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จุดเด่นทางการเงิน
FINANCIAL HIGHLIGHTS 
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รายได้จากการเดินเรือ       
Vessel Operating Revenues 9,056,303 11,006,817 8,540,256 3,796,876 3,290,904 4,010,630 4,115,748 3,590,598 4,101,676

ต้นทุนการเดินเรือ       
Vessel Operating Costs ** 2,949,983 2,288,952 1,844,292 1,530,823 1,758,124 2,362,639 2,506,688 2,432,880 2,722,280

กำไรขั้นต้น   
Gross Profit 6,106,320 8,717,865 6,695,964 2,266,053 1,532,780 1,647,991 1,609,060 1,157,718 1,379,397

รายได้รวม (ไม่รวมกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น)
Total Revenues 
(excl. unrealised exchange gain) 9,250,757 11,090,746 8,642,496 3,829,488 3,361,993 4,056,011 4,196,088 3,741,324 4,618,323

ต้นทุนรวม (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้น)
Total Costs (excl. depreciation & 
unrealised exchange loss) 3,434,963 2,881,333 2,595,051 1,999,613 2,355,746 3,019,430 3,579,748 3,200,656 3,723,088

ค่าเสื่อมราคา                         
Depreciation ** 2,093,430 1,874,594 1,383,295 601,965 634,971 544,048 608,723 678,660 705,197

กำไร (ขาดทุน) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
Unrealised Exchange Gain (Loss) (7,241) (158,212) 85,621 161,037 40,396 (52,283) (436,662) (161,546) 2,395,307 

รายการพิเศษ                         
Extra-ordinary items  -    -  - 147,613 90,762 233,068 62,403 238,826 689,581

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  
Net Profit (Loss) 3,715,123 6,176,607 4,749,771 1,536,560 502,434 673,318 (366,642) (60,712) 3,274,925

กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังการ 
ปรับปรุง 
Adjusted Net Profit (Loss) * 3,722,364 6,334,819 4,664,150 1,227,910 371,276 492,533 7,617 (137,992) 190,037

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม             
Total Current Assets 1,602,966 1,166,939 1,759,528 1,073,536 629,295 802,327 762,538 811,426 502,601

สินทรัพย์ถาวร (สุทธิ)                
Fixed Assets (net) 11,023,852 12,496,748 11,517,589 4,617,999 4,207,699 4,765,597 5,478,767 6,425,955 7,737,443

สินทรัพย์รวม                         
Total Assets 12,758,145 13,780,608 13,375,779 5,867,920 5,103,836 5,802,968 6,691,354 7,605,455 8,621,060

หนี้สินหมุนเวียนรวม               
Total Current Liabilities 720,439 540,935 1,649,639 1,426,283 796,118 1,022,449 1,369,174 7,705,131 2,079,645

เงินกู้ยืมรวม                          
Total Borrowings  -   3,293,968 7,561,172 3,422,350 4,024,519 4,896,588 5,774,319 6,976,929 8,052,560

ส่วนของผู้ถือหุ้น                      
Shareholders’ Equity 12,037,707 9,945,705 5,292,511 1,957,866 676,585 474,038 365,206 (223,529) (231,344)

ทุนที่ได้ชำระแล้ว                     
Paid-up Capital 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000 520,000

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)         
Book Value per share (Baht) 23.71 19.63 10.45 3.77 1.30 0.91 0.70 (0.43) (0.44)

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)        
Earnings per share (Baht) 7.33 12.19 9.26 2.95 0.97 1.29 (0.71) (0.12) 6.30 

เงินปันผลที่จ่ายแล้วต่อหุ้น (บาท) 
Dividend paid out per share (Baht) 3.55 3.05 1.75 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)             
Gross Profit Margin (%) 67.43 79.20 78.40 59.68 46.58 41.09 39.10 32.24 33.63

อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)             
Net Profit Margin (%) * 40.24 57.12 53.97 32.06 11.04 12.14 0.18 (3.69) 4.11

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 
Return on Equity (%) 33.87 83.14 128.66 93.22 64.53 117.38  -  -  - 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
(ร้อยละ) 
Return on Total Assets (%) 28.05 46.65 48.47 22.38 6.81 7.88 0.11 (1.70) 2.08 

*   ตัวเลขแสดงผลกระทบจากการไม่นับรวมผลกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและรายการพิเศษ
**  ในระหว่างปี 2545, 2546, 2547, 2548 และ 2549 ต้นทุนการเดินเรือไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือตัดจำหน่ายจำนวน 155,171 พันบาท, 148,861 พันบาท, 225,152 พันบาท, 372,008 

พันบาท และ 564,636 พันบาท ตามลำดับ ที่ไปรวมอยู่ในค่าเสื่อมราคา 
*  Figures derived by adjusting unrealised loss/gain on exchange difference and extra-ordinary items to calculate Adjusted Net Profit (Loss)
**  During years 2002, 2003, 2004, 2005 and 2006 Vessel operating costs does not include amortized portion of drydock and special survey Baht 155,171 Thousand, Baht 148,861 Thousand, Baht 

225,152 Thousand, Baht 372,008 Thousand  and Baht 564,636 Thousand respectively, which is included in Depreciation.



หน่วย : พันบาท / Unit : Baht Thousand
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ให้บริการเช่าเรือ
Chartering

ผู้บริหารเรือ
ShipManagement

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง
 (ปานามา) เอส เอ
 ประเทศปานามา

99.99%
Precious Shipping (Panama)

S.A. Republic of 
Panama 
99.99%

บริษัทในลำดับที่ 1 ถึง 34 ตามตารางหน้า 8-9 
99.99% 

และลำดับที่ 35-36 ตามตารางหน้า 9-10
 69.99% 

ประเทศไทย
Companies Nos: 1 to 34 Per list On Page 8-9 

99.99% 
and Nos: 35 to 36 Per list On Page 9-10

69.99%
Thailand

บริษัท พีเอสแอล ทุน ชิพปิ้ง
พีทีอี ลิมิเตด

ประเทศสิงคโปร์
64.06%*

PSL Thun Shipping
 Pte Limited Singapore

 64.06%*

บริษัท เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด 
ประเทศสิงคโปร์ 

100%*
Regidor Pte Limited 

Singapore
100%*

โครงสร้างกลุ่มบริษัท
CorporateStructure

เจ้าของเรือ 
ShipOwning

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด
(สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด 

ประเทศสิงคโปร์ 
100% 

Precious Shipping
 (Singapore) Pte Limited 

Singapore
100%

*แสดงการถือหุ้นทางอ้อมของ PSL
*Represents indirect ownership of PSL

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง
(ยูเค) ลิมิเตด 
ประเทศอังกฤษ 

99.99%
Precious Shipping (UK)

Limited United
Kingdom 
99.99%
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บริษัท เกรท เซอร์เคิล 
ชิพปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด

ประเทศไทย 
99.99% 

Great Circle Shipping
Agency Limited 

Thailand 
99.99%

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย (PSL)
Precious Shipping Public Company Limited Thailand (PSL)

ผู้บริหารเรือ
ShipManagement

การจัดการท่าเรือ 
Port Development

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง
 (เมอริเชียส) ลิมิเตด
 ประเทศเมอริเชียส 

100%
Precious Shipping 

(Mauritius) Limited
Mauritius 
100%

ลักษณะธุรกิจ / Legend

บริษัท เทบส์  พีทีอี ลิมิเตด
ประเทศสิงคโปร์

100%
Thebes Pte Limited

Singapore 
100%

 

บริษัท พีเอสแอล
 อินเวสท์เมนท์ ลิมิเตด 

ประเทศเมอริเชียส 
100%*

PSL Investments Limited
Mauritius
100%*

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล
 ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 

100%*
International 

Lighterage Limited
Mauritius 100%*

บริษัท พีเอสแอล บัลค์
เทอร์มิเนอร์ ลิมิเตด 
ประเทศเมอริเชียส 

100%*
PSL Bulk Terminals
Company Limited

Mauritius 
100%*

บริษัท แรพพิด พอร์ท ลิสซิ่ง 
พีทีอี ลิมิเตด

ประเทศสิงคโปร์ 
100%* 

Rapid Port Leasing Co. 
Pte Limited
Singapore 
100%*

บริษัท เซาน์เทอร์น
แอลพีจี ลิมิเตด
ประเทศอินเดีย 

50%*
Southern LPG Limited 

India
50%*

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์
(ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด

 ประเทศอินเดีย 
22.40%*

International Seaports
 (Haldia) Pvt Ltd

 India 
22.40%*

บริษัท
จัดตั้งขึ้นในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น 
Name of Company. 

