
และแบบ 56-1 เพื่อเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทอย่างความถูกต้อง ครบถ้วน ละ
เพียงพอ เช่น โครงสร้างุรกิจ  ลักษณะการประกอบธุรกิจ  นโยบายและภาพรวมของบริษัท  การเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญ  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  และโครงสร้างการจัดการและการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึง
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เป็นต้น  
 
การจัดท ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ซื้อ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ และส านักงาน ก.ล.ต. และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 
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ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2562 
 

 กรรมการ 

หมายเหตุ : 1  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ 

จ านวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท (หุ้น) 

ก่อนการได้มา / จ าหน่ายไป ได้มาระหว่างปี จ าหน่ายไประหว่างป ี
คงเหลือ  

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
เพ่ิม / (ลด) 

1. นายเกษม เวชศิลป์  

   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
     - 
     - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2. นายมานิต นิธิประทีป  

   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
96,000 

- 
- 
- 

- 
- 

       96,000 
- 

- 
- 

3. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร ์
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

     - 
     - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ ์
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

     - 
     - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

5. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล 
   คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

     600,000 
  2,412,000 

- 
- 

- 
- 

     600,000 
  2,412,000 

-  
- 

6. นายพิศาล รัชกิจประการ 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

  13,400,000 
- 

- 
- 

- 
- 

13,400,000 
- 

- 
- 

7. นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

3,504,000 
- 

- 
- 

- 
- 

3,504,000 
- 

- 
- 

8. นายรังสรรค์  พวงปราง1 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

372,000 
6,000 

- 
- 

- 
- 

372,000 
6,000 

- 
- 

9. นายชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร์1 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

120,000 
- 

- 
- 

- 
- 

120,000 
- 

-      
- 

10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ  
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

     120,000 
     - 

- 
- 

- 
- 

120,000 
- 

- 
- 
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 ผู้บริหาร  

หมายเหตุ : 1 นายบริพนธ์  อัคคโพธิกุล ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
                         2  นายเกษมศักดิ์ เกียรติสูงส่ง ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีนายเปรมณัช เต่าหิม เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน เมื่อ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
3  นายขัตติทัต นิทรัพย์ ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายเสมือนเทพ ศรีบางทอง เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน เมื่อ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 
4  นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์ เข้ามาด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 

 
 
 

ผู้บริหาร  
จ านวนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัท (หุ้น) 

ก่อนการได้มา / จ าหน่ายไป ได้มาระหว่างปี จ าหน่ายไประหว่างป ี
คงเหลือ  

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
เพ่ิม / (ลด) 

1. นางสาวธนิสร  กร ้ามาตร 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

157,200 
- 

- 
- 

- 
- 

157,200 
- 

 - 
- 

2. นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล1 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3. นางสาวศิรกาญจน์  ศรีพรหมชยั 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

60,000 
- 

 - 
- 

- 
- 

60,000 
- 

- 
- 

4. นายสิทธิพงษ์ ช้ินฮะง้อ 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

50,000 
- 

- 
- 

- 
- 

50,000 
- 

- 
- 

5. นางอรอุมา วิศาลสวสัดิ ์
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

24,000 
- 

- 
- 

- 
- 

 24,000 
- 

- 
- 

6. นางสาวสมฤทัย เส็งศร ี
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

  25,100 
- 

 - 
- 

- 
- 

 25,100 
- 

- 
- 

7. นางดวงสมร  นุตประศาสน ์
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

24,000 
- 

- 
- 

- 
- 

 24,000 
- 

 - 
- 

8. นายเกษมศักดิ ์ เกียรตสิูงส่ง2 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

  - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

9. นายขันติทัต  นิทรัพย์3 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

  - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

10. นายเสมือนเทพ  ศรีบางทอง 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

  - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 11. นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตต ิ
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

1,900 
- 

   - 
- 

- 
- 

1,900 
- 

- 
- 

 12. นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์4 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

1,500 
- 

- 
- 

- 
- 

1,500 
- 

- 
- 
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การเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจน (ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”) 
 
นอกจากน้ี กรรมการและผู้บริหารจะต้องยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบรายงานดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้อง
รายงานให้บริษัททราบตามแบบรายงานท่ีก าหนด โดยจะต้องจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องการการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ด าเนินการใดๆ อัน
เนื่องมาจากการไม่เปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนด  

 
นักลงทุนสัมพันธ ์
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึงมุ่งเน้น 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและนักลงทุน จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์และเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระส าคัญของข้อมูลของบริษัทโดยหน่วยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์จะเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง 
ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันเวลา และสม ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือรายงานงานการเงิน เช่น งบการเงิน ค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาสและรายปีให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และทันสมัย ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทยังถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้บริษัทก าหนดให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่าน
ช่องทางต่อไปนี ้

 

บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์   :   นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์ 
ที่อยู่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ช้ันที่  33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่  

TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 

e-mail Address : Sirirat.u@amamarine.co.th 

โทรศัพท ์ : 0 2001 2801 ต่อ 171 
โทรสาร : 0 2001 2800 

 
นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าท่ี ภายใต้ข้อบังคับของกฏหมายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังจัด

ให้มีการประชุมแถลงข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นระยะๆ อย่าง
สม ่าเสมอตามแผนงาน  โดยในปี 2562 บริษัทมีการเสนอผลงานต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และประชาชนท่ัวไปอย่างสม ่าเสมอ 
ดังนี ้
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กิจกรรม จ านวนคร้ัง 

กิจกรรมพบปะนักลงทุน (Company Visit) 2 
การแถลงข่าวผลการด าเนินงานของบริษัท (Opportunity Day) 2 

กิจกรรมโรดโชว์ (Road Show) 4 
 

การเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
บริษัทมีแนวทางในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอส าหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท
สามารถอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกิ นควร ทั้งนี้ บริษัทก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยค านึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงอัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารส าหรับบริษัทอื่นท่ีอยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  โดยจะได้รับการ
พิจารรากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

บริษัทมีการเปิดเผยการให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ในส่วน 
“โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการ” และ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร” 

 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินท่ี

ปรากฎในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ  ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า 
รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มี
ความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย 

คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ในการนี้คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งยังได้แสดงความเห็น
ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้จัดท ารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทไว้ในรายงานประจ าปีด้วย 
 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจ านวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด แต่ต้องมีจ านวนไม่น้อย

กว่า 5 คน โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ
ความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ 
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จ านวนใดจะสูง
กว่าจะต้องเป็นกรรมการอิสระ   
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คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่าเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลายสาขา โดยไม่กีดกันทางเพศแต่อย่างใด ซึ่งกรรมการทั้ง 10 ท่านของ
บริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ก าหนด ท้ังยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ  

บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากต าแหน่งในทุก
ครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีที่
กรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จ านวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 

กรรมการบริษัทท่ีนับจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระได้
ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น 

 
5.2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทมีบทบาทที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานขอ ง
บริษัทและก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายและ
ระเบียบของบริษัทวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา ทบทวน 
และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติ งาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
รอบปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณา และทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทแล้ว มีมติเห็นสมควรให้คงไว้เช่นเดิม  

บริษัทยังก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการจัดท าหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance) และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับ 
กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางที่น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังก าหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัท
ต้องเข้าใจและทราบถึง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่ส าคัญในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทเช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง และแผนงาน และงบประมาณ 
รวมทั้งก ากับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ในการพิจารณาการเข้าท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการ
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถ้ือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นจากการท ารายการระหว่างกัน โดยก าหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการหรือมีส่วนได้เสียจากการท า
รายการระหว่างกันต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอ านาจอนุมัติในการท ารายการดังกล่าว การพิจารณาเข้าท ารายการระหว่าง
กันต้องพิจารณาราคาและเง่ือนไขการท ารายการเสมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ
ระหว่างกันและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
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5.3) ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 
- การแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทมีการแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน และ
เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
การด าเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เ ป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนด และติดตามดูแลผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอจากรายงานในการประชุมประจ าเดือน ซึ่งคณะกรรมการ
ไม่ได้เข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เว้นแต่การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมในกรณีที่
การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก าหนด 

 

- บทบาท หน้าท่ี ประธานกรรมการบริษัท 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้
ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ 

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท 
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

5. เป็นผู้ลงคะแนนช้ีขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียงท้ังสองฝ่ายเท่ากัน 

 
- การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ  

บริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการบริหารงานประจ าออกจากกันอย่าง
ชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอ านาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอ านาจเบ็ดเสร็จ  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ 
1) จัดท าและเสนอ นโยบายและเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา 
2) บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่ คณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมัติ 
3) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานในต าแหน่งที่ต ่ากว่าระดับกรรมการผู้จัดการ

ลงมา รวมถึงเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานในต าแหน่งที่ต ่ากว่าระดับกรรมการ
ผู้จัดการลงมา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4) มอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์อ านาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดไว้ 

5) จัดท ารายงานการด าเนินงานของบริษัท และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่ส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก 

6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท 
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- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน  ซึ่งในจ านวนดังกล่าวมี

กรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อ่ืนใดกับฝ่ายบริหาร  บริษัทได้แยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการ มิให้เป็นบุคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลของอ านาจการด าเนินงาน โดยมีกรรมการอิสระ
ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ   4   ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ) 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  2   ท่าน 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  4   ท่าน (รวมกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่) 

 
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ

กรรมการผู้จัดการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ อย่างชัดเจน 

 
5.4) การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการปฏบิัติหน้าที่ของกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลา
ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงได้จัดให้มีนโยบายในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ดังนี้ 

1. นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน คณะกรรมการบริษัทมีการ
พิจารณาก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนในการด ารงต าแหน่ง  
ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

2. นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง / กรรมการผู้จัดการ โดยต้องผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้า
ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นกรรมการในนิติ
บุคคลอ่ืน หรือประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัท   รวมทั้ง
ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ว่าจะต้องไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อย
ละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย     
 

ในปัจจุบัน กรรมการบริษัททั้ง 10 ท่านมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท
อ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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5.5) ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลอืกกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่าง
โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการ
สรรหากรรมการเพื่อน าเสนอต่อผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงเข้ามาด ารงต าแหน่งผู้น าขององค์กร น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการสรรหากรรมการโดยต้องมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีคุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการทั้งคณะเพื่อประกอบการพิจารณา 
รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร (รายละเอียดใน
หัวข้อ “3. การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”) 

 
5.6) ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 

5.6.1) การก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อ 
“นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” 
 

  การติดตามดูแลในเร่ืองจริยธรรมธุรกิจ 
บริษัทได้มีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท  และได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม  โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ติดตามดูแลการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ  รวมทั้งสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน า การปรึกษา ซึ่งอยู่บนพื้ นฐานของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัท 

กรณีที่พบว่ามีการปฏิบตัิที่ขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้บังคับบัญชาสามารถด าเนินการตาม
สมควรแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ผู้กระท าผิดจะถูกพิจารณาทางวินัย และอาจไดร้ับโทษทางกฎหมายหากเป็นการ
กระท าท่ีขัดต่อกฎหมาย 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle blowing) ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท และรับข้อร้องเรียนหรือความเห็นเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรม หรือ
การกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อ 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
โทรศัพท ์  02 001 2801 
อีเมล์   cs@amamarine.co.th 
 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ส่งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะเก็บ

ข้อมูลเป็นความลับ  
 
ขั้นตอนและวิธีการ “การแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส” 
บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้พนักงานของบริษัท

ช่วยกันสอดส่อง ดูแล หากพบการกระท าใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบ                 
ผิดข้อบังคับ หรือผิดกฎหมายที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท รวมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ พนักงาน

mailto:cs@amamarine.co.th
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สามารถแจ้งเบาะแสโดยส่งเรื่องพร้อมเอกสาร หลักฐานให้กับเลขานุการคณะกรรมการเพื่อน าส่งต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถน าส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ โดยขอให้ระบุช่ือ 
นามสกุล ช่องทางการติดต่อกลับ กรณีที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่ระบุช่ือ นามสกุลจะไม่รับพิจารณา โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ หากพบว่ามีความผิดจริงจะส่งให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายละเอียดต่อไป  ทั้งนี้บริษัทจะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสโดยจะ
ไม่มีการเปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสแก่ผู้ใดทั้งสิ้น โดยจะรู้เพียงเลขานุการคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบเท่านั้น พนักงานบริษัทสามารถทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการ
ปกป้ อ งพนั ก งานผู้ แ จ้ ง เบ าะแสดั งกล่ าวผ่ านสื่ อป ระชาสั มพั น ธ์ ต่ างๆ  อาทิ  เว๊ บ ไซด์ บ ริษั ท 
(www.amamarine.co.th) รายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” 

 
5.6.2) ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
  คณะกรรมการบริษัทมีส่วนในการก าหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทรวมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  
นโยบาย และงบประมาณที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยึดหลักการก ากับ
ดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และส านักงาน ก.ล.ต.  นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
 
5.6.3) การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการ และ
ตรวจสอบ พิจารณาเรื่องส าคัญต่างๆ ของบริษัทโดยมีคณะอนุกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. คณะกรรมการบริหาร 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
รายละเอียด และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ แสดงไว้ในหัวข้อ “2. 

คณะอนุกรรมการ”  นอกจากนั้น คณะกรรมการได้ก าหนดให้มีกฎบัตรของคณะอนุกรรมการ ซึ่งได้เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amamarine.co.th) ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “กฎบัตร
และข้อบังคับ” 

 
5.6.4) การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัท 
บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดย

อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการก าหนด
วาระการประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลและเวลาในการศึกษาข้อมูล

http://www.amamarine.co.th/
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อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทบริษัทอาจแจ้งการนัด
ประชุมและส่งหนังสือเชิญประชุมน้อยกว่า 7 วันก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการบริษัทแต่
ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยบางวาระอาจมี 
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ) หรือฝ่ายบริหาร หรือ
บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ เพื่ออธิบาย แสดง
ความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ ในการลงมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยก าหนดให้กรรมการบริษัท 1 คนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง และ
กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้
คณะกรรมการได้รับทราบ และสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2562 มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทจ านวน 7 ครั้งดังนี ้

 
การประชุมคร้ังท่ี วันที่ประชุม 

BOD 1 18 กุมภาพันธ์ 2562 
BOD 2 21 กุมภาพันธ์ 2562 

BOD 3 18 เมษายน 2562 
BOD 4 7 พฤษภาคม 2562 

BOD 5  8 สิงหาคม 2562 
BOD 6 6 พฤศจิกายน 2562 
BOD 7 18 ธันวาคม 2562 

      หมายเหตุ ตารางการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้
บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง
และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกั บการ
ประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยใน
ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 

 

รายชื่อกรรมการ 
การเข้าประชุม 

(คร้ัง) 
สาระส าคัญท่ีพิจารณา 

1. นายเกษม เวชศิลป์  
2. นายมานิต นิธิประทีป  

3. นายฉัตรชัย  ศรีทิพยราษฏร์ 
4. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 

7/7 
7/7 
6/7 
7/7 

- รับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
- รับทราบการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัท

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย 
- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2561 
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รายชื่อกรรมการ 
การเข้าประชุม 

(คร้ัง) 
สาระส าคัญท่ีพิจารณา 

5. นายชูศักดิ์  ภูชัชวนิชกุล 
6. นายพิศาล  รัชกิจประการ 
7. นางสาวภัคจิรา  รัชกิจประการ 
8. นายธาตรี  เกิดบุญส่ง1 
9. นายชัยทัศน์  วันชัย2 

10. นายรังสรรค์ พวงปราง1 

11. นายชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร์2 
12. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ1 

 
 
 

7/7 
7/7 
7/7 
7/7 
1/7 
5/7 
5/7 
7/7 

 

และไตรมาส 1 ถึง 3 ปี 2562 
- รับทราบการปรับแผนงบประมาณปี 2562 และพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณ 

ประจ าปี 2563 
- พิจารณาอนุมัติรายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท

และรายงานประจ าปี 2562 
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รายบุคคล 

คณะอนุกรรมการ และ/ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและเลขานุการ
บริษัท 

- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึง
ก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 

- พิจารณาอนุมัติรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
- พิจารณาอนุมัติรายงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี 
- พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัท 
- พิจารณาอนุมัติรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการที่พ้นจาก

ต าแหน่ง 
- พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2562 
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 
- พิจารณาอนุมัติการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยรวมปี 2561 
- พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก าหนดการ และวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
- พิจารณาอนุมัติการท าประกันความรับผิดชอบของกรรมการ (D&O Insurance) 
- รับทราบผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
- รับทราบผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2561 

หมายเหตุ :  1  นายธาตรี เกิดบุญส่ง ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

2)    นายชัยทัศน์ วันชัย ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 ได้มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการ การประชุม
ครั้งท่ี 2/2562 ได้มีการหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการเป็นการเฉพาะ และการประชุมครั้ง
ที่ 4/2562 ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังนี้ 
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รายชื่อกรรมการ 
การเข้าประชุม 

(คร้ัง) 
สาระส าคัญท่ีพิจารณา 

1. นายมานิต นิธิประทีป  
2. นายฉัตรชัย  ศรีทิพยราษฏร์ 
3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ 

4/4 
3/4 
4/4 

- รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 
- รับทราบผลการประเมินหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2561 
- รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ส าหรับปี 2561 และส าหรับ                

แต่ละงวด ในปี 2562 
- พิจารณาเห็นชอบงบการเงินรวมและรายงานทางการเงินของบริษัท 
- พิจารณาเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ

บริษัท ส าหรับปี 2561 และส าหรับแต่ละงวด ในปี 2562 
- พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ส าหรับปี 2561 และไตรมาส

ที่ 1 ถึง 3 ปี 2562 
- พิจารณาสอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2561 และใน

ไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ปี 2562 
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี 1 ถึง 4 ปี 2562 
- พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน บุคลากร และงบประมาณ ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ประจ าปี 2562 
- พิจารณาคู่มือการตรวจสอบทุจริต และพิจารณาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2562 
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2562 
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ส าหรับไตรมาสที่ 1/2562 

ถึง 3/2562 
- พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2561 
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 
3. คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปได้ดังนี้นี ้
 

รายชื่อกรรมการ 
การเข้าประชุม 

(คร้ัง) 
สาระส าคัญท่ีพิจารณา 

1. นายชูศักดิ์  ภูชัชวนิชกุล 
2. นายพิศาล  รัชกิจประการ 
3. นางสาวภัคจิรา  รัชกิจประการ 
4. นายธาตรี  เกิดบุญส่ง1 

10/12 
12/12 
10/12  
1/12 

- รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและงบการเงินของบริษัทประจ าแต่ละเดือน 
- รับทราบการจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
- พิจารณาอนุมัติการต่อประกันภัยรถบรรทุกน ้ามัน 
- รับทราบการซื้อรถแทงค์บรรทุกน า้มันส่วนหาง 
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รายชื่อกรรมการ 
การเข้าประชุม 

(คร้ัง) 
สาระส าคัญท่ีพิจารณา 

5. นายรังสรรค์ พวงปราง1 10/12 
หมายเหตุ :  1 นายธาตรี เกิดบุญส่ง ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายรังสรรค์ พวงปราง เข้ามาด ารงต าแหน่งแทน เมื่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

 
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุป
ได้ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ การเข้าประชุม 
(คร้ัง) 

สาระส าคัญท่ีพิจารณา 

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

2/2 
2/2 
2/2 
2/2 

 

- พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2562  
- พิจารณาอนุมัติรายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทน

กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 

 
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
การเข้าประชุม 

(คร้ัง) 
สาระส าคัญท่ีพิจารณา 

1. นายศักดิ์ชัย  รัชกิจประการ 
2. นางสาวธนิสร  กร ้ามาตร 
3. นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล 
4. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี 
5. นางอรอุมา  วิศาลสวัสดิ์ 
6. นายสิทธิพงษ ์ ช้ินฮะง้อ 
7. นายเกษมศักดิ์  เกียรติสูงส่ง 
8. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย 
9. นางดวงสมร นุตประศาสน์ 
10. นายสมโชค บุญเตี่ยว 
11. นายมนตรี จิระวงศ์สันติสุข 
12. นายศุภธนิศร์ ประดับ 

4/4 
4/4 
4/4 
3/4 
4/4 
3/4 
3/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
3/4 

- พิจารณาและปรับปรุงกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- พิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย 
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- พิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร ระดับฝ่ายของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

 
 

 

คณะอนุกรรมการต่างๆ มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
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 การประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
  ในปี 2562 บริษัทได้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทโดยปราศจากการ
มีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร จ านวน 1 ครั้ง ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ และการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ และแจ้งผลให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบและ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งถัดไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความอิสระในการพิ จารณา
ประเด็นส าคัญต่างๆ  การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท 
 

5.7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมทาง
ธุรกิจ”) 

 
5.8) การใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลและห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้ข้อมูล
ภายในที่มีสาระส าคัญเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท  บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการป้องกันการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไว้ใน “นโยบายการถือครอง
ห ลั ก ท รัพ ย์ แ ล ะก ารใช้ ข้ อ มู ล ภ าย ใน ข อ งบ ริษั ท ”  ซึ่ ง เผ ย แ พ ร่ ไว้ ใน เว็ บ ไซ ต์ ข อ งบ ริ ษั ท 
(www.amamarine.co.th) ในส่วน “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “กฎบัตรและข้อบังคับ” 
 

5.9) การประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท 
5.9.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
  บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและ
รายบุคคล ประจ าปี  2562 โดยแบบประเมินดังกล่าวได้ผ่านการทบทวนเนื้อหา และสาระส าคัญ 
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
อนุมัติใช้  ซึ่งเนื้อหาในแบบประเมิน สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ส่งเสริมให้
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนท าการประเมินผลตนเอง (Self Assessment) เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน และพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อไป โดยมีการประเมินของคณะกรรมการมี
หัวข้อการประเมิน และผลการประเมินดังนี้ 
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
- โครงสร้างคณะกรรมการ 
- การก าหนดกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท 
- การติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายจัดการ 
- ความรับผิดชอบตามหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 

ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในปี 2562 ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริษัทท้ัง 10 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.79  ซ่ึงอยู่ในระดับดีเย่ียม  
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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
- การประชุม 
- การพัฒนาตนเอง 
ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในปี 2562 ซึ่งประเมินโดย
กรรมการบริษัทท้ัง 10 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.78  ซ่ึงอยู่ในระดับดีเย่ียม  

 
5.9.2)  การประเมินตนเองของคณะอนุกรรมการ  

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา 
ว่าได้มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่และมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินผลดังกล่าว ซึ่ง
ในแบบประเมินได้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ท่ีส าคัญดังนี้ 
- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
- การฝึกอบรมและทรัพยากร 
- การประชุม 
- กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี  และผู้บริหาร 
- บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต 
ผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  ในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 98.48 ซึ่งอยู่ในระดับดีเย่ียม 

 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหาร 
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ประจ าปี 2562 
เพื่อรับทราบผลการประเมินจากการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายและก าหนดไว้ในกฎบัตร โดยการประเมินแต่ละคณะมีหัวข้อการประเมิน 
และผลการประเมินดังนี้ 
- โครงสร้างของคณะกรรมการ 
- หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
- การติดตามการบริหารงาน 
- การประชุมของคณะกรรมการ 
- การพัฒนาและการฝึกอบรม 
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ในปี 2562 คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้  
การประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96.14  ซึ่งอยู่ในระดับดีเย่ียม 
 
การประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหาร  
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.79 ซึ่งอยู่ในระดับดีเย่ียม 

 
5.9.3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจ าปี  2562  
โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินเพื่อใช้ในการ
พิจารณาผลตอบแทน และเพื่อการพัฒนาในขั้นต่อไป โดยใช้เกณฑ์ประเมินที่สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จขององค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แบบประเมิน
แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักได้แก่  
1. ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จขององค์กรเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดประจ าปี (Key Performance 

Indicator) 
2. ความสามารถ (Core Competency)  
3. ความสามารถในการบริหารจัดการงาน (Management Skill)  

ซึ่งการประเมินจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การประเมิน
ข้างต้น แบบประเมินยังได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ 9 หัวข้อ ดังนี้ 
- ความเป็นผู้น า 
- การก าหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 
- การวางแผนทางการเงิน 
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 
- การสืบทอดต าแหน่ง 
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
- การก ากับดูแลกิจการที่ดี  และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  ในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
ร้อยละ 98.89  ซึ่งอยู่ในระดับดีเย่ียม 
 

5.9.4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 
เพื่อให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน บริษัทจึงได้จัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท โดยแบบประเมินได้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆ ดังน้ี 
- ทักษะความรู้ความสามารถของเลขานุการบริษัท 
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 
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- การติดต่อและประสานงาน 
- การจัดเก็บเอกสาร 
- การจัดประชุม 
- การก ากับดูแลกิจการ 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท  ในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
97.60 ซึ่งอยู่ในระดับดีเย่ียม 
 

5.10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ กรรมการบริษัทและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแล

กิจการ เช่น เลขานุการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับงานท่ีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors Association หรือ “IOD”) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  และ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  เพื่อให้มีความตระหนักและเข้าใจในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่างๆ ซึ่งกรรมการของบริษัทท้ัง 10 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และกรรมการ 2 ท่าน ผ่าน
การอบรมหลักสูตร DCP  ในแต่ละปี บริษัทจะส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ให้กับกรรมการเพื่อ
พิจารณาเข้าร่วมอบรม โดยในปี 2562 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้ 

 
กรรมการ หลักสูตรการอบรม 

นายพิศาล  รัชกิจประการ - Chief Transformation Officer - CTO Course 2019 
นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ - Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2562 โดย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 

1.2 จริยธรรมธุรกิจ 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจและบริหารงานเป็นไปตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงจัดท าคู่มือจริยธรรม

ธุรกิจ (Code of Conduct) ส าหรับ กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสโดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์
และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ท้ังนี้สามารถดูรายละเอียดได้ใน คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ 
ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัทเช่ือมั่นว่าการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมดังกล่าวจะเปน็ส่วนส าคญัอย่างยิ่งที่จะท าให้บรษิัท
ประสบความส าเรจ็  มีความเจริญก้าวหน้า  และเป็นที่ยอมรับจากทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

บริษัทมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติในการท างานใน
ฐานะตัวแทนของบริษัทดังนี้  

1. ยึดหลักนิติธรรม  
บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานและการท างานของตน  
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แนวทางปฏิบัติ  
- ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน  

ของทางราชการทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้  
- ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจ าเพาะของคู่แข่ง 

โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่
เปิดเผยข้อมูล ของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น  

 
2. มีความโปร่งใส 

การตัดสินใจและวิธีการด าเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธี
ปฏิบัติของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า 

 
แนวทางปฏิบัติ เช่น 

- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  

- ในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นญาติหรือบุคคลผู้อยู่อาศัยภายใต้
ชายคาเดียวกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นของบริษัทต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัตติามคู่มือแจกแจงอ านาจด าเนินการของบริษัท อย่างเคร่งครัด  

 
3. ต้ังมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม  

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่าง
ต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ อีกท้ังไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือ
ความสัมพันธ์ ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ 
เพศ 

 
4. ให้ความส าคัญต่อลูกค้า  

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้ความส าคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการควบคุมดูแลสินค้าและ
การบริการให้มีคุณภาพ อันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  
 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึ งมีต่อสังคมและชุมชน จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลัก  
ที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน  

 
6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง  

บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้ รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้บริษัทจะ
วางตัวเป็นกลาง 
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 ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม  

บริษัทก าหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการท างาน ดังนี้  
 

1. มีภาวะผู้น า  
ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้น าที่เหมาะสม และประพฤติตนให้เป็น  
ที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารจัดการบริษัท 

 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต  

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท 

 
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ
ระเบียบข้อบังคับในการท างานของบริษัทอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อช่ือเสียงในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 
4. รักษาทรัพย์สิน  

ผู้บริหารและพนักงานพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อ
กิจการของบริษัทเท่านั้น และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือในทางมิชอบ 

 
5. ปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา  

ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มี
ความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ร่วมกันในการท างาน 

 
6. เป็นพลเมืองดี  

ผู้บริหารและพนักงานพึงท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
 

7. ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย  
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิดพึงไม่ รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 
กับบริษัทหากการรับนั้นอาจท าให้เข้าใจได้ว่าผู้รับมีใจเอนเอียงหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษ
กับผู้ให้ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้ 
แนวทางปฏิบัติ  เช่น 
- กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารและพนักงานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวัญ เพื่อการโฆษณาทาง

ธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกินกว่า 
500 บาท ในกรณีของนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็น หนังสือและน าผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัท 
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8. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท 
แนวทางปฏิบัติ  เช่น  ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันต้องไม่ด าเนิน
ธุรกิจ/กิจกรรมใดๆ ท่ีอาจท าให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ/กิจกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

 
9. ไม่ใช้ข้อมูลจ าเพาะเพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ  

ผู้บริหารและพนักงานไม่น าข้อมูลจ าเพาะของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ 
 
แนวทางปฏิบัติ  เช่น   ผู้บริหารและพนักงานไม่น าข้อมูลจ าเพาะไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์หรือส่ง
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 
1.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทให้ความส าคัญกับการด าเนนิธุรกิจบนความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการ 
และการปฏิบัตติามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือภาคเอกชน ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท ดังนี ้
 

1 ห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสม ่าเสมอ 

2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท า  
ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งบุคคล  
ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อสื่อสารไปยัง
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ 
เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5 ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปช่ันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ 
และอาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมาย 

6 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้
มี ความ เข้ าใจ ในการปฏิ บั ติ ตามนโยบายการต่ อต้ านการทุ จริตคอร์รัป ช่ัน  และส่ งเสริม 
ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน 
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7 บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงาน  
การละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท 

8 บริษั ทมีน โยบายในการสรรหาหรือคั ด เลือกบุคลากร การเลื่ อนต าแหน่ ง การฝึกอบรม  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท  
อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในองค์กร และเป็นการสร้าง
หลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

9 เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบ  
ให้แน่ชัดส าหรับเรื่องดังต่อไปนี้ 
9.1 การให้ มอบ หรือรับของก านัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง  

ตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม 
9.2 การให้หรือรับบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดย

ต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอ าพรางการติด
สินบน 

9.3 ในการด า เนินกิจการ การติ ดต่ อ การเจรจา การประมู ล  และการด า เนินการอื่นๆ  
กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากน้ี 
กรรมการบ ริษั ท  ผู้ บ ริ ห าร  และพ นั ก งาน ของบ ริษั ท จะต้ อ งไม่ ให้ ห รื อ รั บ สิ น บ น 
ในทุกขั้นตอนของการด าเนินกิจการ 

 
ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วน “นัก
ลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “กฎบัตรและข้อบังคับ”  นอกจากนี้ ยังมีช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยผ่านทางอีเมล์ Info@amamarine.co.th และเว็บไซต์
ของบริษัท ในส่วน “ติดต่อเรา” เรื่อง “แจ้งเบาะแสทุจริต” 
 

 ในปี 2562 บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในโครงการต่อต้านทจุริตคอรร์ัปชั่น ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย" ส าหรับยื่นขอรับรองและข้อควรปรับปรุงเอกสาร
เพิ่มเตมิ เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารว่มกับแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Collective Action 
Coalition) ต่อไป   

นอกจากนี้บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรม และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตอคอร์รัปช่ันของ
บริษัทให้แก่พนักงานทุกระดับเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมเรื่อง “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในท่ี
ท างาน” โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกีย่วข้อง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  
เพื่อสร้างจิตส านกึท่ีดีให้กับพนักงานทุกระดับชั้นในการท างาน 
 
2. คณะกรรมอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยบริษัทได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังนี้ คณะอนุกรรมการบริษัทมีดังต่อไปนี้ 
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2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ 
ส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ก าหนด  

 
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย 

รายชื่อ  ต าแหน่ง 

1. นายมานิต  นิธิประทีป  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
2. นายฉัตรชัย  ศรีทิพยราษฎร์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์  1 กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ:  1 นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความสามารถในการท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของ                    