Country of Incorporation. 
Percentage Ownership.
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รายละเอียดของบริษัท 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ  : เจ้าของเรือเดินทะเล 

*ทะเบียนเลขที่   : 0107537000629 (เดิมเลขที่ บ.ม.จ 309)

ทุนจดทะเบียน  : 520,000,000 บาท  (520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

หุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว : 520,000,000 บาท (520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 

ที่ตั้ง  : ชั้น 7 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์  : 66-2 696-8800

โทรสาร  : 66-2 236-7654

E-mail  : ir@preciousshipping.com

Home page  : http://www.preciousshipping.com

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป  





*หมายเหตุ  : ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2549 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กรมฯ), กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการแก้ไข  

ปรับเปลี่ยนเลขทะเบียนของธุรกิจ โดยได้แก้ไขจากเลขทะเบียนเดิมให้เป็นเลข 13 หลัก และเพื่อ  

ป้องกันความสับสนระหว่างเลขทะเบียนเดิม กับเลขทะเบียนใหม่ ในเอกสารที่กรมฯ ออกให้กับธุรกิจ  

ทุกฉบับ จะปรากฏเลขทะเบียนเก่าควบคู่ไปกับ เลขทะเบียน 13 หลัก ที่ได้ปรับแก้ไขใหม่ด้วยทุกครั้ง 

ข้อมูลอื่นๆตามมาตรา114
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535
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Details of the Company

PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED

Business   : Shipowner

*Registration No.  : 0107537000629 (Previous No. Bor Mor Jor 309) 

Authorized share capital : Baht 520,000,000.- (520,000,000 shares of Baht 1 each)

Issued and fully paid-up share capital : Baht 520,000,000.-  (520,000,000 shares of Baht 1 each)

Location  : 7th Floor, Cathay House, 8 North Sathorn Road, Silom, 

   Bangrak, Bangkok 10500

Telephone : 66-2 696-8800  

Fax  : 66-2 236-7654  

E-mail  : ir@preciousshipping.com

Home page  : http://www.preciousshipping.com

Dividend Policy : Not less than 25% of Net Profit after taxes from 2004 and onwards 

*Note : With effect from 4 January 2006, the Department of Business Development (DBD), Ministry of  

Commercial has changed the registration number of all companies to the new 13 digit registration  

number. These previous and new registration numbers will both appear together on all certificates issued 

by DBD.

OtherInformationPursuant
ToSec.114ofPublicLimitedCompaniesActB.E.2535
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Sr ชื่อบริษัทย่อย

Name of Subsidiaries  

สกุลเงิน


Currency

ทุนจดทะเบียน

Registered Capital 

ทุนที่ออกและเรียก 
ชำระเต็ม
มูลค่าแล้ว

Issued and fully paid-
up Share capital  

สัดส่วน
การถือหุ้น

Percentage of 
Shareholdings 

ประเภทธุรกิจ


Category of business

1. บริษัท พรีเชียส เม็ททัลซ์ จำกัด 
Precious Metals Limited

บาท
Baht

250,000,000
250,000,000

250,000,000
250,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

2. บริษัท พรีเชียส วิชเชส จำกัด 
Precious Wishes Limited

บาท
Baht

230,000,000
230,000,000

230,000,000
230,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

3. บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ้ง จำกัด 
Precious Stones Shipping Limited

บาท
Baht

260,000,000
260,000,000

260,000,000
260,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

4. บริษัท พรีเชียส มิเนอรัลส์ จำกัด 
Precious Minerals Limited

บาท
Baht

230,000,000
230,000,000

230,000,000
230,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

5. บริษัท พรีเชียส แลนด์ จำกัด 
Precious Lands Limited

บาท
Baht

84,000,000
84,000,000

84,000,000
84,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

6. บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จำกัด 
Precious Rivers Limited

บาท
Baht

234,000,000
234,000,000

234,000,000
234,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

7. บริษัท พรีเชียส เลคส์ จำกัด 
Precious Lakes Limited

บาท
Baht

99,000,000
99,000,000

99,000,000
99,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

8. บริษัท พรีเชียส ซีส์ จำกัด 
Precious Seas Limited

บาท
Baht

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

9. บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จำกัด 
Precious Stars Limited

บาท
Baht

105,000,000
105,000,000

105,000,000
105,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

10. บริษัท พรีเชียส โอเชี่ยนส์ จำกัด 
Precious Oceans Limited

บาท
Baht

175,000,000
175,000,000

175,000,000
175,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

11. บริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จำกัด 
Precious Planets Limited

บาท
Baht

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

12. บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จำกัด 
Precious Diamonds Limited

บาท
Baht

205,000,000
205,000,000

205,000,000
205,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

13. บริษัท พรีเชียส แซฟไฟร์ส จำกัด 
Precious Sapphires Limited

บาท
Baht

144,000,000
144,000,000

144,000,000
144,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

14. บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จำกัด 
Precious Emeralds Limited

บาท
Baht

366,000,000
366,000,000

366,000,000
366,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

15. บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จำกัด 
Precious Rubies Limited

บาท
Baht

84,000,000
84,000,000

84,000,000
84,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

16. บริษัท พรีเชียส โอปอลส์ จำกัด 
Precious Opals Limited

บาท
Baht

74,000,000
74,000,000

74,000,000
74,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

17. บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จำกัด 
Precious Garnets Limited

บาท
Baht

379,000,000
379,000,000

379,000,000
379,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

ชื่อ และ ประเภทธุรกิจ ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  
Name and category of subsidiary companies in which the Company holds more than 10% of shares sold by them. 
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Sr ชื่อบริษัทย่อย

Name of Subsidiaries  

สกุลเงิน


Currency

ทุนจดทะเบียน

Registered Capital

ทุนที่ออกและเรียก 
ชำระเต็ม
มูลค่าแล้ว

Issued and fully paid-
up Share capital  

สัดส่วน
การถือหุ้น

Percentage of 
Shareholdings

ประเภทธุรกิจ


Category of business

18. บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จำกัด 
Precious Pearls Limited

บาท
Baht

73,000,000
73,000,000

73,000,000
73,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

19. บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด 
Precious Flowers Limited

บาท
Baht

76,000,000
76,000,000

76,000,000
76,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

20. บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จำกัด 
Precious Forests Limited

บาท
Baht

96,000,000
96,000,000

96,000,000
96,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

21. บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จำกัด 
Precious Trees Limited

บาท
Baht

80,000,000
80,000,000

80,000,000
80,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

22. บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จำกัด 
Precious Ponds Limited

บาท
Baht

84,000,000
84,000,000

84,000,000
84,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

23. บริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จำกัด 
Precious Ventures Limited

บาท
Baht

80,000,000
80,000,000

80,000,000
80,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

24. บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จำกัด 
Precious Capitals Limited

บาท
Baht

200,000,000
200,000,000

200,000,000
200,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

25. บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จำกัด 
Precious Jasmines Limited

บาท
Baht

98,000,000
98,000,000

98,000,000
98,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

26. บริษัท พรีเชียส ออคิดส์ จำกัด 
Precious Orchids Limited

บาท
Baht

217,000,000
217,000,000

217,000,000
217,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

27. บริษัท พรีเชียส ลากูนส์ จำกัด 
Precious Lagoons Limited

บาท
Baht

140,000,000
140,000,000

140,000,000
140,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

28. บริษัท พรีเชียส คลิฟส์ จำกัด 
Precious Cliffs Limited

บาท
Baht

140,000,000
140,000,000

140,000,000
140,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

29. บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จำกัด 
Precious Hills Limited

บาท
Baht

140,000,000
140,000,000

140,000,000
140,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

30. บริษัท พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จำกัด 
Precious Mountains Limited

บาท
Baht

140,000,000
140,000,000

140,000,000
140,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

31. บริษัท พรีเชียส รีสอร์ทส์ จำกัด 
Precious Resorts Limited

บาท
Baht

140,000,000
140,000,000

140,000,000
140,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

32. บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จำกัด 
Precious Comets Limited

บาท
Baht

71,100,000
71,100,000

71,100,000
71,100,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

33. บริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จำกัด 
Precious Ornaments Limited

บาท
Baht

68,100,000
68,100,000

68,100,000
68,100,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

34.
 

บริษัท พรีเชียส ซิตี้ส์ จำกัด 
Precious Cities Limited

บาท
Baht

170,000,000
170,000,000

170,000,000
170,000,000

99.99
99.99

เจ้าของเรือ
Shipowner

35.
 