งบการเงิน 
* นางดวงสมร  นุตประศาสน์ ท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  และบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

6. มีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงินได้  

 
 วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระเว้นแต่จะ
ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่าการด ารงต าแหน่งเกินวาระที่ก าหนดมิได้ท า
ให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทด้วย 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการตรวจสอบ 
(1) รายงานทางการเงิน 
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(1.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดท า และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาส และประจ าปี 

 
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(2.1) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

(2.2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณทีี่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

 
(3) การควบคุมภายใน 

(3.1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล 
(3.2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้

ตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น 

 
(4) การตรวจสอบภายใน 

(4.1) สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิผล 

(4.2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบ และอนุมัติกฎบัตร
ของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

(4.3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือ  
เลิกจ้าง รวมทั้งในการก าหนด และปรับค่าตอบแทนผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัท  
ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ท าหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ 

(4.4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือบริษัทผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทาง  
การเงิน 

(4.5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตราก าลังของฝ่ายตรวจสอบภายในหรือ
บริษัทผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ 

(4.6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทรวมถึง ท่ีปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ ้าซ้อน 

 
(5) การสอบบัญช ี

(5.1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็น
อิสระ โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
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รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

(5.2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการ
เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง) 

(5.3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็น และเป็นเรื่องส าคัญ
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้ 

(5.4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดท า เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น 

(5.5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจ
สอบภายใน 

(5.6) รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ อาทิ มาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือ
มาตรา 313 เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงาน
ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ ส านักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญช ี

 

(6) การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(6.1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 

(7) การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(7.1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

และพิจารณา อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 
(7.2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาด

หลักทรัพย์ฯ ก าหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท 

(7.3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการ
กระท า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ทั้งนี้ รายการ หรือการกระท าดังกล่าว ได้แก่ 
(7.3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(7.3.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
(7.3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัท 
(7.4) หากคณะกรรมการบรษิัทหรือผู้บรหิารไมด่ าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระท าท่ี

เข้าลักษณะตามข้อ (7.3.1)  (7.3.2) และ (7.3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามที่กล่าว
ข้างต้นต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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(8) การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(8.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง 

และข้อเสนอแนะที่จ าเป็นเพื่อการพัฒนา 
(8.2) ให้ความส าคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทก าหนดเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจ าของการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท 
(8.3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 

แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ จากเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
นั้น 

 

(9) การบริหารความเสี่ยง 
(9.1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่ เหมาะสม มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
(9.2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ย ง และฝ่ายบริหารในการ

พิจารณาและให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
 

(10) ความรับผิดชอบอื่นๆ 
(10.1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุก
ประการของบริษัท  ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 

(10.2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับ             
สภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

(10.3) หน้าท่ีตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปรง่ใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้องกับหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วย 

รายชื่อ  ต าแหน่ง 

1. นายมานิต  นิธิประทีป  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายฉัตรชัย  ศรีทิพยราษฎร์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายพิศาล  รัชกิจประการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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หมายเหตุ:  นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
 
 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(1) การสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

(1.1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม 

(1.2) ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับ
การคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

(1.3) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทกรรมการใน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

(1.4) พิจารณา ทบทวน แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล ตลอดจนแบบ
ประเมินกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท 

(1.5) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
(2) การก าหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

(2.1) ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินส าหรับ
กรรมการบริษัทกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

(2.2) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

2.3 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารจัดตัง้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนดขึ้น และรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารและข้อมูลอื่นๆ ที่
จ าเป็นต่อคณะกรรมการ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร จ านวน 4 คน ดังนี ้

 
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบไปด้วย 

รายชื่อ  ต าแหน่ง 

1. นายชูศักดิ์  ภูชัชวนิชกุล ประธานกรรมการบริหาร 
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รายชื่อ  ต าแหน่ง 

2. นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการบริหาร 

3. นางสาวภัคจิรา  รัชกิจประการ กรรมการบริหาร 

4. นายธาตรี  เกิดบุญส่ง กรรมการบริหาร 
หมายเหตุ: นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้น
กรรมการบริหารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารพร้อมกับ  
การครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร 
(1) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
(2) ก าหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัทและก าหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของบริษัทและอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท 
(3) พิจารณาและด าเนินการในประเด็นท่ีส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท 
(4) พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะต่องานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
(5) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีที่

คณะกรรมการบริษัทก าหนดและอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
(6) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่กรรมการผู้จัดการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

หรืออนุมัติ 
(7) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทตามขอบเขตอ านาจอนุมัติ 
(8) มอบหมายหรือแนะน าให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร 
(9) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 
(10) พิจารณาและน าเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ หรือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือพิจารณาอนุมัติ 
 

ทั้งนี้ อ านาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
จะไม่รวมถึงอ านาจ หรือการมอบอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือรายการที่ ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการ
ดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และ
อนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยง
จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทรวมถึงความสามารถใน
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การแข่งขันในธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยทีมผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความช านาญในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 
 
 
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

รายชื่อ  ต าแหน่ง 

1. นายศักดิ์ชัย  รัชกิจประการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นางสาวธนิสร  กร ้ามาตร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นางอรอุมา  วิศาลสวัสดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายสทิธิพงษ ์ชิน้ฮะง้อ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี กรรมการบริหารความเสี่ยง 

7. นางดวงสมร  นุตประศาสน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

8. นายสมโชค  บุญเตี่ยว กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9. นายมนตรี  จิระวงศ์สันติสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง 

10. นายศุภธนิศร์  ประดับ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
หมายเหตุ:  นางดวงสมร  นุตประศาสน์ ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง 
ยกเว้นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทซึ่งจะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงพร้อมกับการครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(1) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส าคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(2) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่น าเสนอ ก่อนมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติ 

(3) ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง และก าหนดให้มีการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางที่ก าหนดไว้อย่างสม ่าเสมอ 

(4) รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินและทบทวน รวมถึงผล
การประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ และในกรณีที่มี
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เรื่องส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
 

3.  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

 การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปดว้ยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการบริษัทจ านวนไม่

น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัทท้ังหมด แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัท
ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด โดยพิจารณาถึง
คุณวุฒิ  ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณาถึงจากทักษะจ าเป็นที่ยังขาดอยู่ โดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาข้อก าหนด รวมถึงปัจจัยต่างๆ ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 

(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ 

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกด าเนินคดี หรือต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ 
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณชิย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท าอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือ
ทุจริต 

(6) ไม่อยู่ระหว่างการถูกกล่าวโทษ หรือถูกด าเนินคดี หรือต้องค าพิพากษา หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนั้น 

(7) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ต้องไม่มี
พฤติกรรมที่แสดงว่า มีเจตนาอ าพรางฐานะทางการเงิน หรือผลการด าเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจด
ทะเบียนนั้นๆ หรือของบริษัทท่ีเคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ ไม่เคยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
ในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญอันควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อ
ประชาชน หรือต้องยื่นต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(8) ในกรณีที่เคย หรืออยู่ระหว่างการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทใดๆ ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดง
ว่ามีการละเลยการท าหน้าที่ตามสมควร ในการตรวจสอบดูแลมิให้บริษัทนั้นๆ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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(9) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้
ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระนั้นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ ผู้
มีอ านาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือมีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เค ย เป็ น ผู้ ถื อหุ้ น ที่ มี นั ย  ห รื อ ผู้ มี อ าน าจควบ คุ ม ขอ งผู้ มี ค วาม สั ม พั น ธ์ ท า งธุ ร กิ จ กั บ บ ริษั ท                      
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง  
ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้
ด ารงต าแหน่ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
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หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่จะ
ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนั กงาน                      
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่วม                        
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(Collective Decision) ได้ 

 

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยได้เสนอช่ือกรรมการ
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยก าหนดให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออก
เสียงช้ีขาด 

 

 การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และก าหนดให้
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่คัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจาณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

 

(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม 

(2) เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่บริษัทก าหนดฯ รวมทั้งตามหลักเกณฑ์ของ 
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
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(4) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือผู้
มีอ านาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

(5) ควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงาน
ของกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(6) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ บริษัท
ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 
(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี

เวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ 
(2) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า

เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระต้องเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและตามหลักเกณฑ์ของ ส านักงาน 
ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

 การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 
บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 3 คน และก าหนดให้กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้
กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ 

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า

เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
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กิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

(4)  
 

 การสรรหาและแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย  3 คน และ

ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี
เวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้ 

(2) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 

 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

บริษัทก าหนดให้คณะกรรการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา คัดเลอืกบุคคลก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยคัดเลือกบุคคลที่
เหมาะสมตามกฏหมายและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท รวมทั้งการพิจารณาจากทักษะที่จ าเป็นที่ยังขาดอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารและพนักงานในต าแหน่งที่ต ่ากว่า
ระดับกรรมการผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหาร จะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทและหน้าที่ท่ีจะได้รับมอบหมาย 

 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดท าคู่มือกรรมการ 

ประกอบด้วย คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือปฏิบัติตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน ก.ล.ต. คู่มือการ
ก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัท ตลอดจนกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัท
ได้เตรียมข้อมูลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนการประชุมครั้งแรก ตลอดจนมีการพบปะหารือกับประธาน
กรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน 

 
แผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร 

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็น และความส าคัญของการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูง ในกรณีที่มีต าแหน่งผู้บริหารว่างลง บริษัทจะท าการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวนั้นๆ 
อีกทั้งพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต าแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน  ผู้
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ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการด าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนพัฒนาแผนการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเติบโตไปพร้อมองค์กรตามล าดับ  

กรรมการใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอบรมในหลักสูตรกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  หรือสถาบันอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ส่วนกรรมการใหม่ที่เคยผ่านการอบรม
หลักสูตรกรรมการ DAP หรือ DCP แล้วนั้น บริษัทจะจัดหาหลักสูตรการอบรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาและ
สนับสนุนการท างานของกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการได้น าประสบการณ์จากการอบรมมาถ่ายทอดต่อในที่
ประชุม  

 
4. การก ากับดูแลงานการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีให้กับบริษัทและเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว 

ส าหรับการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทก าหนดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่ง
มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วมดังกล่าว โดยการส่งตัวแทนของบริษัทไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในกรณีที่เป็น
บริษัทย่อย และให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือตามข้อตกลงร่วมกันในกรณีที่เป็นบริษัทร่วม และบุคคลที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทยังก าหนดให้ตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่ควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่ส าคัญต่อการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เข้าลงทุนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ
ควบคุมภายในท่ีดี รวมถึงมีมาตรการที่ท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยที่เข้าลงทุนจะมีการอนุมัติและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการท า
รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ และการท ารายการอื่นที่
ส าคัญ เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน และการลงทุนที่ส าคัญในธุรกิจ เป็นต้น 
 
5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแล และห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในท่ี
มีสาระส าคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัททั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการป้องกันการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทไว้ดังน้ี 

(1) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ น าความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทไปเปิดเผยกับหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 

(2) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ น าความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(3) ห้ามไม่ให้ กรรมการบริษัทผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ด าเนนิงานของบริษัทหรือข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ 
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อ
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สาธารณชน ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่ากระท าผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย 

(4) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทก าหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

(5) บริษัทก าหนดโทษทางวินัยส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่
ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น 

 
บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรับทราบถึงแนวทางในการป้องกันการน าข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ ตามที่กล่าวข้างต้น 
 
นอกจากนี้ บริษัทจัดส่งหนังสือแจ้งช่วงเวลาห้ามซ้ือ หรือ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคนทราบล่วงหน้าทุกไตรมาส  และรวมทุกช่วงในปี 2562 ผ่านทางอีเมล์ของบริษัท เพื่อปฏิบติตาม
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งก าหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัท น าข้อมูลภายในไปใช้ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นในทางมิชอบ และหลีกเลี่ยง หรืองดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน 
ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน หรือข้อมูลที่ส าคัญท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท” 

 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ไม่มีกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท ซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูล

ภายใน 
 
ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ 

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่ ร่วมพิจารณา และออกเสียงลงมติ ทั้ งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
คณะอนุกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการที่บริษัท หรือบริษัทย่อย ท ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตาม

หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 
56-1) ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” 
 

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 

 

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี(Audit Fee) 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ส าหรับรอบปีบัญชี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด) ดังนี ้

- ค่าสอบบัญชีของบริษัท  จ านวน 1,140,000 บาท  
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บริษทั เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากดั) จ านวน 470,000  บาท 
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ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่า

ล่วงเวลา ฯลฯ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง 

 
2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) 

บริษัทจ่ายค่าบริการให้ข้อมลูในแต่ละไตรมาส ส าหรับปี 2562  ให้กับบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
เพื่อการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จ ากัด (มหาชน) ปี 2562 รวมเป็นจ านวน 110,000 บาท   

 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 จ านวน 1,140,000 บาท เท่ากับปี 2561 ขณะที่ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
มีจ านวน 470,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 30,000 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.82 

 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีกับปีท่ีผ่านมา 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอื่น (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

  บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 1,140,000  1,140,000  110,000 110,000 
  บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด 440,000  470,000  - - 

รวม 1,580,000 1,610,000  110,000 110,000 
หมายเหต ุ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก 
(ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง 
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10.  รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความย่ังยืน) 
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม (รายงานแห่งความย่ังยืน) 

 

นโยบายและภาพรวม 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี ้

 
หมวดที ่1: การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทาง
การค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า 
การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อสินค้า  เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการ
รณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส านึกให้แก่บุคลากรของบริษัท ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

 
หมวดที ่2: การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก ากับดูแลกิจการ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่  
ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสาย
การบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกัน
อย่ างเหมาะสม นอกจากนี้  บริษั ทยั งได้ ก าหนดแนวทางการปฏิบั ติ ให้ แก่ ก รรมการ ผู้ บริห าร และพนักงาน 
ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ 

 

1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม ่าเสมอ 

2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าท่ีต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าท่ีเข้าข่าย
การทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งบุคคล  
ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความ
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เหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5) ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปช่ันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท 
ก าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมาย 

6) บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
ของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และส่งเสริม
ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน 

7) บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯรายงานการ
ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท 

8) บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท อย่าง
เป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกัน
ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

9) เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง 
และตรวจสอบให้แน่ชัด 
9.1) การให้ มอบ หรือรับของก านัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม 
9.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง 

ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็น
การอ าพรางการติดสินบน 

9.3) ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอื่น ๆ  
กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับ
สินบนในทุกขั้นตอนของการด าเนินกิจการ 

 
ในเดือนพฤศจิกายนปี 2562 บริษัทผ่านการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันซึ่งมีบทบาทส าคัญในการด าเนินมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันได้จัดท า “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” ซึ่งประกอบด้วยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเป็นข้ันตอน เพื่อวางระบบการป้องกันการด าเนินงานของบริษัท และบริษัท
ย่อยไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงมีการเผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบทาง
เวบไซต์ของบริษัท การอบรมพนักงานโดยเน้นย ้าให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนัก และเห็นความส าคัญเรือ่งการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทเน้นย ้าเรื่องการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตส านึกให้กับพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
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หมวดที ่3: การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ

เป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่
เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ 
อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้า
ระวังการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ
ร้องเรียนส าหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทและด าเนินการเยียวยา
ตามสมควร  

 
ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้าน

สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตส านึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 

หมวดที ่4: การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษัทในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 
2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และ

การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม  
3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่ วม

สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร 
 
บริษัทมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนที่จะพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน 
นอกจากนี้บริษัทยังใส่ใจในเรื่องการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ โดยก าหนดให้มีหลักสูตรพื้นฐาน 
สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และระบบการท างาน
ร่วมกัน ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพิ่มความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน โดยแบ่งเป็นการอบรมหลักสูตรภายในจ านวน 10 
หลักสูตร และหลักสูตรการอบรมภายนอกจ านวน 13 หลักสูตร 
นอกจากการพัฒนาความรู้ และศักยภาพให้กับพนักงานแล้ว บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมี                
ความรัก ความสามัคคี พนักงานมีความสุขในการท างาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ประจ าปีหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมพนักงานและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace)  
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ในปี 2562  บริษัทได้จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น  กิจกรรมวันเกิดประจ าเดือน งานเลี้ยง
สังสรรค์ปีใหม่  งานสงกรานต์  งานท าบุญบริษัท และการจัดอบรมต่างๆ ให้พนักงานในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมวันเกิดพนักงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม ่
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานสงกรานต ์
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การอบรม SHIPS : Core Competency วัฒนธรรมองค์กร 
 

4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึง
การให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดับช้ันของบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจัยความ
เสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบุคคล 
ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการคัดกรองค้นหา
โรคเชิงป้องกัน และค้นหาภาวะผิดปกตติามปัจจัยเสีย่งต่อสขุภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันโรคที่เกิด
จากการท างานได้เหมาะสมและถูกวิธ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) ด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีท างานท่ีดี โดยจัดให้มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย รวมถึง
จัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานท่ีท างานให้ถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัยอยู่เสมอ 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในการท างานของพนักงาน จึงได้
ก าหนดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล โดยอาศัยต้นแบบ
ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Guidelines 
on Occupational Safety and Health Management Systems ILO-OSHMS 2001)   ทั้ ง นี้  

http://203.151.146.11:8080/intranet/index.php/2-uncategorised/127-ships-core-competency-2
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บริษัทยังจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน เป็น
ผู้ด าเนินการ ควบคุม ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานประกอบด้วย ตัวแทนระดบับริหาร 1 คนท า
หน้าท่ีเป็นประธาน กรรมการผู้แทนนายจ้าง 2 คน และกรรมการตัวแทนลูกจ้าง 3 คน และเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 คนท าหน้าท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานบน
หน้าเว็บไซต์ของบริษัท  www. amamarine.co.th 
 
จากการที่บริษัทปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2562 
บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการท างาน และการเกิดโรคร้ายแรงจากการท างาน 
 

7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือ
การกระท าท่ีไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานท่ีรายงานเรื่องดังกล่าว 

 
ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงาน มีวาระการ

ด ารงต าแหน่ง 2 ปีเพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสารในการน าเสนอ และร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการท างาน ความไม่สะดวก ความ
สะอาดที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท างาน ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ส่งมา
จากพนักงานจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสวัสดิการ และหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจาก
กฎหมายก าหนดได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง ความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีรายงาน หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม 

 
หมวดที ่5: ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์

สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าของบริษัทดังนี้ 
1) บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้า  

ที่อยู่ภายใต้การดูแลระหว่างการจัดส่ง รับสินค้าและน าส่งสินค้าตรงตามเวลา ปฏิบัติตามสัญญา 
ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน  พร้อมกับการเอาใจใส่  
กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม 

2) บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลกูค้าไดร้ับข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
ของบริษั ทที่ ถู กต้ อง ไม่ บิ ด เบื อน  คลุม เครือ  เพื่ อ ให้ ลู กค้ ามี ข้ อมู ลที่ ถู กต้ องและเพี ย งพอ 
ในการตัดสินใจ  



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

 

117 

3) จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการให้บริการของบริษัทหรือการให้บริการ  
ที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (website)  เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

4) บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ 
 

หมวดที ่6: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทด าเนินการและ
ควบคุมให้การด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเป็นไปตามกฎข้อบังคับสากลขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ  
(IMO-International Maritime Organization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน
มลพิษจากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 บริษัทได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบนเรือดังนี้ 

1. กิจกรรมการคัดแยกและก าจัดขยะบนเรือ 
2. โครงการดูแลเครื่องจักรบนเรือให้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
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นอกจากน้ี บริษัทยังได้ด าเนินการตามมาตรฐานคู่มือความปลอดภัยระหว่างประเทศส าหรับเรือบรรทุกน ้ามัน

และเทอร์มินัล (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals: ISGOTT) ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจาก
การขนส่งน ้ามัน และ/หรือ ของเหลวทางเรือ โดยมีนายตรวจ (Loading Master) ประจ าท่าเรือต่างๆ เป็นผู้ตรวจสอบ 
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ขณะที่เรือของบริษัทเทียบท่าเพื่อรับ-ส่งสินค้าตามเมืองต่างๆ ที่เป็นเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ (Emission 

Control Area) เรือของบริษัทต้องมีปริมาณก ามะถันในน ้ามันเชื้อเพลิง (low Sulphur) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศ อีกท้ังยังช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทให้ความส าคัญกับการเลือกใช้รถบรรทุกน ้ ามันที่ เป็นมิตร  

กับสิ่งแวดล้อม (ยูโร 3) โดยเลือกใช้รถหัวลากจูง (รถหัวลาก) ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้น ้ามันเชื้อเพลิง
และลดปริมาณการปล่อยไอเสีย ซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะฝุ่นละออง ควันด า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  โดย
ก าหนดการลดปริมาณก ามะถันในน ้ามันดีเซลท าให้รถปล่อยไอเสียที่มีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลดลงยังผลให้เกิดฝุ่นซัลเฟตน้อ
ยลง  นอกจากน้ี ยังก าหนดให้มีการบ ารุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
ในระยะยาว บริษัทได้เลือกใช้น ้ามันไบโอดีเซล B20 ซึ่งช่วยลดการสึกหรอของปั๊มพ์เช้ือเพลิงในเครื่องยนต์  ไม่มีสารอะโร
มาติกส์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง อีกท้ังยังช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
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ในส่วนของส านักงาน บริษัทยังคงรณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และปิดไฟในช่วงพักกลางวัน 

ตลอดจนปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ ตลอดจนใช้กระดาษที่ใช้แล้ว (re-used paper) ในการถ่ายเอกสารเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน 
และลดค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าไฟ ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ และอื่นๆ ให้กับบริษัท 
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หมวดที ่7: การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม 

โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในส่วนของการรับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ให้ลงปฏิบัติงาน  
ในเรือเพื่อให้ครบถ้วนตามข้อก าหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น และสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรือให้แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อีกทั้งจะจัดให้มีการให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งสาขาเดินเรือและเครื่องกลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น  บริษัทยังได้ส่งเสริมให้
พนักงานของบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย 

 
หมวดที ่8: การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

และผู้มีส่วนได้เสีย 
 
บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความ

สมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 
กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

(1) กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน 
 

เนื่องด้วยบริษัทได้เห็นถึงความส าคัญในการสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม เพื่อให้
มีความมั่นคงและเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและอนาคตให้กับเยาวชนให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่
ดี และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยมอบทุนการศึกษาจ านวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาและสร้างขวัญก าลังใจให้กับครอบครัวพนักงาน โดยบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการขอรับ
ทุนการศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด  
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(2) กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเขาดิน อ.ศรีราชา จ. 
ชลบุร ี
บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนท่ีมีความสามารถ ซึ่งจะเป็นก าลังหลัก

เพื่อประเทศในอนาคต บริษัทจึงได้บริจาคทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 
และร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เป็นจ านวนเงิน 68,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดเขาดิน อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) กิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของ 
  บริษัทร่วมเป็นส่วนนึงในการแบ่งปัน และสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของการเป็น “ผู้ให้” การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยบริษัทได้บริจาคเงินและสิ่งของ ประกอบด้วย อาหาร ข้าวสาร 
อาหารสุนัข อาหารแมว และเงินอีกจ านวน 3,500 บาท ให้กับบ้านลุงหยี ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 9/4 หมู่6 ซอยศาลาธรรมสพณ์ 
34  เเขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา โดยลุงหยี เป็นผู้ดูแลสุนัข และแมวจรจัด ระยะเวลานานกว่า 20 ปี จ านวนกว่า 300 
ตัว โดยสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่ถูกเจ้าของทิ้ง ไม่มีที่อยู่ ป่วย และพิการ อีกจ านวนหนึ่ง 
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นอกจากนี้ บริษัทได้น าเงินจ านวน 3,500 บาท ร่วมบริจาคให้กับศาลเจ้าแม่เบิกไพร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 1 
ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของ ประชาชนในอ าเภอบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียงมาจวบจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของบริษัท (Customer Satisfaction)  

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการบริการที่ดี  สินค้าครบถ้วนตั้งแต่การรับสินค้าต้นทางจนถึงปลายทาง 
และตรงต่อเวลาในการขนส่ง  

ในปี 2562 ฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้าของบริษัททุกรายใน
แต่ละเดือนเพื่อประเมินผลการท างานของเรือท้ังหมด 11 ล า บริษัทได้รับคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าอยู่
ที่ร้อยละ 96 ส่วนบริษัทย่อย ฝ่ายบริหารคุณภาพและความปลอดภัยได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ
ให้บริการของบริษัทในทุกไตรมาสเพื่อประเมินผลการท างานของรถบรรทุกน ้ามันจ านวน 181 คัน บริษัทได้รับคะแนนความพึง
พอใจของลูกค้าที่เฉลี่ยร้อยละ 97 จากผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ส่งเสริมให้บริษัทปรับปรุงการให้บริการลูกค้าท่ีดีขึ้น 
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11.  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
บริษัทให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่าง

เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษัท
รับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยค านึงถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบ ริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประเมินความ
ถูกต้องและโปร่งใสของรายงานทางการเงิน รวมถึ งดู แลให้บริษัทมี การปฏิบั ติต ามข้อก าหนด และกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง ดูแลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 17 หลักการ ดังนี ้

 

(1) การควบคุมภายในองค์กร หรือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Control Environment) 
(2) การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 
(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

(1) การควบคุมภายในองค์กร หรือ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 - คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรมในการเป็นแบบอย่างที่ดีท้ังการประพฤติตน
และการปฏิบัติงาน ผ่านการบริหารจัดการตามล าดับสายการรายงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตนได้ตามที่บริษัทคาดหวัง มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตนอย่างซื่อตรงและยึด
มั่นต่อคุณค่าของจริยธรรม จึงได้จัดท าคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน  
 - คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมทั้งข้อบังคับบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์  
จากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  โดยเลือกจากคุณสมบัติของกรรมการที่ก าหนดไว้ใน 
“โครงสร้างการจัดการ” และปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด 
 - คณะกรรมการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณา อนุมัติ
แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารน าไปใช้ในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดยคณะกรรมการ
ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน  จึงสามารถติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานได้อย่าง
เหมาะสม 

- คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกับจ านวนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน มีการจัดท าแผนอัตราก าลังพลประจ าปี ใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) และตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน Key Performance Indicator  (KPI) ที่เป็นไปได้ส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่งเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันมากเกินไป 
โดยแจ้งให้พนักงานได้รับทราบล่วงหน้าถึงวิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทจะน าผลการประเมินมาใช้พิจารณา
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โบนัส ปรับเงินเดือน และปรับต าแหน่ง ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีแผนฝึกอบรมประจ าปีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ พัฒนาทักษะของพนักงานแต่ละต าแหน่งตามหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 

 

 (2) การประเมินความเสี่ยง   

 -  บริษัทให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน ภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองนโยบาย แนวทางในการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ทบทวนและติดตามความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ก่อนรายงาน
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกระดบัมีสว่นร่วมในการระบุความเสีย่งจากปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ประเมิน จัดระดับความเสี่ยงและก าหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยค านึงถึงโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการ
เกิดทุจริต นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการทุจริต
ในลักษณะต่าง ๆ ด้วย 
 

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 

- บริษัทก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยค านึงถึงอ านาจการอนุมัติ 
การสอบทาน การกระทบยอด และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนแก้ไขระเบียบหรือ
คู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  

- บริษัทก าหนดมาตรการการท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมี  
ความขัดแย้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยมีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้นโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกัน ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและเหตุผลของการท ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและ
เงื่อนไขของรายการ โดยต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

-  ส าหรับการปฏิบัติงานบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ปลอดภัย
จากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีระเบียบการปฏิบัติงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรัดกุม จัดเตรียมแผนรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีการพัฒนาและดูแลซ่อมบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม มีการติดตามข่าวสารด้านภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อแจ้งเตือนพนักงานในบริษัท มีการ
ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดให้มีระบบตรวจสอบผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กรก่อนอนุญาตให้
เข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร และมีการส ารองข้อมูลและฐานข้อมูลไว้ท้ังภายในและภายนอกบริษัท  

 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

- บริษัทมีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล บริษัท
จึงมีการลงทุนโปรแกรม Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้ข้อมูลที่ได้น ามาใช้ในการบริหารและจัดเก็บอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถรองรับการขยายตัวด้านธุรกิจในอนาคต  
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- บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ โดย
จัดให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งจัดให้มีรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดตาม
สมควรและจัดเก็บเอกสารส าคัญโดยเลขานุการบริษัทเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 

-            บริษัทมีกระบวนการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อย
ผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดให้มีระบบการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์บริษัท อีเมล์ โซเชียลมีเดีย กล่องแสดงความคิดเห็นและข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีช่องทางพิเศษให้บุคคลภายในและภายนอกแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเบาะแสการฉ้อฉล
หรือทุจริต ผ่านช่องทางอีเมล์ หรือ เว็บไซต์บริษัท หรือส่งจดหมายลงทะเบียนถึงกรรมการตรวจสอบโดยตรงได้อย่างปลอดภัย  

-            ส าหรับการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรท าได้โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท อีเมล์ 
รวมทั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นศูนย์รวมการจัดการ
สาระส าคัญของข้อมูลของบริษัทและประสานงานให้ข้อมูลกับนักลงทุนภายนอกองค์กร  

    

(5) ระบบการติดตาม 

- มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยน าเสนอผล
การด าเนินงานของบริษัทต่อท่ีประชุมประจ าเดือน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีการ
ประชุมติดตามงานระหว่างฝ่ายบริหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

- หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่อง
จะรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อหารือร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ ก าหนดแนวทางแก้ไขและระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ
อย่างทันท่วงที และรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส หลังจากนั้นหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจะท าการติดตามความคืบหน้าและผลการแก้ไข และรายงานผลการแก้ไขให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ต่อไปจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น  

-             คณะกรรมการตรวจสอบประชุมรว่มกับผูส้อบบัญชีทุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบการเงิน เพื่อประเมินระบบ
ควบคุมกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส  

 
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก าหนด ผลการประเมินสรุปได้ว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และข้อก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลให้สามารถป้องกันการน าทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ ส าหรับการควบคุมภายใน
ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มี
สาระส าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2982   
แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ซึ่งได้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
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ธันวาคม 2562 มิได้แสดงความเห็นว่าบริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ในรายงานการสอบ
บัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับปรุงกฎบัตรฝ่าย
ตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลส าหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความ
เสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งงานการให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ และยังติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบที่วางไว้ว่าได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้มีจ านวนผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณ
งาน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ด้วยการสอบทาน
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งช้ีเหตุการณ์หรือปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการระบุ
และประเมินความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงที่มีให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  โดยมีการติดตามสอบทาน
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

การตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตจาก
ภายนอกและภายในองค์กร  เพื่อช่วยบ่งช้ีสิ่งบอกเหตุและประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดทุจริตในกระบวนการท างานที่มี
ความเสี่ยง และสอบทานมาตรการป้องกันและการควบคุมเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมได้พิจารณา
แต่งตั้ง นางดวงสมร นุตประศาสน์ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานที่ท างานด้านตรวจสอบภายในและบริหารความ
เสี่ยงมาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี และประวัติการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แล้วมี
ความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนภาระหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จและ
มีประสิทธิผล พร้อมทั้งมีบทบาทในการให้ค าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
รวมทั้งพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม บริษัทมีการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk 
Management : ERM) ซึ่งครอบคลุมทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
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ยอมรับได้ โดยได้ก าหนดคู่มือการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO)  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่ายงานท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะรายงาน
ความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและติดตามการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 
และ ปี 2562 

 

บริษัท และ AMAL มีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ 
ได้ดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ความสัมพันธ ์

1) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“AMAL”) 
ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าเหลวทางรถ 

- AMAL เป็นบริษัทย่อย ที ่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน 
จดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562 
- บริษัทและ AMAL มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่  
1) นายพิศาล รัชกิจประการ 
2) นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล 
3) นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ 
4) นายศักดิ์ชัย  รัชกิจประการ 

2) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) (“PTG”) 
ประกอบธุรกิจค้าส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจ าหน่าย
น ้ามันของบริษัท ผู ้ค้าน ้ามันรายอื ่น และ ผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น ้ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงธุรกิจค้าปลีกน ้ามันเช้ือเพลิง ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และ
ธุรกิจร้านกาแฟ ผ่านบริษัทย่อยของ PTG 

- PTG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด (“PTGLG”) โดยถือ
หุ ้นในส ัดส ่วนร ้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ ว ันที่   
31 ธันวาคม 2562 ในขณะที่ PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้น
ในส ัดส ่ วนร ้อยละ 24.00 ของท ุนจดทะเบ ียนช  าระแล ้ว  ณ ว ันที่   
31 ธันวาคม 2562 
- บริษัทมีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร / ผู้บริหารของ 

PTG ได้แก่ 
1) นายรังสรรค์ พวงปราง 
2) นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ 

3) บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (“PTC”) 
ประกอบธุรกิจค้าปลีกน ้ามันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน ้ามัน 
PT โดย PTC เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานสถานีบริการน ้ามัน 

- PTC เป็นบริษัทย่อยที ่ PTG ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

4) บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จ ากัด (“EPO”) 
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทนจ าหน่าย
น ้ามันของ PTG ผู ้ค ้าน ้ามันรายอื ่น และผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้น ้ามันเชื้อเพลิงในการด าเนินธุรกิจ 

- EPO เป ็นบร ิษ ัทย ่อยที ่  PTG ถือหุ ้นในส ัดส ่วนร้อยละ 99.98 ของทุน 
จดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ความสัมพันธ ์

5) บริษัท พีระมิด ออยล์ จ ากัด (“PMO”) 
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้ามันเช้ือเพลิงให้กับ ตัวแทนจ าหน่าย
น ้ามันของ PTG ผู ้ค ้าน ้ามันรายอื ่น และผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้น ้ามันเช้ือเพลิงในการด าเนินธุรกิจ 

- PMO เป็นบริษัทย่อยที ่ PTG ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุน 
จดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

6) บริษัท วันลิ้งค์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (“OLNET”) 
ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีการให้บริการติดตามและบริหาร
ยานพาหนะผ่านดาวเทียม 

- OLNET เป็นบริษัทร่วมที่ OLTEC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ บริษัท เอเลิศ   ดิสทริ
บิวช่ัน จ ากัด (“ALERT”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
- บริษัทมีกรรมการ 1 ท่าน ท่ีเป็นกรรมการของ OLNET ได้แก่ 
    นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ  
- บริษัทมีกรรมการ 2 ท่าน ท่ีเป็นกรรมการของ ALERT ได้แก่ 
1) นายพิศาล รัชกิจประการ 1 โดยภรรยาถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 

15.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
2) นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ 2 โดยถือหุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 29.98 

ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และภรรยาถือ
หุ้น ALERT ในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 

หมายเหตุ : 
 1 นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการของ ALERT 
  ตั้งแต่วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 และภรรยาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ ALERT 
  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
 2 นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการของ ALERT 

 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  รวมทั้งนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ และ
 ภรรยาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของ ALERT ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 

7) บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ ากัด (“PPPGC”) 
ประกอบธุรกิจด้านน ้ามันปาล์มแบบครบวงจร 
 
 
 
 
 
 

- PPPGC เป็นบริษัทร่วมที่ PTG ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40.00  
ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
- บริษัทมีกรรมการบริษัท 1 ท่าน ที่เป็นผู้บริหารของ PPPGC ได้แก่ นางสาว

ภัคจิรา รัชกิจประการ 
- นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล เป็นผู้บริหาร PTG และกรรมการของ PPPGC ซึ่ง

เป็นคู่สมรสของ นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล  กรรมการบริษัท และเป็นพี่สาว
นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการบริษัท  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ ความสัมพันธ ์

8) บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จ ากัด (“OLP”) 
ประกอบธุรกิจจ าหน่ายน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ ตัวแทน
จ าหน่ายน ้ามันของ PTG ผู้ค้าน ้ามนัรายอื่น และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น ้ามันเชื้อเพลิงใน
การด าเนินธรุกิจ 

- OLP เป ็นบร ิษ ัทย ่อยที ่  PTG ถือหุ ้นในส ัดส ่วนร้อยละ 99.97 ของทุน 
จดทะเบียนช าระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 
1. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส์ 

จ ากัด (“AMAL”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 
- บริษัท และ AMAL ร่วมกันใช้พื้นที่ภายในอาคารเดอะไนน์

ทาวเวอร์ โดยใช้เป็นส านักงานใหญ่ ซึ ่งพื ้นที ่ดังกล่าว 
บริษัทได้ท าสัญญาเช่าโดยตรงจากเจ้าของอาคาร และให้ 
AMAL เช่าช่วงต่อจากบริษัท (“AMA”) 

1.31 0.05 - บริษัท มีความเห็นว่า AMAL ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ส านักงานใหญ่มาก เนื่องจาก
ฝ่ายปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่บริหารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามันและ
ประสานกับลูกค้า ตั้งอยู่ที่ส านักงานย่อยท่ี อ าเภอลาดหลุมแก้ว และอ าเภอศรีราชา บริษัท
จึงแบ่งพื้นที่ส านักงานส่วนหนึ่งให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น 
(ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ) จาก AMAL โดยค านวณจากประมาณการใช้
พื้นที่ที่ AMAL ใช้งาน และอัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ตกลงกัน โดยอัตราค่าเช่า
และค่าใช้จ่ายอื่น ที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL บริษัทก าหนดในลักษณะการบวกเพิ่มจาก
ต้นทุน (Cost Plus) โดยอ้างอิงจากอัตราค่าเช่าที่บริษัทตกลงจ่ายให้กับเจ้าของอาคาร 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจาก AMAL ยังไม่
มีความจ าเป็นต้องใช้พื ้นที่ส านักงานใหญ่มาก การเช่าพื้นที่เองอาจก่อให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากกับ AMAL ได้ 

เงินให้กู้ยืม 
- AMAL ออกต ั ๋วส ัญญาใช ้ เง ินให ้ก ับ AMA เพ ื ่อใช ้ เป็น
หลักประกันในการขอกู้เงินจาก AMA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

84.39 
 
 
 
 
 
 

74.37 -  AMAL มีความจ าเป็นต้องกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ ซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ AMAL กู้ยืมเงินจาก AMA ภายในวงเงินไม่
เกิน 95.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้
เป็นหลักประกันให้กับบริษัท 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วยเพิ่ม
สภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลูกหนี้อ่ืน  
- บริษัท มีรายได้ค้างรับที่เกิดจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นท่ี

บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL ในแต่ละเดือน 

2.67 2.53 
 
 
 
 

- รายได้ค้างรับเกิดขึ้นจากค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจาก AMAL เนื่องจาก
การใช้พื้นที่ส านักงานร่วมกัน ส าหรับค่าเช่าและค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้รับช าระ โดยบริษัท
บันทึกเป็นรายได้ค้างรับ 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นไปตามเงื ่อนไขทางการค้าทั่วไป และการใช้พื ้นที่ส านักงานใหญ่ร่วมกันก็ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นจึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

ดอกเบี้ยค้างรับ 
- บริษัท มีดอกเบี้ยค้างรับ  ที่เกิดจากการให้  AMAL กู้ยืม

เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

3.51 0.38 - ดอกเบี้ยค้างรับ เกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อป ี

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วยเพิ่ม
สภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

ดอกเบี้ยรับ 
- บริษัท มีรายได้จากดอกเบี้ย ที ่เกิดจากการให้  AMAL 

กู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

3.06 4.55 - รายได้ดอกเบี้ยรับ เกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมแก่ AMAL โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และช่วยเพิ่ม
สภาพคล่องให้ดีขึ้น เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
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 ปี 2561 ปี 2562 
2. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 

จ ากัด(มหาชน) (“PTG”) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 
- AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้กับ PTG ตาม

สัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.20 63.70 - การให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ PTG เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ 
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงโดยก าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกบัท่ี
ใช้กับลูกค้าอื่นท่ี AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า 
- ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึกข้อตกลง

แนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าจ้าง จาก PTG มาเป็น PTGLG 
ส่งผลให้ AMAL ไม่มีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าให้กับ PTG ตั้งแต่วันที่ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก

ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงใหก้ับ 
PTG นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และก าไรให้กับบริษัท 
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 ปี 2561 ปี 2562 
 ต้นทุนจากการให้บริการ – ซื้อน ้ามัน 

- AMAL ซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงจาก PTG เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง
สินค้า 

108.17 111.17 - ที่ผ่านมา AMAL ก าหนดให้รถบรรทุกน ้ามันเติมน ้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามัน PT 
(ซึ่ง PTC เป็นผู้ด าเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างรวมถึงสร้างถังน ้ามันส ารองในอ าเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นส านักงานย่อยส าหรับ
การขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ได้ตกลงซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถบรรทุกน ้ามันจาก 
PTG ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื ่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน ้ามันที ่จอดที่
หน่วยงานศรีราชาก่อนออกให้บริการในแต่ละครั้ง ท าให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่
ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุกน ้ามันของบริษัท มีน ้ามันเช้ือเพลิงเพียงพอส าหรับการเดิน
รถเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่จ าเป็นต้องเติมน ้ามันที่สถานีบริการน ้ามัน การที่ AMAL 
สามารถซื้อน ้ามันในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน ้ามัน 
และลดสัดส่วนการเติมน ้ามันจากสถานีบริการน ้ามันลงได้ ท าให้ AMAL มีต้นทุนการ
ให้บร ิการขนส่งลดลง เนื ่องจากราคาจ าหน่ายน ้ามันเชื ้อเพลิงในลักษณะค้าส่ง 
(Wholesale) จะมีราคาต ่ากว่าราคาจ าหน่ายน ้ามันเช้ือเพลิงหน้าสถานีบริการน ้ามัน 

-  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการก าหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้า
ทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 
 
 
 
 
 

ค่าฝึกอบรม 
- AMAL ใช้บริการฝึกอบรมพนักงานขับรถ จาก PTG 
 

0.68 
 

 

- 
 

-  AMAL ส่งพนักงานขับรถไปอบรมกับ PTG หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุม
น ้ามันเชื้อเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายกระทรวงพลังงาน โดยค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรมเป็นอัตราเดียวกับท่ี PTG เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น 

-  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการก าหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ค่าความเสียหายจากการขนส่ง 
- PTG เรียกเก็บค่าความเสียหายจาก AMAL เนื่องจากเกิด
เหตุน ้ามันหกล้น ขณะไปรับน ้ามันที่คลังไทยออยล์ 
 

0.01 - - PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) เรียกเก็บค่าน ้ามันท่ีหกล้น ขณะไปรับน ้ามันที่คลังไทยออยล์ ตาม
ข้อก าหนดในสัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการก าหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 
ลูกหนี้การค้า 
- PTG มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน ้ามัน

เช้ือเพลิงของ AMAL 

6.05 5.84 - ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 

- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงใหก้ับ 
PTG นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  

เจ้าหนี้การค้า 
- AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน ้ามันเช้ือเพลิง

จาก PTG 

4.77 5.99 - ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื่อและก าหนดวงเงินขายเชื่อใหก้ับ
ลูกค้าท่ีซื้อน ้ามันอย่างต่อเนื่อง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 
3. บริษัท ปิโตรเลียมไทย  

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(“PTC”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 
- AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้กับ PTC ตาม

สัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 

381.66 481.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ PTC เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ 
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงโดยก าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกบัท่ี
ใช้กับลูกค้าอื่นท่ี AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า 
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก

ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงใหก้ับ 
PTC นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และก าไรให้กับบริษัท 

ต้นทุนจากการให้บริการ – ซื้อน ้ามัน 
- AMAL ซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงจาก PTC เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่ง

สินค้า 

18.77 31.41 
 

- ที่ผ่านมา AMAL ก าหนดให้รถบรรทุกน ้ามันเติมน ้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามัน PT 
(ซึ่ง PTC เป็นผู้ด าเนินงาน) อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ AMAL ได้ลงทุนซื้อที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง รวมถึงสร้างถังน ้ามันส ารองในอ าเภอ ศรีราชา เพื่อใช้เป็นส านักงานย่อยส าหรับ
การขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ก าหนดให้ ก่อนออกให้บริการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้ง
รถบรรทุกน ้ามันที่จอดที่หน่วยงานย่อยศรีราชาจะเติมน ้ามันจากถังส ารองน ้ามันภายใน
หน่วยงานย่อยศรีราชา ท าให้การขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไม่ไกลมาก รถบรรทุก
น ้ามันของบริษัทมีน ้ามันเชื้อเพลิงเพียงพอส าหรับการเดินรถเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จึงไม่
จ าเป็นต้องเติมน ้ามันที่สถานีบริการน ้ามัน 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ส าหรับการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่ระยะทางไกล AMAL ก าหนดให้รถบรรทุกน ้ามันเติม
น ้ามันเชื้อเพลิงที่สถานีบริการน ้ามัน PT ตามที่ก าหนด เนื่องจากบริษัทได้เปรียบเทียบแล้ว
พบว่า ราคาขายปลีกน ้ามันในสถานีบริการน ้ามัน PT ไม่แตกต่างจากราคาขายปลีกน ้ามัน
ของผู้ประกอบการรายอื่นในขณะที่สถานีบริการน ้ามัน PT ที่ก าหนดให้เติมน ้ามัน ก็เป็น
สถานบริการที่ออกแบบมาให้เหมาะสมส าหรับการใช้บริการของรถบรรทุกและรถขนาด
ใหญ่ และมีพื้นที่เพียงพอส าหรับเป็นจุดพักรถ (ท้ังนี้ AMAL สามารถใช้พื้นที่พักรถโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปของ PT) รวมถึงอยู่บนเส้นทางหลักที่บริษัทใช้ขนส่ง
สินค้าให้กับลูกค้า 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกลา่วมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็น
รายการค้าปกติ และมีการก าหนดราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 

ลูกหนี้การค้า 
- PTC มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน ้ามัน

เช้ือเพลิงของ AMAL 

54.02 41.42 - ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTC ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 

- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงใหก้ับ 
PTC นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการระหว่างกัน

(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินค ้าประกัน 
- AMAL มีเงินค ้าประกันเช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน ้ามัน 

PT ที ่อ าเภอ ลาดหลุมแก้ว เพื ่อใช้เป็นส านักงานย่อย
ส าหรับการให้บริการขนส่งไบโอดีเซลB100 ให้กับลูกค้าที่
เป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง 

0.03 0.03 - บริษัทก าหนดให้มีส านักงานย่อยขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าหรือจุดรับ/จ่ายสินค้าที่
ส  าคัญของลูกค้า เพื ่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามันและ
ประสานงานกับลูกค้า ส าหรับส านักงานย่อยที่อ าเภอ ลาดหลุมแก้วที่บริษัทเช่าพื้นที่
ภายในสถานีบริการน ้ามัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับลูกค้าจึง
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการน ้ามันดังกล่าวก็มีพ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับ
ใช้เป็นส านักงานและจุดจอดรถบรรทุกน ้ามัน  

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม
ส าหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามันและสอดคล้องกับท าเลที่ตั้งของลูกค้า  

 

เจ้าหนี้การค้า 
- AMAL มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน ้ามันเช้ือเพลิง

จ า ก ส ถ า น ี บ ร ิ ก า ร น  ้ า ม ั น  PT ( ซ ึ ่ ง  PTG เ ป็ น 
ผู้ด าเนินงาน) 

0.97 0.16 - ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการขายเชื่อตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PTG ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ที่ PTG จะพิจารณาการขายเชื่อและก าหนดวงเงินขายเชื่อใหก้ับ
ลูกค้าท่ีซื้อน ้ามันอย่างต่อเนื่อง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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 ปี 2561 ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเช่า 
- AMAL เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน ้ามัน PT ที่อ าเภอ 