บริษัท พรีเชียส สตอเรจ เทอมินัลส์ จำกัด 
Precious Storage Terminals Limited

บาท
Baht

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

69.99
69.99

คลังเก็บสินค้าลอยน้ำ
Bulk Storage Barges
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Sr ชื่อบริษัทย่อย

Name of Subsidiaries  

สกุลเงิน


Currency

ทุนจดทะเบียน

Registered Capital

ทุนที่ออกและเรียก 
ชำระเต็ม
มูลค่าแล้ว
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สัดส่วน
การถือหุ้น

Percentage of
Shareholdings

ประเภทธุรกิจ


Category of business

36.
 

บริษัท เนดเท็กซ์ จำกัด 
Nedtex Limited

บาท
Baht

10,000,000
10,000,000

2,500,000
2,500,000

69.99
69.99

คลังเก็บสินค้า
ลอยน้ำ

Bulk Storage 
Barges

37.
 

บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด 
Great Circle Shipping Agency Limited

บาท
Baht

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

99.99
99.99

ผู้บริหารเรือ
ทางด้านเทคนิค

Technical Manager of 
ships

38. บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด 
Precious Shipping (Mauritius) Limited

เหรียญสหรัฐ
USD

10,000
10,000

10,000
10,000

100
100

โฮลดิ้ง คัมพานี
Holding company

39.
 

บริษัท พีเอสแอล อินเวสท์เมนท์ ลิมิเตด
PSL Investments Limited

เหรียญสหรัฐ
USD

10,000
10,000

1,160
1,160

100*
100*

โฮลดิ้ง คัมพานี
Holding company

40.
 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไลเทอร์เรจ
    ลิมิเตด
International Lighterage Limited

เหรียญสหรัฐ

USD

10,000

10,000

10,000

10,000

100*

100*

โฮลดิ้ง คัมพานี

Holding company

41.
 

บริษัท พีเอสแอล บัคล์ เทอร์มิเนอร์ ลิมิเตด
PSL Bulk Terminal Company Limited

เหรียญสหรัฐ
USD

10,000
10,000

2
2

100*
100*

โฮลดิ้ง คัมพานี
Holding company

42.
 

บริษัท แรพพิด พอร์ท ลิสซิ่ง พีทีอี ลิมิเตด
Rapid Port Leasing Company Pte. Ltd.

เหรียญสหรัฐ
USD

1,000,000
1,000,000

2
2

100*
100*

โฮลดิ้ง คัมพานี
Holding company

43.
 

บริษัท เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด
Thebes Pte. Ltd.

เหรียญสิงคโปร์
SGD

100,000
100,000

2
2

100
100

โฮลดิ้ง คัมพานี
Holding company

44.
 

บริษัท เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด
Regidor Pte. Ltd.

เหรียญสิงคโปร์
SGD

100,000
100,000

2
2

100*
100*

โฮลดิ้ง คัมพานี
Holding company

45.
 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (สิงคโปร์) 
    พี ที อี ลิมิเตด 
Precious Shipping (Singapore) Pte. Ltd.

เหรียญสิงคโปร์
SGD

20,000,000
20,000,000

15,000,000
15,000,000

100
100

ให้บริการเช่าเรือ
Chartering

46.
 

บริษัท พีเอสแอล ทุน ชิพปิ้ง พีทีอี ลิมิเตด
PSL Thun Shipping Pte. Ltd.

เหรียญสหรัฐ
USD

500,000
500,000

12,864
12,864

64.06*
64.06*

เจ้าของเรือ
Shipowner

47. บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ปานามา) เอส เอ 
Precious Shipping (Panama) S.A.

เหรียญสหรัฐ
USD

10,000
10,000

10,000
10,000

99.99
99.99

ให้บริการเช่าเรือ
Chartering

48. บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ยู เค) ลิมิเตด 
Precious Shipping (UK) Limited

เหรียญสหรัฐ
USD

10,000
10,000

10,000
10,000

99.99
99.99

ให้บริการเช่าเรือ
Chartering

49. บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด
Southern LPG Ltd.

อินเดียนรูปี
Indian Rs

100,000,000
100,000,000

64,592,200
64,592,200

50*
50*

ศูนย์กลางการบรรจุ 
และจัดจำหน่าย

ก๊าซหุงต้ม
Terminal owning, 

bottling and 
distribution of LPG

50.
 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์  
    (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด
International Seaports (Haldia) Pvt. Ltd.

อินเดียนรูปี
Indian Rs

445,000,000
445,000,000

440,580,200
440,580,200

22.40*
22.40*

ก่อสร้างและพัฒนา
ท่าเทียบเรือ

Berth construction & 
Development

* (แสดงการถือหุ้นทางอ้อม)
* (represents indirect ownership of shares)
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บริษัทย่อยที่ 1-36 Subsidiary 1-36  
¶	สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 8/27-28 ชั้น 7 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
 กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย  
 โทรศัพท์ : 66-2 696-8800 โทรสาร : 66-2 236-7654, 633-8460 
¶	Registered Office is at 8/27-28, 7th Floor, Cathay House, North Sathorn Road, Silom, Bangrak,  
 Bangkok 10500 Thailand,  
 Tel : 66-2 696-8800, Fax : 66-2 236-7654, 633-8460 

บริษัทย่อยที่ 37 Subsidiary 37  
¶	สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 8/35 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  
 กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย  
 โทรศัพท์ : 66-2 696-8900  โทรสาร : 66-2 237-7842, 66-2 633-8468 
¶	Registered Office is at 8/35 Cathay House, North Sathorn Road, Silom, Bangrak,  
 Bangkok 10500 Thailand, 
 Tel : 66-2 696-8900, Fax : 66-2 237-7842, 66-2 633-8468 

บริษัทย่อยที่ 38-41 Subsidiary 38-41  

¶	สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ c/o Abacus Management Solutions Level 6, One Cathedral Square,  
 Jules Koenig Street Port Louis, Mauritius. 
¶	Registered Office is at c/o Abacus Management Solutions Level 6, One Cathedral Square,  
 Jules Koenig Street Port Louis, Mauritius. 

บริษัทย่อยที่ 42-44 Subsidiary 42-44

¶	สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 24 Raffles Place #18-00 Clifford Centre, Singapore 048621. 
¶	Registered Office is at 24 Raffles Place #18-00 Clifford Centre, Singapore 048621. 

บริษัทย่อยที่ 45-46 Subsidiary 45-46 

¶	สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 79A Tras Street, Singapore 079016 Republic of Singapore. 
¶	Registered Office is 79A Tras Street, Singapore 079016 Republic of Singapore. 

บริษัทย่อยที่ 47 Subsidiary 47  
¶	สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ c/o ADR Building, 13th Floor, Samuel Lewis Avenue, Panama. 
¶	Registered Office is at c/o ADR Building, 13th Floor, Samuel Lewis Avenue, Panama. 

บริษัทย่อยที่ 48 Subsidiary 48  
¶	สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ The Quadrangle - 2nd Floor, 180 Wardour Street, London W1F 8FY United Kingdom. 
¶	Registered Office is at The Quadrangle - 2nd Floor, 180 Wardour Street, London W1F 8FY United Kingdom. 

บริษัทย่อยที่ 49 Subsidiary 49  

¶	สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ ICM Business Centre, Ceebros Arcade 1st Floor, No.1 3rd Cross Street,  
 Kasturba Nagar, Adyar, Chennai 600 020 India. 
¶	Registered Office is at ICM Business Centre, Ceebros Arcade 1st Floor, No.1 3rd Cross Street, 
 Kasturba Nagar, Adyar, Chennai 600 020 India. 

บริษัทย่อยที่ 50 Subsidiary 50 

¶	สำนักงานจดทะเบียนเลขที่ 41, Jawahar Lal Nehru Road, Kanak Building, 3rd Floor, Kolkata - 700 071, India. 
¶	Registered Office is at 41, Jawahar Lal Nehru Road, Kanak Building, 3rd Floor, Kolkata - 700 071, India. 

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อยดังกล่าว  
Registered Office of Subsidiary Companies are as follows :
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ลักษณะของธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

1. ลักษณะของธุรกิจ

 1.1 ความเป็นมา 

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“พีเอสแอล”) ก่อตั้งในปี 2532 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน  

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจหลักเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็ก และ  

ให้บริการเช่าเหมาสำหรับขนส่งสินค้าแห้ง เทกองไม่ประจำเส้นทาง พีเอสแอลได้จัดโครงสร้างของบริษัทฯ เหมือนกับ

โครงสร้างบริษัทเดินเรือทั่วไป คือมีบริษัทย่อยเป็นเจ้าของเรือเพียง 1 ลำ (บางบริษัทย่อยอาจเป็นเจ้าของเรือ 2 – 3 ลำ) 

เพื่อจำกัดความรับผิดในหนี้สิน  

 ปัจจุบัน (หลังการขายเรือจำนวน 10 ลำ ในเดือนธันวาคม 2549 และในไตรมาสแรกของปี 2550) พีเอสแอล 

มีเรือสำหรับขนส่งสินค้าเทกองจำนวน 43 ลำ และเรือขนส่งซีเมนต์ จำนวน 1 ลำ (“กองเรือ”) ซึ่งกองเรือของพีเอสแอล  

มีเดตเวทตันรวมทั้งสิ้น 1,130,280 เดตเวทตัน โดยเรือ 43 ลำเป็นเรือธงไทย และ จำนวน 1 ลำเป็นเรือธงบาฮามาส  

 พีเอสแอลจัดเป็นหนึ่งในบริษัทเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดที่ดำเนินธุรกิจเป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็ก  

(ขนาด 10,000 ถึง 30,000 เดตเวทตัน) สำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองในตลาดการเดินเรือแบบไม่ประจำเส้นทาง  

ผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนี้มีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือผู้ประกอบการหนึ่งๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของเรือ

ในขนาดดังกล่าวเพียง 2-3 ลำ ทำให้พีเอสแอลเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ ผู้ควบคุมบริหารการเดิน

เรือด้านเทคนิคของกองเรือพีเอสแอล คือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของพีเอสแอล และ

เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002  

 พีเอสแอลบริหารงานกองเรือแบบไม่ประจำเส้นทางซึ่งมีเส้นทางเดินเรือครอบคลุมไปทั่วโลก สินค้าพื้นฐาน  

ที่กองเรือพีเอสแอลขนส่งคือสินค้าทางการเกษตร, เหล็ก, ปุ๋ย, สินแร่และเนื้อแร่, ไม้ซุง และอื่นๆ พีเอสแอลได้ประมาณ  

เครือข่ายการขนส่งสินค้าของกองเรือของบริษัทฯ อย่างคร่าวๆ เป็น 5 ภูมิภาคประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา/แคนนาดา ยุโรป 

ละตินอเมริกา - อาฟริกา อินเดียอนุทวีป - ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกไกล กองเรือ  

พีเอสแอลสามารถให้บริการในท่าเรือที่มีขีดจำกัดในเรื่องของร่องน้ำ (เรือของพีเอสแอลมีอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าติดตั้ง  

พร้อมอยู่) เนื่องจากขนาดเรือของพีเอสแอลสามารถเข้าเทียบท่าในร่องน้ำตื้นได้ ขณะที่เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้า  

เทียบท่าได้ ลักษณะดังกล่าวถือเป็นข้อได้เปรียบและส่งผลให้พีเอสแอลได้อัตราค่าระวางที่สูงกว่าผู้ประกอบการเดินเรือ  

ขนาดใหญ่ ซึ่งความได้เปรียบนี้ได้ช่วยให้เรือของบริษัทฯดำเนินธุรกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยต้นทุนค่าแรงที่ต่ำกว่า

ค่าแรงของประเทศนั้นๆ  และด้วยลูกเรือ พร้อมอุปกรณ์เกียร์เรือ เรือของบริษัทฯ สามารถขนถ่ายสินค้าได้ง่ายและประหยัด

ต้นทุนกว่าเมื่อเทียบกับเรือขนาดใหญ่กว่าที่ไม่มีอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเรือขนาดใหญ่กว่านี้จะสามารถประหยัดต้นทุนจากการมี

ขนาดที่ใหญ่กว่าได้ก็ตาม  



รูปแบบการให้บริการเช่าเรือขนส่งสินค้าของ พีเอสแอล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
 การเช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter) การให้เช่าลักษณะนี้ ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าให้พีเอสแอลเป็นค่าปฏิบัติการ

ควบคุมเรือตามระยะเวลาที่ตกลง ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวการเดินทางนั้นๆ (voyage costs) ซึ่งรวม

ถึงค่าน้ำมัน 
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1.  Nature of Business

 1.1 Background

 Precious Shipping P.C.L.(“PSL”), established in 1989 and listed on the Thailand Stock Exchange  

in 1993, owns and charters dry bulk ships, on a tramp shipping basis, in the small, handy size sector of the 

shipping markets. The corporate structure of PSL, similar to other shipping companies, has separate subsidiaries 

owning each vessel (sometimes 2 or 3 vessels) to limit liability. 

 PSL presently (after the sale of 10 Vessels in December 2006 and 1st Quarter 2007) operates   

43 bulkers and a cement carrier (the “Fleet”), representing 1,130,280 dwt. Of the entire Fleet, 43 ships are 

registered under the Thai flag, and 1 under Bahamas flag. 

 PSL is one of the largest pure dry cargo ship-owning companies operating in the small, handy size 

(10,000 to 30,000 dwt) sector of the tramp freight market. This segment is extremely fragmented and 

characterized by companies owning 2 or 3 ships. PSL’s Fleet makes it one of the largest, if not the single largest 

company in the world, operating in this segment. PSL’s Fleet is technically managed by Great Circle Shipping 

Agency Ltd, Bangkok, a wholly owned subsidiary of PSL that is ISO 9002 certified. 

 PSL operates its Fleet on a tramp-shipping basis covering the entire world. Principal cargoes handled 

by PSL are agricultural products, steels, fertilizers, ores and concentrates, logs and other items. PSL estimates   

its business to be divided evenly across five regions: USA/Canada, Europe, Latin America-Africa, Indian   

sub-continent – Middle East, and South East & Far East Asia. PSL operates its ships in ports that have restricted 

draft and limited infrastructure (PSL ships have equipment for loading/unloading) where larger ships cannot 

operate. This distinction is a comparative advantage and allows PSL to enjoy more stable charter rates than other 

larger vessel operators. This advantage also assists the Company’s ships do business in developed countries as 

the cost of shore labour in such countries is prohibitive and the ship’s staff, with the ship’s gears, can easily 

discharge and/or load cargoes in such countries at a very economical cost and are preferred over larger gearless 

ships despite the latter’s proven economy of scale. 

 The Chartering of the ships is mainly undertaken by PSL vide the following two types of Charters: 

 Time Charter: Under this Charter, the Charterer pays Charter Hire to PSL to operate the vessel for an 

agreed time period. The Charterer bears all voyage costs including the cost of bunker fuels. 

NATUREOFBUSINESS
ANDINDUSTRY
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 การเช่าเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) ผู้เช่าจะชำระค่าระวางให้พีเอสแอลสำหรับการรับขนส่งสินค้าจาก

ท่าเรือต้นทาง ไปยังอีกท่าเรือปลายทางใดๆ ตามที่ตกลง ดังนั้นพีเอสแอลจึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับเที่ยวการเดิน

เรือ (voyage costs) ซึ่งรวมถึงค่าน้ำมัน2 

 เส้นทางการเดินเรือของกองเรือพีเอสแอลไม่ได้กำหนดตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เช่าเรือ ที่ผ่าน

มาพบว่ามีการเช่าทั้ง 2 ลักษณะ Time Charter และ Voyage Charter ในอัตราใกล้เคียงกัน โดยระยะเวลาการเช่าประมาณ 

1-3 เดือน จนถึงในปี 2547 เมื่อลักษณะการปล่อยให้เช่าเรือได้เปลี่ยนไปโดยเรือเกือบทุกลำถูกปล่อยให้เช่าในลักษณะ

การเช่าเป็นระยะเวลา โดยในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2549 สัดส่วนของการปล่อยให้เช่าเป็นรายเที่ยวได้เพิ่มขึ้น  

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547  

 ความสามารถในการให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่จำกัดเส้นทางและประเภทของสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานที่

จำเป็น ทำให้พีเอสแอลสามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบอันเกิดขึ้นในภูมิภาคใดๆ ประเภทสินค้าและสภาพเศรษฐกิจ  

 1.2  อายุกองเรือ 

 กองเรือพีเอสแอล (หลังการขายเรือจำนวน 10 ลำ) ไม่ได้มีอายุมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอายุเฉลี่ยของ  

กองเรือทั่วโลก ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของกองเรือพีเอสแอลอยู่ที่ประมาณ 19 ปี  

 กราฟต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์อายุของกองเรือขนส่งสินค้าทั่วโลกและกองเรือพีเอสแอล ณ เดือน มกราคม 

2550 

ที่มา : จาก Clarkson Research Studies / Aries Shipbroking Ltd (CRS/Aries) 
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 Voyage Charter: Under this Charter, the Charterer pays freight to PSL to transport a particular cargo 

between two or more designated ports. In this case, PSL bears all the voyage costs including the cost of bunker 

fuels. 