ลาดหลุมแก้ว เพื ่อใช้เป็นส านักงานย่อยส าหรับการ
ให้บร ิการขนส่งไบโอดีเซลB100 ให ้ก ับล ูกค้าที ่เป็น
ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง 

0.12 0.13 - บริษัทก าหนดให้มีส านักงานย่อยขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าหรือจุดรับ/จ่ายสินค้าที่
ส  าคัญของลูกค้า เพื ่อความสะดวกในการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามันและ
ประสานงานกับลูกค้า ส าหรับส านักงานย่อยท่ีอ าเภอลาดหลุมแก้วท่ีบริษัทเช่าพื้นที่ภายใน
สถานีบริการน ้ามัน PT มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับลูกค้าจึง
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และสถานีบริการน ้ามันดังกล่าวก็มีพ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับ
ใช้เป็นส านักงานและจุดจอดรถบรรทุกน ้ามัน โดยเปรียบเทียบราคาให้เช่าพื้นที่กับบริเวณ
ใกล้เคียงเห็นว่าไม่มีความแตกต่างเรื่องราคาค่าเช่า 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม
ส าหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามันและสอดคล้องกับท าเลที่ตั้งของลูกค้า 
รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคก็เหมาะสม 

ค่าสาธารณูปโภค 
- AMAL เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน ้ามัน PT ที่อ าเภอ 

ลาดหลุมแก้ว เพื ่อใช้เป็นส านักงานย่อยส าหรับการ
ให้บร ิการขนส่งไบโอดีเซลB100 ให ้ก ับล ูกค้าที ่เป็น
ผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 แห่งหนึ่ง ซึ่งจะมีค่าน ้าและค่า
ไฟฟ้าที่ทาง PTC ต้องเรียกเก็บตามจ านวนที่ใช้จริง 

0.04 0.07 - การที่บริษัท ได้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน ้ามัน PT ส่งผลให้บริษัทมีค่าไฟฟ้าและค่าน ้า 
ที่ทาง PTC เรียกเก็บจากบริษัทตามตัวเลขมิเตอร์ที่ใช้จริง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าวมีขนาดและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม
ส าหรับการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามันและสอดคล้องกับท าเลที่ตั้งของลูกค้า 
รวมถึงอัตราค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคก็เหมาะสม 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

142 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 
 
 
 
 
 
 

ค่าความเสียหายจากการขนส่ง 
- PTC เร ียกเก็บค่าความเสียหายจาก AMAL เนื ่องจาก
น ้ามันขาด ขณะไปส่งน ้ามันท่ีคลัง PTC 
 
 
 

0.01 
 
 
 
 

 

0.06 
 
 
 
 
 

- PTC  (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) เรียกเก็บค่าน ้ามันขาด ขณะไปส่งน ้ามันท่ีคลัง PTC เกินกว่า 100 
ลิตร  

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เป็นรายการค้าปกติ และมีการก าหนดราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า
ทั่วไป  

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

รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 
- AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเชื ้อเพลิงให้กับ EPO ตาม

สัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ EPO เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ 
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงโดยก าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกบัท่ี
ใช้กับลูกค้าอื่นท่ี AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า 
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก

ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงใหก้ับ 
EPO นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและเงื่อนไข
การค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และก าไรให้กับบริษัท 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 
ลูกหนี้การค้า 
- EPO มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน ้ามัน

เช้ือเพลิงของ AMAL 
 
 
 
 
 
 

2.17 
 
 
 
 
 
 
 

1.37 - ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ EPO ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 

- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงใหก้ับ 
EPO นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

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

 
 
 
 
 
 
 

รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 
- AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ PMO ตาม

สัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 
 

9.31 7.80 
 

- การให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ PMO เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ 
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงโดยก าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกบัท่ี
ใช้กับลูกค้าอื่นท่ี AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า 
- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก

ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงใหก้ับ 
PMO นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และก าไรใหก้ับบริษัท 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 
6. บริษัท วันลิ้งค์ เน็ตเวิรค์ 

จ ากัด (“OLNET”)  
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ 
- AMAL ติดตั้งระบบติดตามและบริหารยานพาหนะผ่าน

ดาวเทียม (“ระบบ GPS”) ของ OLTEC เพื่อช่วยในการ
บร ิหารจัดการกองรถบรรทุกน ้าม ัน  ท ั ้ งน ี ้  OLTEC 
ก าหนดให้ OLNET เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าให้กับ 
OLTEC แต่ OLTEC เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน 

0.24 1.24 
 

- AMAL ก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุก
น ้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤติกรรมการ
ขับรถ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวาง
แผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 

  - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกอง
รถบรรทุกน ้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมายก าหนด และอัตรา
ค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการ
ในลักษณะเดียวกัน 

 ค่าบริการระบบติดตามและบริหารยานพาหนะ 
AMAL ตกลงช าระค่าบริการส าหรับการใช้งานระบบ GPS 
ให้กับ OLNET 

- 
 

0.01 
 
 

- AMAL ก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
นอกจากนี้ การติดตั้งระบบ GPS ยังช่วยให้ AMAL สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุก
น ้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสามารถติดตามพฤตกิรรมการ
ขับรถ เส้นทางการเดินรถ ระยะทางและเวลาที่คาดว่าจะถึงที่หมายได้ จึงช่วยในการวาง
แผนการให้บริการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด

ประโยชน์กับบริษัทฯ  เนื่องจากระบบ GPS จะช่วยให้ AMAL สามารถ บริหารจัดการกอง
รถบรรทุกน ้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับที่กฎหมายก าหนด และอัตรา
ค่าบริการเป็นราคาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นที่มีศักยภาพในการให้บริการ
ในลักษณะเดียวกัน 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

145 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะรายการ 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 
7. บริษัท พีพีพี กรีน คอม

เพล็กซ์ จ ากัด (“PPPGC”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 
- AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามัน B100 กับ PPPGC ตาม

สัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18.69 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การให้บริการขนส่งน ้ามัน B100 ให้กับ PPPGC เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ 
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงโดยก าหนดอัตราค่าบริการและเง่ือนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอัตราค่าบริการและเงื ่อนไขการค้าลักษณะ
เดียวกับท่ีใช้กับลูกค้าอื่นท่ี AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และก าไรให้กับบริษัท 

ลูกหนี้การค้า 
- PPPGC มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่ง

น ้ามันเช้ือเพลิงของ AMAL 
 

- 
 
 
 

 

2.26 
 
 

 

- ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ PPPGC ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 

8. บริษัท โอลิมปสั ออยล์ 
จ ากัด (“OLP”) 

 
 

รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 
- AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ OLP  ตาม

สัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 
 

- 5.36 - การให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงให้กับ OLP เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติของ 
AMAL ทั้งนี้ AMAL ให้บริการขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิงโดยก าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไข
การค้า โดยพิจารณาจากต้นทุนการให้บริการและสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการค้าลักษณะเดียวกบัท่ี
ใช้กับลูกค้าอื่นท่ี AMAL ให้บริการขนส่งสินค้า 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

146 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน 

 ปี 2561 ปี 2562 

- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงใหก้ับ 
OLP นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท  เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติและมีการก าหนดราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป และช่วยสร้างรายได้และก าไรใหก้ับบริษัท 

 ลูกหนี้การค้า 
- OLP มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการขนส่งน ้ามัน

เช้ือเพลิงของ AMAL 
 

- 1.64 - ภาระหนี้การค้าเกิดขึ้นจากการว่าจ้างขนส่งตามที่ AMAL ได้ตกลงไว้กับ OLP ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาการว่าจ้างขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง 

- ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 AMAL และ PTG (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างทั้ง 2 ฉบับ โดยเพิ่มผู้ว่าจ้างจาก PTGLG เป็น บริษัทใน
กลุ่ม PTG ทั้งหมด ส่งผลให้ AMAL มีรายได้จากการให้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงใหก้ับ 
OLP นับตั้งแต่วันท่ีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติก าหนดให้การท า

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเปน็และ
เหตุผลของการท ารายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขของรายการ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มีส่วนได้ เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
รายการดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเข้าท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลง
ทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้ 

 
1) การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป 

 
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท ารายการระหว่างกันที่เป็น

ข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี ่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเกี ่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ทั ้งนี ้ บริษัทจะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

 
2) การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป 

 
การท ารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและ

ให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ และ
ค าสั่งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น 

บริษัทจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่า
การเข้าท ารายการดังกล่าวมีความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัท
จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
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นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 
การท ารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าท ารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่า เป็นไปตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัท
จะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 
แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 
บริษัท คาดว่าในอนาคตการท ารายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท กับ บริษัทย่อย และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะ

เป็นรายการที่มีลักษณะที่เป็นการด าเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ  ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

1) การให้บริการขนส่งสินค้าทางรถให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน: บริษัทมีแผนที่จะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว
ทางรถอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ PTG มีแนวโน้มที่จะใช้บริการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติบโตของ
ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน ้ามันเชื้อเพลิงของ PTG รวมทั้ง PTG มีนโยบายที่จะลดภาระการบริหารงานด้านการขนส่ง 
โดยการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งสนิค้าขนสง่น ้ามันให้บางส่วน (Outsource) ทั้งนี้ อัตราค่าบริการขนส่งสินค้าทางรถที่
บริษัทเสนอให้กับลูกค้าแต่ละราย บริษัทก าหนดขึ้นโดยค านึงถืงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการให้บริการขนส่งสินค้า 
และอัตราก าไรที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการให้บริการ ซึ่งเท่ากันส าหรับลูกค้าแต่ละราย และเปรียบเทียบกับราคา
ตลาดเพื่อให้อัตราค่าบริการขนส่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

2) การซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน: ในการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถ AMAL ซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงจาก 
PTG ในลักษณะการค้าส่ง (Wholesale) เพื ่อใช้เติมให้กับรถบรรทุกน ้ามันที่จอดที่หน่วยงานศรีราชาก่อนออก
ให้บริการในแต่ละครั้ง และซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงจาก PTC ในลักษณะการค้าปลีก (Retail) จากการเติมน ้ามันที่สถานี
บริการน ้ามัน PT ส าหรับรถบรรทุกน ้ามันต้องวิ่งเป็นระยะทางไกล ท าให้มีน ้ามันไม่เพียงพอที่จะ เดินรถกลับมาที่
หน่วยงานศรีราชา ทั้งนี้ ราคาจ าหน่ายน ้ามันและเง่ือนไขการค้า หรือข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่บริษัท ท ากับ PTG และ PTC 
จะเป็นราคาตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ บริษัท คาดว่าการซื้อน ้ามันจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถ โดยเฉพาะการขนส่งน ้ามันเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 

3) การซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน: เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต AMAL จ าเป็นต้องมีการลงทุนซื้อรถบรรทุกน ้ามันเพิ่มขึ้นในแต่ละปี และจ าเป็นต้องติดตั้ ง
ระบบ GPS เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการกองรถบรรทุกน ้ามัน รวมถึงเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดจากกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ บริษัท จะพิจารณาความเหมาะสมของราคาอุปกรณ์และค่าบริการ
ส าหรับการใช้งานระบบ GPS และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่น ๆ โดยเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขของผู้
ให้บริการรายอื่น รวมถึงพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ก่อนการเข้าท ารายการ บริษัทคาดว่าการซื้ออุปกรณ์และใช้บริการจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
การเพิ่มจ านวนรถบรรทุกน ้ามันในแต่ละปี 
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4) การเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการด าเนินงานระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย: บริษัทแบ่งพื้นที่ส านักงานส่วนหน่ึง
ให้ AMAL ใช้งาน และเรียกเก็บค่าเข่าและค่าใช้จ่ายอื่น (ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ) จาก AMAL 
เนื่องจาก AMAL ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ส านักงานขนาดใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทก าหนดอัตราค่าเช่าท่ีเรียกเก็บจาก 
AMAL โดยค านึงถึงอัตราค่าเช่าท่ีบริษัทตกลงจ่ายให้กับเจ้าของอาคาร และจัดท าสัญญาเช่าระหว่างกัน 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 2562 

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)    

รวมสินทรัพย ์ 3,755.52 3,667.30 3,397.04 
รวมหนี้สิน 1,692.86 1,612.77 1,328.97 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,062.67 2,054.53 2,068.07 

งบก าไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)    

รายได้จากการขายและให้บริการ    
รายได้จากการขนส่ง 1,500.65 1,773.97 1,899.71 
รายได้จากการให้เช่าเรือ -  - 
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 1,500.65 1,773.97 1,899.71 

ต้นทุนบริการ (1,077.72) (1,448.18) (1,489.56) 
ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 422.93 325.79 410.15 

รวมรายได้อื่น 49.22 (6.21) 6.69 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (151.00) (138.93) (147.08) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 92.90 78.18 65.33 

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)    

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 304.39 408.40 465.08 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (547.65) (149.20) (115.00) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (573.87) (484.50) (508.13) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธ ิ (806.84) (230.56) (112.11) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 432.36 199.52 88.24 
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 

 2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.44 0.72 0.51 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.34 0.60 0.39 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.79 0.77 0.81 

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การค้า (เท่า) 23.90 17.48 16.15 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 15.06 20.59 22.29 

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 28.18 24.90 21.83 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 12.78 14.46 16.49 

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ (เท่า) 20.89 19.38 16.75 
ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) 17.23 18.57 21.50 
Cash Cycle (วัน) 10.61 16.48 17.29 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 28.18 18.37  
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ) 21.40 10.18 14.20 
อัตราก าไรอื่น (ร้อยละ) 3.18 -0.35 0.35 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (รอ้ยละ) 94.78 226.08 172.40 
อัตราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 16.87 5.05 9.50 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 12.23 4.35 8.76 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 9.18 4.87 7.64 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 17.81 9.90 13.91 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.44 0.48 0.54 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า) 0.82 0.78 0.64 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 6.16 6.11 8.75 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า) 0.24 0.58 0.60 
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)* 42.62 96.42 28.69 

หมายเหตุ * บริษัทจ่ายเงินปันผลในปี 2558 – 2562 ดังนี้ 

     - เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2558 จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2557 จ านวน 77 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  77.00 ล้านบาท 
     - เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2559 จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2558 จ านวน 203 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  223.30 ล้านบาท 
     - เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2560 จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2559 จ านวน 0.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  107.90 ล้านบาท 
     - เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2561 จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2560 จ านวน 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  86.32 ล้านบาท 
     - เงินปันผลต่อหุ้น ในปี 2562 จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 0.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  51.79 ล้านบาท 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2562 
 

สรุปฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน ส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2562

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ  
 บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้ลดลง 18.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.45 จากปีก่อนหน้า เป็น
ผลจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ท าให้เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก าไรขั้นต้นของบริษัทในปี 
2562 เพิ่มขึ้น 3.63 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.60 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากราคาน ้ามันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการขนส่งสินค้า
ปรับตัวลดลง และอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยในปีนี้สูงกว่าปีก่อนหน้า 
 

 ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ  
 บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) มีรายได้เพิ่มขึ้น 144.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.70 จากปีก่อนหน้า 
ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นนี้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและปริมาณความต้องการขนส่งน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทย่อยมี
ปริมาณการขนส่งน ้ามันรวม 1,655.39 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 379.75 ล้านลิตร หรือร้อยละ 29.77 จากปีก่อนหน้า ทั้งยังสามารถ
บริหารจัดการกองรถบรรทุกขนส่งน ้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ก าไรขั้นต้นของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 80.72 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 81.72 จากปีก่อนหน้า 
 

ตารางที่ 1: ข้อมูลส าคัญทางการเงิน   หน่วย: ลา้นบาท 
 ไตรมาส 4       

ปี 2561 
ไตรมาส 3       
ปี 2562 

ไตรมาส 4       
ปี 2562 

เพ่ิม (ลด) 
%YoY 

เพ่ิม (ลด) 
%QoQ 

 ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) 
%YoY 

รายได้จากการขนส่ง 497.93 461.85 509.74 2.37 10.37  1,773.97 1,899.71 7.09 
ก าไรขั้นต้น 103.17 102.52 115.94 12.38 13.09  325.79 410.15 25.89 
ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่น (0.48) (0.34) (0.19) (60.42) (44.12)  (9.94) (2.93) (70.52) 
ก าไรสุทธิ 40.36 46.39 53.49 32.53 15.31  89.52 180.52 101.65 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 20.72% 22.20% 22.74%    18.37% 21.59%  
อัตราก าไรสุทธิ (%) 8.11% 10.05% 10.49%    5.05% 9.50%  
รายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรือใน
สกุลเงินดอลลารส์หรัฐฯ (งบเฉพาะ
กิจการ) 