 PSL’s Fleet does not follow set voyage routes, but each ship keeps moving across the globe depending 

on its charters. The Fleet is hired on both, time charters as well as voyage charters, with typical voyage duration of 

1-3 months. The mix between the two types of business has historically been equal, until  the year 2004 when 

this changed to an extent that almost all the ships were on time charters. In each of the years 2005-2006, the 

proportion of voyage charters increased marginally as compared to the year 2004.  

 The well spread diversification and nature of its operations (dry bulk shipping in the small handy size 

sector carrying ‘essential basic’ commodities) enables PSL to minimise the impact of concentration risks in terms 

of regions or commodities covered, and economic cycles. 

 1.2 Fleet Age

 PSL’s fleet (after the  sale of 10 Vessels), as compared to the world average is not too old, with 

present average age of about 19 years. 

 An age wise analysis as on January 2007 is given in the following graph vis-a-vis the World Fleet: 
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 1.3 การดำเนินธุรกิจ 

 รายได้ของพีเอสแอลมีการกระจายแหล่งที่มาของรายได้เป็นอย่างดีดังนี้ 

i.    ประเภทของสินค้าที่ขนส่ง 

ประเภทสินค้า
(จำนวนเที่ยวของการเดินเรือและร้อยละของจำนวนเที่ยวการเดินเรือรวม)

�547 �548 �549

สินค้าการเกษตร   118 (25.54%) 139 (26.02%) 126 (26.47%) 

เหล็ก  85 (18.40%) 99 (18.54%)   92 (19.33%) 

ปุ๋ย  62 (13.42%) 69 (12.92%)   70 (14.71%) 

แร่ธาตุและสินแร่   81 (17.53%) 97 (18.16%)   80 (16.80%) 

ผลิตภัณฑ์จากไม้และซุง  19 (4.11%)  32 (6.00%)   24 (5.04%) 

ถ่านหิน  45 (9.74%)  45 (8.43%)   14 (2.94%) 

อื่นๆ  52 (11.26%)  53 (9.93%)   70 (14.71%) 

รวม  46�  534 476


ii.   การเช่าเป็นรายเที่ยวและการเช่าเป็นระยะเวลา 

 (จำนวนเที่ยวของการเดินเรือและร้อยละของจำนวนเที่ยวการเดินเรือรวม)

ลักษณะการเช่า �547 �548 �549

การเช่าเป็นรายเที่ยว 20 
(5%) 

37 
(8%) 

82 
(17%) 

การเช่าเป็นระยะเวลา 388 
(95%) 

450 
(92%) 

394 
(83%) 

หมายเหตุ : ในปี 2547 และ 2548 เรือเกือบทั้งหมดของกองเรือพีเอสแอลถูกปล่อยให้เช่าแบบการเช่าเป็นระยะเวลาและ

ด้วยสัญญาระยะยาว ซึ่งการเช่าเป็นระยะเวลานั้น ประเภทของสินค้าที่ขนส่งจะขึ้นอยู่กับผู้เช่า (ลูกค้า) และสามารถจะมีได้

มากกว่า 1 ประเภทในหนึ่งเที่ยวการเดินเรือ ดังนั้น จำนวนเที่ยวการเดินเรือในแต่ละปีของปี 2547 และปี 2548 ใน

ตาราง 1.3 (i) ข้างต้น จึงมากกว่าจำนวนเที่ยวการเดินเรือในตาราง 1.3 (ii) 



iii.  พื้นที่ในการให้บริการขนส่ง
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 1.3 Business Operations

 PSL’s revenues are well diversified in terms of its business mix as can be seen from the following 

tables: 

i.  Commodities/Cargoes Carried 

Commodity 
(Number of Voyages and % of Total Voyages) 

�004 �005 �006

Agricultural Commodities  118 (25.54%) 139 (26.02%) 126 (26.47%) 

Steel  85 (18.40%) 99 (18.54%)   92 (19.33%) 

Fertilisers  62 (13.42%) 69 (12.92%)   70 (14.71%) 

Specialised Ores  81 (17.53%) 97 (18.16%)   80 (16.80%) 

Forest Products/Logs  19 (4.11%)  32 (6.00%)   24 (5.04%) 

Coal  45 (9.74%)  45 (8.43%)   14 (2.94%) 

Others  52 (11.26%)  53 (9.93%)   70 (14.71%) 

Total  46�  534 476

ii.   Time Charter v/s Voyage Charter

 (Number of Voyages and % of Total Voyages) 

Charter �004 �005 �006

Voyage Charters 20 
(5%) 

37 
(8%) 

82 
(17%) 

Time Charters 388 
(95%) 

450 
(92%) 

394 
(83%) 

Note: During the years 2004 and 2005, majority of PSL’s fleet was on Period Charters (Time Charters of long 
duration). In a time charter, the commodities/cargo carried is up to the Charterer (customer) and could be more 
than 1 in one voyage. Therefore, number of voyages in each of the years 2004 and 2005, per 1.3(i) above are 
more than that in 1.3(ii) above.  

iii.  Vessel Trading Areas



 

18 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 iv.  เครือข่ายการตลาด และที่ตั้งของนายหน้ารายใหญ่ 

 จากกราฟข้างต้นจะเห็นได้ว่าพีเอสแอลมีเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุมทั่วโลก โดยมีการติดต่อกันทาง  

อินเตอร์เน็ตทำให้การติดต่อครอบคลุมเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงาน 

 

2. โครงสร้างอุตสาหกรรม
 อุตสาหกรรมการเดินเรือทางทะเลสามารถจำแนกอย่างกว้างๆ ได้ดังนี้ 
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iv.  Marketing network and major broker locations: 

 From the above graphs it can be observed that PSL enjoys a wide coverage with its top class world-wide 

marketing net work. The extensive use of the internet has allowed this coverage to be obtained in an extremely 

cost effective manner. 

 

2.  Industry Structure
 Broadly the Shipping Industry is classified as under: 



 

�0 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 2.1   ตลาดเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็ก (Small Handy Size Market) 

 ตลาดเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กประกอบด้วยเรือเดินทะเลที่มีขนาด 10,000 - 30,000 เดตเวทตัน   

แม้ว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมการเดินเรือจะได้เริ่มรวมเอาเรือขนาด 30,000 - 40,000 เดตเวทตันมาไว้ในประเภทนี้ด้วย 

ความต้องการใช้บริการของเรือเดินทะเลในตลาดนี้ค่อนข้างหลากหลายอันเนื่องมาจากความสามารถในการขนส่งสินค้าได้

หลายชนิดและท่าเรือจำนวนมากที่สามารถให้บริการแก่เรือเดินทะเลขนาดนี้ได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้ความต้องการ  

ใช้บริการของเรือเดินทะเลขนาดเล็กมีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการใช้เรือที่มีขนาดใหญ่กว่า 

 ผู้ให้บริการทั่วโลกที่มีเรือในกลุ่มนี้มีความหลากหลาย เรือในกลุ่มนี้มีประมาณ 3,084 ลำ (ณ สิ้นปี 2549) 

โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุด มีเรือเพียง 100 ลำ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของส่วนแบ่งในตลาด ของความ

สามารถในการขนส่ง คิดเป็นหน่วยเดตเวทตัน  ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการบริษัทเอกชนมีเรืออยู่เพียงไม่กี่ลำ 

 จากอดีตที่ผ่านมาอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักร โดยแต่ละรอบของวัฏจักรจะมีช่วง  

ที่อัตราค่าเช่าขนส่งสินค้าลดต่ำลงประมาณสองปี หลังจากนั้นจะมีการปรับตัวของอุปทานและอุปสงค์ก่อนที่อัตราค่าเช่า

ขนส่งสินค้าจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ช่วงตกต่ำครั้งล่าสุดเริ่มต้นในกลางปี 2540 อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์เอเชียทำให้  

ความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลน้อยลง และต่อมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ได้ค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นใน  

ทุกภูมิภาคของโลก ทำให้มีความต้องการขนส่งสินค้าแห้งเทกองมากขึ้นในปี 2543 และยังคงปรับเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงครึ่ง

แรกของปี 2544 นอกจากนี้ราคารับซื้อเศษเหล็กที่สูงขึ้นก็ช่วยทำให้เกิดการขายเรือเก่าเพิ่มขึ้นทำให้อุปทานในกองเรือ  

กลุ่มนี้ลดลงและส่งผลต่ออัตราค่าระวางให้เพิ่มขึ้น หลังจากสิ้นปี 2544 ตลาดได้ปรับตัวลดลงอีกครั้งอันเนื่องมาจากปัจจัย

หลายอย่างและต่อมาในไตรมาสที่ 4 ของ ปี 2545 ตลาดการขนส่งทางเรือได้เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่ง

ตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสสาม/ไตรมาสสี่ของปี 2546 - 2547 และจนถึงครึ่งปีแรกของ  

ปี 2548 หลังจากนั้นตลาดก็ได้เผชิญกับการปรับตัวของอัตราค่าระวางอีกครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าเป็นผลมา

จากการเพิ่มขึ้นของอุปทานของเรือ ประกอบกับการลดลงของการปลดระวางเรือเก่า  ซึ่งอย่างไรก็ตามก็เป็นสิ่งที่สวนทางกับ

การคาดการณ์ เนื่องจากตลาดได้ปรับตัวจากสิ้นไตรมาสสองของปี 2549 เรื่อยมาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2550 

 2.2   ภาพรวมของอุปสงค์และอุปทาน 

 แม้ว่าสภาพและอายุของกองเรือบริษัทฯ จะมีผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายก็ตาม แต่จากตารางดังต่อไปนี้ แสดงให้

เห็นถึงปัจจัยภายนอกอันหลากหลายซึ่งครอบงำอุปสงค์และอุปทานที่เป็นส่วนผลักดันในอุตสาหกรรมการขนส่งและเป็นตัว

สร้างวงจรของธุรกิจ 
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 2.1 Small Handy Size Market

 The small handy size sector is classified as the ships in the range of 10,000-30,000 dwt, although 

lately the Industry has begun including ships of 30,000-40,000 dwt also in this sector. The demand in the 

small handy size market is fragmented because of the broad cargo base and multitude of ports serviced by the 

market segment. However, because this segment caters to such a wide variety of cargoes and calls on smaller 

ports, the demand is less volatile compared to the larger ships. 

 On the supply side also the industry is highly fragmented. The fleet of about 3,084 ships (as at end 

2006) has the largest operator having only about 100 ships or about 4 percent market share of capacity in DWT 

terms. The majority of the operators are private companies with a small number of vessels. 

 Historically, the shipping industry has been a very cyclical industry with approximately two years of 

declining charter rates needed to stabilise supply and demand before utilisation rates and therefore freight rates 

would begin to increase. The previous “down cycle” started in mid 1997 because of the demand issues 

associated with the “Asian crisis”. With the gradual increase in economic growth in all regions of the world, the 

dry bulk demand improved in 2000 and the improvement continued till first half of 2001. Also helping the bullish 

freight rates was increased scrap prices that lead to demolition of older vessels. Thereafter, since the end of 

2001, the market witnessed a downturn due to various factors. But the market has witnessed an unprecedented 

upward trend since third/fourth quarter 2003, which remained firm throughout  2004 and till first half of 2005 

after which the market again experienced a downturn in market rates which, experts attributed to an upsurge in 

supply of vessels coupled with a decline in scrapping of older vessels. However, contrary to expectations and 

conventional wisdom, the market turned around from the end of the second quarter of 2006 right through the first 

quarter of 2007.   

 2.2 Demand - Supply

 While the composition and the age of a Company’s fleet does have an effect on it’s earnings and 

expenses, the following table illustrates the various external factors governing demand and supply which drive the 

shipping industry and create the business cycles. 



 

�� รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 2.3 ดัชนีตลาดการขนส่งทางเรือ 

 กราฟข้างใต้รูปแรกแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของดัชนี Baltic Dry Index (BDI) ในช่วง 22 ปีที่ผ่านมา ซึ่งดัชนี

นี้จะแสดงอัตราปัจจุบันของอัตราค่าขนส่งสินค้าแห้งเทกอง คำนวณโดย Baltic Exchange ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน กราฟรูปที่ 

2 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของดัชนี JE Hyde Shipping Index (JEHSI) ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ BDI จะเป็น  

ดัชนีอัตราค่าระวางของเรือขนาดใหญ่ แต่ดัชนี JEHSI จะเป็นดัชนีอัตราค่าระวางของเรือขนาดเล็กกว่า เช่น กลุ่มเรือ  

ของพีเอสแอลจนถึงปัจจุบัน   อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปี 2550  องค์ประกอบของดัชนี BDI ได้ถูกเปลี่ยนให้ครอบคลุมมาก

ขึ้น เนื่องจากเป็นดัชนีชี้วัดของเรือประเภทเคปไซร์ (Capesize) ปานาแมกซ์ (Panamax) ซุปราแมกซ์ (Supramax)   

และ แฮนดี้ไซร์  (Handysize) โดยได้ให้น้ำหนักที่เท่ากันแก่เรือทั้ง 4 ประเภท   การวิเคราะห์เปรียบเทียบของดัชนีทั้งสอง

แสดงให้เห็นถึงอัตราค่าระวางเรือขนาดเล็กมีการผันผวนน้อยกว่าเรือขนาดใหญ่ในตลาดเรือไม่ประจำเส้นทาง 
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 2.3 Shipping Market Index

 The first graph below shows the movement of Baltic Dry Index (BDI), which is the leading indicator of 

spot dry bulk cargo rates, calculated by the London-based Baltic Exchange over a period of last 22 years. The 

second graph shows the movement of the JE Hyde Shipping Index over the last 14 years. Whilst the BDI was  

mainly weighted towards the larger ships, the JEHSI has been  geared somewhat towards ships in PSL’s sector 

and was  therefore more representative of PSL’s fleet until now. However, since the beginning of year 2007, the 

BDI’s composition has changed and the Index is more broad-based now,  since it represents the capesize, 

panamax, supramax and handysize sectors with equal weightage being given to all four sectors. The analysis of 

these two indexes illustrates how the small handy size sector has traditionally shown less volatility  as compared 

to the larger sectors of the tramp freight market. 



 

�4 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 2.4 กฎหมายพาณิชยนาวีและกฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจการเดินเรือ 

 กฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญที่ใช้ควบคุมในธุรกิจการเดินเรือสากลมีดังต่อไปนี้  

 1. ธงประจำชาติ 

  เรือแต่ละลำจะต้องมีการจดทะเบียนภายใต้ธงประจำชาติซึ่งจะถือเป็นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย  

ประเทศนั้นๆ การจดทะเบียนเรือจะมีการออกใบทะเบียนเรือซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่เรือแต่ละลำจะต้องมี เพื่อที่จะเป็น

เอกสารให้ตรวจสอบได้เมื่อมีการเดินเรือในน่านน้ำสากลรวมถึงการเข้าเทียบท่าเรือต่างๆ ทั่วโลก โดยทั่วไปทะเบียนเรือ  

ดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับลำเรือ ธงประจำเรือ เจ้าของเรือ และกัปตันเรือ 

 2. กฎหมายพาณิชยนาวีระหว่างประเทศ 

  กฎหมายพาณิชยนาวีระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามของกฎหมายระหว่างประเทศแห่งท้องทะเล  

ซึ่งกฎหมายนี้จะครอบคลุมถึงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับและมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยนานา

ประเทศ องค์การพาณิชยนาวีสากล (The International Maritime Organisation, IMO) เป็นองค์การของสหประชาชาติจะ

เป็นผู้ออกกฎระเบียบเพื่อใช้บังคับในอุตสาหกรรมเดินเรือระหว่างประเทศในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและ

สิ่งแวดล้อม และแต่ละประเทศก็จะมีหน่วยงานพาณิชยนาวีสำหรับประเทศที่เรียกกันว่า Port State Control จะเป็น  

หน่วยงานที่จะควบคุมและบังคับให้เรือที่เข้ามาในน่านน้ำของประเทศตนมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับน่านน้ำของ

ประเทศนั้นๆ 

 3. การจัดชั้นเรือ

  กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลได้มีการกำหนดให้มีการจัดชั้นเรือ โดยเรือแต่ละลำจะต้องมีการจดทะเบียน

หรือมีการจัดชั้นเรือโดยหน่วยงานที่มีประสบการณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับซึ่งเรียกกันว่า สมาคมจัดชั้นเรือ (Classification 

Societies) โดยหน่วยงานนี้ได้ริเริ่มขึ้นจากอนุสัญญา Load Line ในปี ค.ศ. 1930 และอนุสัญญาระหว่างประเทศ ในปี   

ค.ศ. 1955 และ ค.ศ. 1959 โดยสมาคมจัดชั้นเรือระหว่างประเทศ (The International of Classification Societies, 

IACS) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1968 ซึ่งมีสมาคมจัดชั้นเรือต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยสมาคมจัดชั้นเรือจะตรวจสอบใน

เรื่องมาตรฐานในการก่อสร้างเรือและการบำรุงรักษาตัวเรือ 

 4.  พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล 

   พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล (The Carriage of Goods by Sea Act : COGSA) ได้กำเนิดขึ้น  

ภายหลังจากที่มีการประชุมที่เกี่ยวกับการขนส่งทางเรือหลายครั้งซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ระหว่างกลุ่มประเทศยุโรปที่  