11.02 9.98 10.98 (0.36) 9.25  39.83 40.99 2.91 
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ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 อินโดนีเซียเผชิญกับปัญหาในการส่งออกน ้ามันปาล์มไปยังสหภาพยุโรป (EU) จากการที่ผู้บริโภคหันมาต่อต้านผลิตภัณฑ์
น ้ามันปาล์ม เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นอินโดนีเซียจึงพยายามที่จะเพิ่มการส่งออก
ไปยังประเทศจีนและอินเดีย ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมสัดส่วนการใช้น ้ามันปาล์มส าหรับการผลิตไบโอดีเซลในประเทศ   

 บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินในการด าเนินธุรกิจเดินเรือ และใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินในการน าเสนอ                 
งบการเงินตามคู่มืออธิบายมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 ดังนั้น การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจึงส่งผลต่อผลประกอบการ
ของบริษัท โดยในปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 31.06 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
แข็งค่าขึ้นจากปี 2561 โดยมีปัจจัยส าคัญจากสกุลเงินบาทมีความผันผวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินในภูมิภาค
รวมถึงประเทศไทยซึ่งถูกมองว่าเป็นประเทศท่ีมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลค่อนข้างมาก  

 การเปลี่ยนแปลงราคาน ้ามันดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากต้นทุนน ้ามันเป็น
ต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่งสินค้า โดยปี 2562 ราคาน ้ามันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ 63.84 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 
ลดลงร้อยละ 10.48 จากราคาเฉลี่ยในปี 2561 เนื่องจากสถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อความต้องการน ้ามัน  
 

ตารางที ่2: ราคาน ้ามันดิบเบรนท์เฉลี่ยและอัตราแลกเปลีย่นเฉลี่ย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แหล่งที่มา: BOT, U.S. Energy Information Administration 
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ผลการด าเนินงานรวมส าหรับปี 2562 

 

1) รายได้จากการให้บริการขนส่งสนิค้า 
ตารางที่ 3: รายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจการขนส่งสนิค้าทางเรือ     

รายได้จากค่าขนส่งสินค้า 1,218.67 68.70 1,209.60 63.67 
รายได้จากค่าเสียเวลา 69.04 3.89 59.42 3.13 

รวมรายไดจ้ากการขนส่งสินค้าทางเรือ 1,287.71 72.59 1,269.02 66.80 
ธุรกิจการขนส่งสนิค้าทางรถ     
รายได้จากค่าขนส่งสินค้า 486.27 27.41 630.69 33.20 

รวมรายไดจ้ากการขนส่งสินค้าทางรถ 486.27 27.41 630.69 33.20 

รวมรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้า 1,773.97 100.00 1,899.71 100.00 

 
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าจ านวน 1,899.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.74 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7.09 จากปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือของบริษัท และการให้บริการขนส่งสินค้าทาง
รถของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 66.80 และร้อยละ 33.20 ตามล าดับ 
 

รายได้จากการขนส่งสินค้าทางเรือลดลงจ านวน 18.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.45 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมี
ความผันผวน ท าให้เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ในขณะที่บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินในการด าเนินธุรกิจ
เดินเรือ  
 

ส าหรับการขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 144.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.70 จากปีก่อนหน้า รายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิด
จากการบริหารจัดการกองรถบรรทุกได้เต็มประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มกองรถจาก 150 คัน เป็น 181 คัน  
 
2) ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 
บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขั้นต้น จ านวน 410.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.89 จากปีก่อนหน้า คิดเป็น
อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 21.59 เทียบกับอัตราก าไรขั้นต้นใน ปี 2561 ที่ ร้อยละ 18.37  
 
อัตราก าไรขั้นต้นของการขนส่งสินค้าทางเรือในปี 2562 อยู่ที่ ร้อยละ 18.17 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 17.63 อัตรา
ก าไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นนี้ มีสาเหตุหลักจากราคาน ้ามันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการขนส่งสินค้าปรับตัวลดลง โดยราคาน ้ามันดิบเบ
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รนท์เฉลี่ยในปีนี้ ลดลงจากปีก่อนหน้า และบริษัทมีการควบคุมความเร็วของเรอืให้อยู่ท่ีความเรว็รอบประหยัด (Economic Speed) 
รวมถึงการจัดการเส้นทางกองเรือได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้าประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลัก 
คือ (1) ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ (3) ค่าเสื่อมราคา 

 
ขณะที่อัตราก าไรขั้นต้นของการขนส่งสินค้าทางรถในปี 2562 นี้ อยู่ท่ี ร้อยละ 28.46 สูงขึ้นจากปี 2561 ที่ ร้อยละ 20.31  
 
3) ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
ในปี 2562 อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่  ร้อยละ  9.50 เทียบกับอัตราก าไรสุทธิต่อรายได้ใน                  
ปี 2561 ที่ ร้อยละ 5.05 อัตราก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นน้ีส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิรวม จ านวน 180.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
91.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 101.65 จากปีก่อนหน้า  

 
ฐานะการเงินรวม 

 
 
1) สินทรัพย์รวม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จ านวน 3,397.04 ล้านบาท ลดลง 270.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.37 จากสิ้นปีก่อนหน้า โดยมี
สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

2) หนี้สินรวม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินจ านวน 1,328.97 ล้านบาท ลดลง 283.80 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.60 จากสิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุ
หลักเนื่องจากบริษัทช าระคืนหนี้ที่ครบก าหนดตามสัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินส าหรับการซื้อเรือบรรทุกน ้ามัน 
และบริษัทย่อยช าระคืนหนี้จากสัญญาเช่าซื้อรถบรรทุกน ้ามัน 
 

3) ส่วนของผู้ถือหุน้รวม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 2,068.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.66 จากสิ้นปีก่อนหน้า 
เนื่องจาก ปีนี้มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น แต่มีการลดลงของผลต่างแปลงค่างบการเงิน  
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กระแสเงินสด 

 ตารางที่ 4: กระแสเงินสด                                  หนว่ย: ล้านบาท 
 31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม

2562 
เพ่ิม (ลด) เพ่ิม (ลด) 

% 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 408.40 465.08 56.68 13.88 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน (149.20) (115.00) 34.2 (22.92) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (484.50) (508.13) (23.63) 4.88 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (5.26) 45.94 51.2 (973.38) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (230.56) (112.11) 118.45 (51.37) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 432.36 199.52 (232.84) (53.85) 
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (2.29) 0.83 3.12 (136.24) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 199.52 88.24 (111.28) (55.77) 

 
งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 465.08 ล้าน
บาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจ านวน 115.00 ล้านบาท (เรือขึ้นอู่) และกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
จัดหาเงินจ านวน 508.13 ล้านบาท เพื่อใช้ช าระคืนเงินกู้ ดังนั้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 จ านวน 88.24 ล้านบาท ลดลง 111.28 ลา้นบาท จากวันท่ี 1 มกราคม 2562  
 
 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
ตารางที่ 5: อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 ปี 2561 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 0.72 0.51 (0.21) 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) 0.60 0.39 (0.21) 
อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การค้า (เท่า) 17.48 16.15 (1.33) 
จ านวนวันเฉลี่ยที่เรียกเก็บหนีจ้ากลูกหนี้การค้า (วัน)  20.59 22.29 1.7 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.78 0.64 (0.14) 
อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.71 0.56 (0.15) 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 4.87 7.64 2.77 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 4.35 8.76 4.41 
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 รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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- ปริญญาโท สาขาหลักกฎหมาย University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
- ส านักอบรมเนติบณัฑิตยสภา 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2560 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อาม่า มารีน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่ม ี
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2549 – 2559 ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอาญา 
อดีต ผู้พิพากษา ศาลฎีกา 
อดีต ประธานแผนกเยาวชนและครอบครัว ศาลอุทธรณภ์าค 2  
อดีต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลอุทรธรณ์ภาค 5 
อดีต รองอธิบดีผู้พิพากษา ส านักศาลยุติธรรม ประจ าภาค 2 
อดีต รองอธิบดีผู้พิพากษา ส านักศาลยุติธรรม ประจ าภาค 9 
อดีต ผู้พิพากษา ศาลอุทรธรณ์ภาค 5 
อดีต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลแพ่ง 
อดีต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลแรงงานกลาง 
อดีต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลจังหวัดเชียงใหม ่
อดีต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจ ากระทรวง ศาลประจ ากระทรวงยุติธรรม 
อดีต ผู้พิพากษา ศาลแขวงพระนครใต ้
อดีต ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดพะเยา 
อดีต ผู้พิพากษาประจ ากระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
อดีต ผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

 

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัท โดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
(ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2562)  
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อายุ (ปี)  
64 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*  
0.019% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร  
ไม่มี 

 

นายมานิต นธิิประทีป 

 
- กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง :  1 มิถุนายน 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม / พัฒนาการเศรษฐกิจ                                       

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification  Program (DCP)  รุ่น 225/2559 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559 
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 8/2560 
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 26/2560 
 

การอบรมจากสถาบันอื่น 
- หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการ  
- ส าหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 14 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาม่า มารีน 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ริชสปอร์ต 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา /  บมจ. ท่าอากาศยานไทย 
 กรรมการตรวจสอบ 
2559 – ต.ค. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  บมจ. บางปะกง  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เทอร์มินอล 
2559 กรรมการ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี  
2556 – 2558 กรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย ์
  และอุตสาหกรรม 
    

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2556 – 2558 ท่ีปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
2554 – 2556 รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
 
 

 
 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

 

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัท โดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
(ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2562)  
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อายุ (ปี)  
50 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร  
ไม่มี 

 

 

นายฉัตรชัย  ศรีทพิยราษฎร ์

 
- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง :  8 เมษายน 2559 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาตรี หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร์บณัฑติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า                                             
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง 
มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อาม่า มารีน 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2558 – 2559 กรรมการ บจก. อาม่า มารีน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่ม ี
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เคพี คอนเด็ค 
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ก้าวพีเค 
  



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

 

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัท โดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
(ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2562)  
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* 

ไม่ม ี

อายุ (ปี)  
52 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร  
ไม่มี 

 

 

นางทิพวรรณ โพธยาภรณ ์

 
- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง :  8 เมษายน 2559 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

- ปริญญาตรี หลักสตูรบริหารธรุกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อาม่า มารีน 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2558 – 2559 กรรมการ บจก. อาม่า มารีน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่ม ี
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โอเช่ียน ฟุ๊ดซัพพลาย 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เคเค โกลบอล เทรดดิ้ง 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โกลบอลปาย 
2552 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบญัชี บจก. ซีฮอรส์ อินเตอรเ์ทรด 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

 

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัท โดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
(ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2562)  
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อายุ (ปี)  
64 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*  
0.116% 

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร  

พี่เขยนายพิศาล  รัชกิจประการ 

 

นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง :  8 เมษายน 2559 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) * 
0.116% 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

สามีของพี่สาวนายพิศาล รัชกิจประการ 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หลักสตูรช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. อาม่า มารีน 
2557 – 2559 กรรมการ บจก. อาม่า มารีน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่ม ี
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส ์



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

 

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัท โดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
(ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2562)  
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อายุ (ปี)  
50 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*  
2.587% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

น้องเขยนายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล / 

ลูกพี่ลูกน้องกับนางสาวภัคจิรา                

รัชกิจประการ และนายศักดิ์ชัย  

รัชกิจประการ 

 

นายพิศาล รัชกิจประการ 
 

- กรรมการ 

- กรรมการผู้จดัการ 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง :  8 เมษายน 2559 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy(SFE) รุ่นที่ 124/2558  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2559  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 250/2560 
 

การอบรมจากสถาบันอืน่ 
- หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22 
- หลักสูตร Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3 จาก UWG 
- Coach ในกิจกรรม SET Social Impact GYM 2018 
- หลักสูตร Chief Transformation Officer - CTO Course 2019 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง 
2559  – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /  บมจ. อาม่า มารีน 
 กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 
2557 – 2559 กรรมการผู้จัดการ บจก. อาม่า มารีน 
2542 – 2559  กรรมการ บจก. อาม่า มารีน 
2541 – 2556 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บจก. อาม่า มารีน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
ไม่มี 
 

ต าแหน่งในกิจการอืน่ (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2560 – ปัจจุบัน รักษาการผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทัว่ไป บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส ์
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส ์
2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ลักโปร 
2550 – พ.ย. 2560 กรรมการ บจก. เอเลิศ ดิสทริบิวชั่น 
 
 
 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

 

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัท โดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
(ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2562)  
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อายุ (ปี)  
49 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* 

0.676% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ลูกพี่ลูกน้องกับนายพิศาล                         

รัชกิจประการ 

 

นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ 

 

- กรรมการ  

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง :  8 เมษายน 2559 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) * 
0.676% 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ลูกพ่ีลูกน้องกับนายพิศาล รัชกิจประการ 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลยัอิมพีเรยีล ประเทศสหราชอาณาจักร 

- ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยันอตทิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร 

- ปริญญาตรี หลักสตูรเศรษฐศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาม่า มารีน 
2557 – 2559 กรรมการ บจก. อาม่า มารีน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่ม ี
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รัชกิจ คอร์ปอเรชั่น 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ ์
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส ์
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พารา เม้าท์ ออยล ์
2554 – ปัจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บจก. อาร์ดีเกษตรพัฒนา 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป 



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

 

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัท โดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
(ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2562)  
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อายุ (ปี)  
55 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* 

0.072 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ไม่ม ี

 

นายรังสรรค์  พวงปราง 

 

- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง :  21 กุมภาพันธ์ 2562 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies”  
- หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นท่ี 9/2558  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 197/2557  
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นท่ี 21/2557  
 

การอบรมจากสถาบันอื่น 
 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 8 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 10/2560 
 หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs 
 หลักสูตร Strategist CFO in Capital-Markets รุ่นท่ี 1 ประจ าปี 2558 
 หลักสูตร Going to Good to Great in IT Fraud-Prevention 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาม่า มารีน 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2556 – ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อ านวยการ  บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 
 ส านักเลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี่ 
2553 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี่ 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
2561– ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. จิตรมาส แคเทอริ่ง 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. จีเอฟเอ (ไทยแลนด์)  
  คอร์ปอเรชั่น 
2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริษัท บจก. อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ขนส่งน ้ามันทางท่อ จ ากัด
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พีทีจี โลจิสติกส์ 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. กาแฟพันธุ์ไทย 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจก. พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. โอลิมบัส ออยล์ 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอตลาส ออยล์ 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจก. เอเวอร์เรสต์ ออยล์ 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจก. เอ็มไพร์ ออยล์ 
2552 – ปัจจุบัน กรรรมการบริษัท บจก. แอลไพน์ ออยล์  
2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจก. พีระมิด ออยล์ 
2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น  



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

 

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัท โดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
(ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2562)  
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อายุ (ปี)  
61 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* 

0.023% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ไม่มี 

 

นายชัยวฒัน์ เลิศวนารินทร์ 

 
- กรรมการ 

 

วันที่ได้รับแต่งต้ัง :  21 กุมภาพันธ์ 2562 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปริญญาโท   หลักสตูรบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี   หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562 
 

การอบรมจากสถาบันอื่น 

 PTG Smart Marketing and CRM “Coaching Skills Workshop” Enabling the PTG Way 
through coaching 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อาม่า มารีน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2561 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. พีทีจี เอ็นเนอย ี
2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอย ี
2555 – 2558 รองกรรมการผู้จดัการใหญ ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั  
  (มหาชน) 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
ไม่ม ี



 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 
 

 

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัท โดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
(ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2562)  
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อายุ (ปี)  
45 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)* 

0.023% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ลูกพี่ลูกน้องกับนายพิศาล                      

รัชกิจประการ 

 