สนใจการขนส่งทางเรือ และต่อมากฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้ก็ได้มีขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกัน โดยกฎหมายนี้

ได้ครอบคลุมไปถึงการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ 

 5.   ประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ (International Safety 

Management Code : ISM Code) 

   ประมวลข้อบังคับนี้มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษ

ต่างๆ โดยได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2541 ISM Code นี้ ได้ครอบคลุมเรือเดินทะเลในน่านน้ำสากล แต่ไม่มี  

ผลบังคับใช้กับเรือบางประเภทเช่น เรือรบ และเรือประมง   เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบของ ISM Code  จึงได้มีการออก

ใบประกาศนียบัตรใน 2 ระดับ คือ : ระดับของ ผู้บริหารเรือ (ภายใต้คำนิยามว่า “บริษัทฯ” ในประมวลนี้) ซึ่งจะมีเอกสาร

เพื่อการปรับใช้ (Document of Compliance : DOC) และสำหรับเรือทุกลำ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองการบริหารความปลอดภัย 

(Safety Management Certificate : SMC) 
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 2.4 Maritime Laws and Regulations

 The following major laws and regulations govern the International Shipping Industry: 

  1.  Flag State

   Each ship is registered under a Flag State, which is the nation in which the ship is registered and 

which holds legal jurisdiction as regards operation of the ship. The Flag State issues a Certificate of Registry, 

which is one of the essential documents that every ship has to possess before she can operate and sail from or 

to any port. The certificate generally contains details of the ship, flag, owners and master. 

  2. International Maritime Law

   Also known as the International Law of the Sea, this law covers the uniform systems and rules, 

which are acknowledged and followed carefully by most nations. The International Maritime Organisation (IMO) is a 

UN body, which regulates the International Shipping Industry for safety of life, property and the environment. Each 

nation has its own local maritime authority generally termed as Port State Control, which ensures and enforces 

compliance within their respective territorial waters. 

  3.  Classification

   The marine insurance policy is subject to a classification clause, which requires classification of the 

ship. Each ship is required to be registered or classed with world-wide experienced and reputable organisations 

called Classification Societies. With its origins in the Load Line Convention 1930 and international conventions in 

1955 and 1959, the International Association of Classification Societies (IACS) was established in 1968 which 

has leading societies as members. The classification societies ensure that standards for construction and   

maintenance of the ships are complied. 

  4. Carriage of Goods by Sea Act 

   The Carriage of Goods by Sea Act (COGSA) was introduced after many shipping conferences were 

held in Brussels among various European nations interested in shipping transportation and subsequently, similar 

legislation was also introduced in America. This law covers the international transportation of merchandise by sea. 

 5. International Safety Management Code (ISM Code) 

  This code is for the safe operation of ships and prevention of pollution and came into force on 1st 

July 1998. The ISM Code applies to vessels engaged in international trade, but does not apply to a few categories 

like warships and fishing vessels. For compliance with the ISM code, two levels of certification are required: the 

manager/operator (defined as “Company” in the code) will have a Document of Compliance ‘DOC’, and each and 

every vessel will have a Safety Management Certificate ‘SMC’ 
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 6.  ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (หน่วยงาน

หรือองค์กรบางแห่งใช้คำว่า “มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือที่ให้

บริการเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ”) (International Ship and Port Facility Security Code : ISPS Code) 

  ประมวลข้อบังคับนี้ได้ถูกพัฒนามาจาก IMO (International Maritime Organization) หลังจากเหตุการณ์

อันน่าสลดใจเมื่อวันที่ 11 กันยายน (9/11) ในกรุงนิวยอร์ค โดย  ISPS Code ได้มีผลบังคับใช้ในเดือน กรกฎาคม 2547 

โดยเป็นเครื่องมือเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดและการพัฒนาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ เพื่อให้มีระบบการป้องกัน

ตนเองจากการก่อการร้าย และเพื่อให้มีคุณสมบัติตามใบรับรอง ISPS ดังกล่าวนี้ เรือทุกลำจะต้องมีแผนรักษาความ

ปลอดภัยของเรือซึ่งผ่านการอนุมัติแล้ว โดยจะต้องระบุหน้าที่การรักษาความปลอดภัยของลูกเรือทั้งหมด และแนวทางการ

ปฏิบัติในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงระดับต่างๆ ซึ่งกำหนดให้เรือแต่ละลำจะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

(Ship Security Officer : SSO) และกำหนดให้บริษัทฯ (ภายใต้นิยามของ ISM Code ที่กล่าวในข้อ 5 ข้างต้น) จะต้องแต่ง

ตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Company Security Officer : CSO) และเช่นเดียวกัน ท่าเรือทุกแห่งซึ่งอยู่ภายใต้  

การบังคับใช้ของ  ISPS ก็จะต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าเรือ (Port Facility Security Officer : PFSO)  

 

 

 

 
 6. International Code for the Security of Ships and of Port Facilities (ISPS Code)

  This code was developed by the IMO in the aftermath of 9/11 attacks in New York. The ISPS Code 

came into force in July 2004 and establishes mandatory measures aimed at improving the security of ships and 

port facilities to better protect them from all sorts of threats. In order to qualify for an ISPS certificate, the ship 

must have an approved ship-security plan which outlines the security duties for all crew and the steps to take in 

response to various given situations. Each ship will have a designated Ship Security Officer (SSO) and the 

Company (as in ISM Code) will have a Company Security Officer (CSO) and similarly, every port which is ISPS 

compliant will have a designated Port Facility Security Officer (PFSO). 
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กองกำลังเรือ
FLEETLIST
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) 
(As on 31st December 2006) 

�7รายงานประจำปี 2549

ลำที่ 




No. 

ชื่อเรือ 




Vessel Name 

สัญชาติ 




Flag 

ปีที่สร้าง พ.ศ. 




Year Built 



 ขนาดระวาง
บรรทุก  




Dead Weight 
Tonnes  
 (DWT)  

**มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี  

(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

**Net Book 
Value  

(Million US$) 

***มูลค่าที่ 
เอาประกันภัย 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
***Insured 

Value  
(Million US$) 

1. ฟูจิซาน มารู * Fujisan Maru * บาฮามาส Bahamas 2519 1976  16,922   1.00   3.50  

2. มัลลิกา นารี Mallika Naree ไทย Thai 2527 1984  23,386   2.26   7.00  
3. แวนดา นารี Vanda Naree ไทย Thai 2528 1985  23,849   2.56   7.75  
4. รมิตา นารี Ramita Naree ไทย Thai 2526 1983  23,360   1.26   6.50  
5. สุมนา นารี Sumana Naree ไทย Thai 2527 1984  23,423   2.17   7.00  
6. ภวิตรา นารี Pawitra Naree ไทย Thai 2528 1985  21,654   2.12   7.50  
7. นัชชา นารี Natcha Naree ไทย Thai 2527 1984  23,593   2.12   7.00  
8. อภิสรา นารี Apisara Naree ไทย Thai 2539 1996  18,596   9.37   16.25  
9. ศิโรรัตน์ นารี Sirorat Naree ไทย Thai 2527 1984  29,125   1.93   10.00  

10. บุษรา นารี Bussara Naree ไทย Thai 2540 1997  18,573   9.31   17.00  
11. สุชาดา นารี Suchada Naree ไทย Thai 2537 1994  23,732   8.07   19.00  
12. ปริณดา นารี Parinda Naree ไทย Thai 2538 1995  23,720   8.84   21.00  
13. วราลี นารี Waralee Naree ไทย Thai 2525 1982  25,413   0.97   6.50  
14. บุณฑริกา นารี Boontrika Naree ไทย Thai 2533 1990  27,881   5.96   17.00  
15. ธาริณี นารี Tharinee Naree ไทย Thai 2537 1994  23,724   8.28   19.00  
16. ชลลดา นารี Chollada Naree ไทย Thai 2540 1997  18,485   9.81   17.00  
17. ดุสิตา นารี Dusita Naree ไทย Thai 2540 1997  18,486   9.78   17.00  
18. เอมวิกา นารี Emwika Naree ไทย Thai 2540 1997  18,462   10.27   17.00  
19. พัชระ นารี Patchara Naree ไทย Thai 2527 1984  25,403   2.27   7.25  
20. พลอยไพลิน นารี Ploypailin Naree ไทย Thai 2538 1995  26,472   9.41   21.50  
21. นีระ นารี Neera Naree ไทย Thai 2529 1986  25,309   4.14   11.00  
22. ฝนธิดา นารี Fonthida Naree ไทย Thai 2538 1995  28,484   10.31   23.00  
23. รัตนะ นารี Rattana Naree ไทย Thai 2545 2002  28,442   16.67   30.00  
24. สุธาทิพย์ นารี Suthathip Naree ไทย Thai 2526 1983  25,404   2.81   7.00  
25. กนก นารี Kanok Naree ไทย Thai 2528 1985  33,024   5.16   11.50  
26. ศุกรวรรณ นารี Sukarawan Naree ไทย Thai 2528 1985  25,729   4.91   9.00  
27. ธามิสา นารี Thamisa Naree ไทย Thai 2525 1982  34,072   1.74   9.00  
28. นิภา นารี Nipha Naree ไทย Thai 2527 1984  33,024   4.70   10.50  
29. วรดา นารี Worada Naree ไทย Thai 2526 1983  25,424   2.44   7.00  
30. ดารินทร์ นารี Darin Naree ไทย Thai 2527 1984  30,898   3.87   10.25  
31. โกเมน นารี Gomain Naree ไทย Thai 2526 1983  23,796   2.79   6.75  
32. นัยนา นารี Nayana Naree ไทย Thai 2528 1985  23,846   5.24   7.75  
33. โอปอล นารี Opal Naree ไทย Thai 2525 1982  28,780   1.33   8.00  
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ลำที่ 




No. 