นายศักดิ์ชัย รัชกจิประการ 

 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง :  19 เมษายน 2561  

คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินขั้นสูง             

มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอสัสัมชญั 
 

การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2561 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2561 
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2559 
 

การอบรมจากสถาบันอืน่ 
1. หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2562 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- เคร่ืองมือทางการเงิน - ประเด็นส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ 7 และ 9 ปี 2562 
- หลักสูตรรับมือเกณฑก์ารรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 ส าหรับธุรกิจทั่วไป โดยสมาคมตลาดหลกัทรัพย์ 

MAI 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ป ียอ้นหลัง 
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อาม่า มารีน 
พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บมจ. อาม่า มารีน 
 สายงานบัญชแีละการเงิน 
2559 – พ.ค. 2560 เลขานุการบริษัท บมจ. อาม่า มารีน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
ไม่มี 
 

ต าแหน่งในกิจการอืน่ (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส ์
2560 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส ์
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วันล้ิงค์ เน็ตเวิร์ค 
2550 – พ.ย. 2560 กรรมการ บจก. เอเลิศ ดิสทริบิวชั่น 
2548 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บจก. มารีน โซลูชั่น 
 

http://www.thailca.com/news_detail/331
http://www.thailca.com/news_detail/331


 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562 

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษิัท โดยนับรวมจ านวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)  
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ป ีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

1. นายพิศาล  รชักิจประการ 

 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:                                   
8 เมษายน 2559 

- ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท   - 

2. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ 

 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:                                   
8 เมษายน 2559 

 

- ดูข้อมูลได้จากรายละเอียดคณะกรรมการบริษัท   - 

3. นายเกษมศักดิ์  เกียรติสูงส่ง 

- ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพและความ
ปลอดภัย 

 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:                                   
3 มกราคม 2561 

48 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท  

หลักสูตรรัฐศาสตร์                                        
สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี                                          
วิศวกรรมศาสตร์ทางทะเล                                          
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี

- ปริญญาตรี                                                 
หลักสูตรรัฐศาสตร์                                             
สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                             
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ไม่มี ไม่มี 2561 – กันยายน 
2562 

 
 
 
 
 
 
 

2557 – 2559 
 

2551 – 2557 
2550 – 2557  

ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพและ
ความปลอดภยั 
 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
- ไม่มี   - 
 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 ผู้จัดการสถานีชลบุรี 

 
ผู้ประเมินเจ้าหน้าที่ท่าเรือในภูมิภาค 
สมาชิกความปลอดภยัทางทะเลของ 
IESG  

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
 
 
 

  
 

 
บริษัท คูเวต ปิโตรเลี่ยม เอวิเอชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
สมาคมอุตสาหกรรมความปลอดภยั
ด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม
น ้ามัน 

 รายละเอียดผู้บริหารของบริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ป ีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

4. นายสิทธิพงษ์  ชิ้นฮะง้อ 

- ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 

 
 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:                                   
2 มกราคม 2562 

 

48 คุณวุฒิการศึกษา 
- ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ีหลักสูตร 5 ปี สาขา

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
 

การอบรม 
- Core Project Management. 
- Productivity Improvement. 
- Class BV Marine Surveyor – Ship in 

Service. 
- Class BV Marine Surveyor – New 

Construction Survey. 
- Class BV Marine – MLC 2006 

Inspector, Auditor. 
- ABS Nautical Systems Software. 

0.010% ไม่มี 2561 – ปัจจุบัน 
 
 

2551 – 2557 
2547 - 2551 

 
 
 

2558 – 2561 
 

2557 – 2558 
 

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
Engineer Superintendent 
Project Engineer 
Superintendent 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

Marine & Offshore Surveyor 
 
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเทคนิค 
 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
 
 
 

บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
บริษัท สยามลัคกี้มารีน จ ากัด 
 
 

5. นายเสมือนเทพ ศรีบางทอง 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- ผู้จัดการฝ่ายคนประจ าเรือ 

 
 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 
        3 มถิุนายน 2562 

45 คุณวุฒิการศึกษา 
-   ปริญญาตรี  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานาย
คนประจ าเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาว ี

 
 

การอบรม 
- หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง  
- หลักสูตร SURVIVAL 

CRAFT AND RESCUE BOATS  
- หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
- หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับเรือเดิน
ในประเทศ 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. 2559 
 

พ.ย. 2558 – มิ.ย. 2559 
ก.ย. 2555 – พ.ย. 2558 
พ.ค. 2553 – พ.ย. 2560 

กรรมการบริหารความเส่ียง / 
ผู้จัดการฝ่ายคนประจ าเรือ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
- ไม่มี   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
ฝ่ายปฏบิัติการทางเรือ /  
ผู้จัดการฝ่ายคนประจ าเรือ 
ผู้จัดการฝ่ายพนักงานนอกฝั่ง 
ผู้จัดการฝ่ายคนประจ าเรือ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภยั 

บมจ. อามา่ รีน 
 
 
 
 
 
 
 
บจก. เอ็นพ ีมารีน 
 

บจก. เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส 
บจก. สยาม ลัคกี ้มารีน 
บจก. ท็อป สยาม มารีน 
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ป ีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

6. นายบริพนธ์  อัคคโพธิกุล 

- ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิาร 

 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:                                   
2 มกราคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาเอก 

สาขาบริหารธุรกิจ 

Open System Leadership University  
- ปริญญาโท                                            

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  
สถาบันรัชต์ภาคย ์                             

- ปริญญาตรี                                                   
สาขาการจัดการ  สถาบันรัชต์ภาคย์    

- ปริญญาตรี                                               
คณะวิศวกรรมศาสตร์                                      
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  โรงเรียนนายเรือ         
 

การอบรม 
-            

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 

 

 
มิ.ย. 2561 – ส.ค. 2561 

 
มี.ค. 2560 – พ.ค. 2561 
มี.ค. 2559 – ก.พ. 2560 
มิ.ย. 2558 – ก.พ. 2559 
พ.ค. 2548 – มี.ค. 2558 

 
 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิาร 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
- ไม่มี   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผู้จัดการฝ่ายประสิทธกิองเรือ (Fleet 
Efficiency) 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจเรือ (Vetting)  
ผู้จัดการฝ่ายเรือ  
หัวหน้างานฝา่ยปฏิบัติการเรือ 
Offshore Materials 
Administrator & Barge Master 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากัด 
 
บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากัด 
บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากัด 
บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากัด 
บริษัท Sapurakencana Drilling 
Asia จ ากัด 

7. นางสาวสิรริัตน์ อังคนาวราพันธุ์ 
  -  ผู้จัดการฝ่ายนกัลงทุนสัมพันธ ์
 
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:                                   

2 กันยายน 2562 
 

30 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                             

บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์         
- ปริญญาตรี                                                   

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์          

0.0003% 
 

ไม่มี 
 

ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน 
 
 

ส.ค.2560 – ส.ค. 2562 
 

 
พ.ย. 2557 – ก.พ. 2560   

ผู้จัดการฝ่ายนกัลงทุนสัมพันธ ์
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญช ี
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผู้ช่วยผู้สอบบัญช ี

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
บมจ. เอ็ม วิชั่น 
 
 
 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ป ีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

8. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:                                   
8 เมษายน 2559 

43 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาตรี                                             

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต                            
สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

0.012% ไม่มี 2559 – ปัจจุบัน 
 

2557 – 2559 
2547 – 2557 

กรรมการบริหารความเส่ียง /
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัตกิาร 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
- ไม่มี   - 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไม่มี   - 

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

9. นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ ์
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 

 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:                                   
8 เมษายน 2559 

43 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                        

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต                  
สาขาการจัดการ                                   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

- ปริญญาตรี                                                    
หลักสูตรบริหารธุรกจิ                                           
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม 

0.005% ไม่มี 2559 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

 
2542 – 2559 

กรรมการบริหารความเส่ียง / 
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
- ไม่มี   - 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
 
 
 

 
 
บจก. ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล                    
แท็งเกอร์ 
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ป ีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

10. นางสาวธนิสร กร า้มาตร 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

- ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี

 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:                                   
8 เมษายน 2559 

46 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                      

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต             
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี                                              
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต                      
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

0.030% ไม่มี 2559 – ปัจจุบัน 
 

2539 – 2559 

กรรมการบริหารความเส่ียง / 
ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
- ไม่มี   - 
 
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไม่มี   - 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
บจก. อาม่า มารีน 

11. นางสาวสมฤทยั เสง็ศรี 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ 

 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:                                   
10 สิงหาคม 2559 

35 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                              

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี                                             
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต                         
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลอลงกรณ์ 

0.005% ไม่มี 2559 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 – 2559 

กรรมการบริหารความเส่ียง /
ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคลและ
ธุรการ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
- ไม่มี   - 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์กร 
 

บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก. บอีาร์เอฟ (ประเทศไทย) 
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ชื่อ-นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันที่แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) *  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ป ีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท 

นางสาวนฤชล ไวทยานุวตัติ 
- เลขานุการบริษัท 

- ผู้จัดการฝ่ายส านักกรรมการ
ผู้จัดการและเลขานกุารบริษัท 

 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง:                                   
8 พฤษภาคม 2560 

 

50 คุณวุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท                                                    

(Mass Communications) Towson 
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

-  ปริญญาตรี                                                 
(Mass Communications) Towson 
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

-  ปริญญาตร ี                                              
(Business English)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่

เกี่ยวขอ้งกับ บริษัทจดทะเบียน                
รุ่นที ่12/2014  

- หลักสูตรเลขานุการบริษัท ปี 2004  
- ADVANCES FOR CORPORATE 

SECRETARIES  ป ี2562  
- 2019 CGR Checklist 
 
 

 

0.0004% ไม่มี พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน 
 
 

2559 –  พ.ค. 2560 
 

 
มิ.ย. 2557 – 2559 
2557 – มิ.ย.2557 

 
 
 

2551 - 2556 
 
 

 

เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการฝ่าย
ส านักกรรมการผู้จัดการและ
เลขานุการบริษัท 
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
เลขานุการบริษัท 
ผู้จัดการ – ส านักเลขานกุารบริษัท 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่น  
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

เลขานุการบริหาร  – Healthcare & 
Medical Equipment 

บมจ. อามา่ มารีน  
 
 
บมจ. อามา่ มารีน 
 
 
บมจ. วันทวูัน คอนแทคส ์
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
 
 
 

บจก. แอลเอฟ เอเซีย (ประเทศไทย) 

 

 รายละเอียดเลขานุการบริษัท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยของบริษัท 

รายชื่อกรรมการ AMA AMAL 

1. นายเกษม เวชศิลป์  CM  

2. นายมานิต นิธิประทีป  D, AC, NRC  

3. นายฉัตรชัย  ศรีทิพยราษฎร์ D, AC, NRC  

4. นางทิพวรรณ  โพธยาภรณ์ D, AC, NRC  

5. นายชูศักดิ์  ภูชัชวนิชกุล D, EX CM 

6. นายพิศาล  รัชกิจประการ D, EX, NRC, MD D 

7. นางสาวภัคจิรา  รัชกิจประการ D, EX D 

8. นายรังสรรค์  พวงปราง D, EX  

9. นายชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร์ D  

10. นายศักดิ์ชัย  รัชกิจประการ  D, AMD D 
หมายเหตุ : CM = ประธานกรรมการบริษัท D = กรรมการบริษัท AC = กรรมการตรวจสอบ 
 EX = กรรมการบริหาร NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 MD = กรรมการผู้จัดการ AMD = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
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 รายชื่อของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

 

หมายเหตุ :  x = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ 

รายชื่อกรรมการ /  
กรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

1. นายเกษม เวชศลิป์  x     

2. นายมานิต นิธิประทีป  / x  x  

3. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร ์ / /  /  

4. นางทิพวรรณ โพธยาภรณ ์ / /  /  

5. นายชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล /  x   

6. นายพิศาล รัชกิจประการ /  / /  

7. นางสาวภัคจริา รัชกิจประการ /  /   

8. นายรังสรรค์  พวงปราง /  /   

9. นายชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร ์ /     

10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ /    x 

11. นายสิทธิพงษ ์  ช้ินฮะง้อ     / 

12. นางสาวศิรกาญจน์ ศรีพรหมชัย     / 

13. นางอรอุมา วิศาลสวสัดิ ์     / 

14. นางสาวสมฤทัย เส็งศร ี     / 

15. นางสาวธนิสร กร ้ามาตร     / 

16. นายเสมือนเทพ  ศรีบางทอง     / 

17. นายเปรมณัช    เต่าหิม     / 

18. นางดวงสมร นุตประศาสน์      / 

19. นายสมโชค บุญเตีย่ว      / 

20. นายมนตรี จิระวงศส์ันตสิุข      / 

21. นางสาวปราณี  หยูตุ้ง     / 

22. นางสาวสิรริัตน์   อังคนาวราพันธุ ์     / 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

 

 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

นางดวงสมร  นุตประศาสน์  ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดยได้รับการ
แต่งตั้งเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560  
 

คุณวุฒิการศึกษา  - ปริญญาโท  บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
  - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

 

ประวัติการอบรม  การอบรมโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
- หลักสตูรการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปี 2561  
- หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT50) ปี 2560 
- การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ปี 2559 
- Tools and   Techniques for the Audit Manager  ปี 2553 
- Audit Report Writing ปี 2551 
- Adding Value Using Risk Based Auditing ปี 2547 
- Evaluating Internal Control :  A COSO Based Approach ปี 2546 
- Negotiation Technique for Auditor   ปี 2545 
- Tools and Techniques for The Beginning Auditors ปี 2545 
 

การอบรมโดยสภาวิชาชีพบัญช ี
- 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 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ /   บมจ. อาม่า มารีน 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน   
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
     2559 – 2560  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน  บมจ. ยูนิเวนเจอร ์
     2556 – 2559  ผู้จัดการอาวุโสส่วนตรวจสอบภายในและ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
     2555 – 2556  ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร  บมจ. พีทีจี เอ็นเนอย ี
 

ต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
     2550 – 2555  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บจก. ทีซีซี แคปปิตอลแลนด ์

เอกสารแนบ 3 
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ชื่อ 
รายการ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ 

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
หรือผู้ประเมินหลัก 

วัตถุประสงค์การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

วันที่ประเมิน 
ทรัพย์สิน 

ราคาประเมิน (บาท) 
(Fair Market Value) 

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจสิติกส์ จ ำกดั 1. ที่ดิน จ ำนวน 4 แปลง ตั้งอยู่เลขท่ี 
224/25  ม.6  ต.สุรศักดิ์   
อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบุร ี
1.1. โฉนดเลขท่ี 50230 เนื้อที่ 

3,284 ตร.ว. 
1.2. โฉนดเลขท่ี 52592 เนื้อที่ 

3,604 ตร.ว. 
1.3. โฉนดเลขท่ี 52593 เนื้อที่ 

628 ตร.ว. 
1.4. โฉนดเลขท่ี 94384 เนื้อที่ 

400 ตร.ว. 
รวมที่ดิน 

 

 

 

 

 
 
 

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 
คอนซัลติ้ง จ ำกัด 

เพื่อทรำบมูลคำ่ตลำด ณ 
ปัจจุบันของทรัพย์สิน 

2 มิถุนำยน 2559 

เอกสารแนบ 4 
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ชื่อ 
รายการ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน/ 

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
หรือผู้ประเมินหลัก 

วัตถุประสงค์การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน 

วันที่ประเมิน 
ทรัพย์สิน 

ราคาประเมิน (บาท) 
(Fair Market Value) 

2. อำคำรโกดัง และส ำนักงำนช้ันเดียว 
ตั้งอยู่เลขท่ี 224/25  ม.6  ต.สุร
ศักดิ์  อ.ศรีรำชำ  จ.ชลบรุ ี
 

 
3. ถนน และลำนจอดรถลำดยำง  

 
4. ลำนค.ส.ล. 

 
5. ปั้นจั่น 2 ตัว ขนำดยกน ้ำหนัก 10 

และ 30 ตัน 
 

รวมทรัพยส์ินท้ังหมด 
 

 
 
 
 

6,259,000.00 
 

1,273,000.00 
 

2,000,000.00 
 

 

101,681,000.00 
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