ชื่อเรือ 




Vessel Name 

สัญชาติ 




Flag

ปีที่สร้าง พ.ศ. 




Year Built 



 ขนาดระวาง
บรรทุก  




Dead Weight 
Tonnes  
 (DWT)  

**มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี  

(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

**Net Book 
Value  

(Million US$) 

***มูลค่าที่ 
เอาประกันภัย 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
***Insured 

Value  
(Million US$) 

34. กฤติกา นารี Kritika Naree ไทย Thai 2525 1982  34,072   2.88   8.50  

35. อรณา นารี Urana Naree ไทย Thai 2526 1983  33,005   3.28   10.00  

36. มณีสมุทร นารี Manisamut Naree ไทย Thai 2526 1983  21,341   2.41   6.25  

37. ฝนอรุณ นารี Fonarun Naree ไทย Thai 2527 1984  22,835   3.58   6.75  

38. มโนราห์ นารี Manora Naree ไทย Thai 2527 1984  29,159   4.13   10.00  

39. ชโลธร นารี Chalothorn Naree ไทย Thai 2539 1996  27,079   14.67   23.00  

40. ศรัณยา นารี Saranya Naree ไทย Thai 2534 1991  28,583   11.84   19.00  

41. สุจิตรา นารี Sujitra Naree ไทย Thai 2538 1995  28,290   11.99   23.00  

42. วิจิตรา นารี Vijitra Naree ไทย Thai 2540 1997  28,646   13.72   25.00  

43. อุรวี นารี Urawee Naree ไทย Thai 2540 1997  28,415   22.18   25.00  

44. มาธวี นารี Mathawee Naree ไทย Thai 2539 1996  28,364   22.21   24.00  

 44 ลำ / 44 Vessels   รวม / Total  1,130,�80  286.76   583.00 

รายการเรือที่ถูกจำหน่าย****  
List of vessels sold****  

ลำที่ 




No. 

ชื่อเรือ 




Vessel Name 

สัญชาติ 




Flag

ปีที่สร้าง พ.ศ. 




Year Built 



 ขนาดระวาง
บรรทุก  




Dead Weight 
Tonnes  
 (DWT)  

**มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี  

(ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 

**Net Book 
Value  

(Million US$) 

***มูลค่าที่ 
เอาประกันภัย 
(ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 
***Insured 

Value  
(Million US$) 

1. ชฎา นารี Chada Naree ไทย Thai 2524 1981  18,668   1.30   4.50  
2. มรกต นารี Morakot Naree ไทย Thai 2525 1982  17,692   1.86   4.80  
3. นลินี นารี Nalinee Naree ไทย Thai 2524 1981  24,912   0.79   6.00  
4. มุกดา นารี Mukda Naree ไทย Thai 2524 1981  24,001   1.94   6.00  
5. สลิลทิพย์ นารี Salinthip Naree ไทย Thai 2525 1982  21,259   1.44   6.00  
6. อโนดาด นารี Anodad Naree ไทย Thai 2523 1980  25,502   1.25   5.30  
7. มณฑิรา นารี Monthira Naree ไทย Thai 2523 1980  29,489   0.90   6.00  
8. รจเรข นารี Rojarek Naree ไทย Thai 2523 1980  23,991   1.34   5.25  
9. วนะ นารี Wana Naree ไทย Thai 2523 1980  26,977   1.35   5.80  

10. จามจุรี นารี Jamjuree Naree ไทย Thai 2525 1982  25,073   1.55   6.50  
เรือที่ถูกจำหน่าย 10 ลำ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยังไม่ได้ส่งมอบ)  
10 Vessels sold (undelivered as on 31st December 2006) รวม / Total �37,564 13.72 56.15 

54 ลำ / 54 Vessels รวมทั้งสิ้น / Grand Total 1,367,844 300.48 639.15 

 

หมายเหตุ *   กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง ถือหุ้นร้อยละ 64         
 ** มูลค่าสุทธิตามบัญชีหมายถึงมูลค่าสุทธิตามบัญชีจากงบการเงินปรับปรุงในรูปดอลล่าร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549   
 *** มูลค่าที่เอาประกันภัยหมายถึงจำนวนเงินซึ่งจะได้รับจากผู้รับประกันภัยในกรณีเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงต่อตัวเรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 **** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีเรือ 54 ลำ เรือ 10 ลำตามรายละเอียดข้างต้นได้ถูกจำหน่ายในไตรมาสที่สี่ปี 2549 และไตรมาสที่หนึ่งปี 

2550 ซึ่งคาดว่าทั้งหมดจะถูกส่งมอบภายในสิ้นไตรมาสที่หนึ่งปี 2550 
Remarks * 64% shares held by PSL Group          
 ** Net Book Value is as per restated US Dollars financial statements as on 31st December 2006     
 *** Insured Value means amount to be received from the insurer in case of total loss of the Vessel and as on 31st December 2006  
 **** The company had 54 Vessels as on 31st December 2006. 10 vessels listed above have been sold in Q4-2006/Q1-2007, all of 

which are expected to be delivered by the end of Q1-2007 
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โครงสร้างรายได้
RevenueStructure


  

  

โครงสร้างรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา 

Revenue Structure from the Operation of the Company and Subsidiaries for the last 2 years 
 

รายได้ / Revenue 

2549 / 2006 2548 / 2005 

ล้านบาท 

Baht Million 

ร้อยละ 

% 

ล้านบาท 

Baht Million 

ร้อยละ 

% 

รายได้จากการเดินเรือ 
Vessel operating income 9,056.30 97.90 11,006.82 99.24 

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
Exchange gains    122.84 1.33 0.00 0.00  

รายได้อื่น 
Other income      71.62 0.77 83.93 0.76 

รวมรายได้ 
Total 9,250.76 100.00 11,090.75 100.00
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คณะกรรมการบริษัท

พลเรือเอก ดร.อำนาจ จันทนมัฎฐะ
Admiral Dr.Amnad Chandanamattha 
- ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 Chairman and Audit Committee Member 

พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต
Police LT. Gen.Kiattisak Prabhavat 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 Chairman of Audit Committee and Independent Director 

นายไจปาล มันสุขานี
Mr.Jaipal Mansukhani 
- กรรมการ 
 Director 

นายชีระ ภาณุพงศ์
Mr.Chira Panupong 
- กรรมการอิสระ 
 Independent Director 



นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม
Mr.Munir Moinuddin Hashim 
- กรรมการบริหาร 
 Executive Director 

30รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ
Mr.Suphat Sivasriaumphai 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 Independent Director and Audit Committee Member 

นายธีระ วิภูชนิน
Mr.Thira Wipuchanin 
- กรรมการอิสระ 
 Independent Director 

นายคูชรู คาลี วาเดีย
Mr.Khushroo Kali Wadia 
- กรรมการบริหาร 
 Executive Director 

นางสาวนิชิต้า ชาห์
Ms.Nishita Shah 
- กรรมการ 
 Director 

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม
Mr.Khalid Moinuddin Hashim 
- กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร 
 Managing Director and Executive Director 

TheBoardofDirectors
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รายงานจาก
คณะกรรมการ

3�รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอรายงานประจำปีที่ 18 และรายงานงบการเงินของบริษัทฯ  

ที่ได้ตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบดังนี้ 

 เพื่ออธิบายให้เห็นอย่างแท้จริงว่าปี 2549 นั้นเป็นปีที่ดีสำหรับบริษัทฯ อย่างไร เราขอสรุปตัวเลขผลกำไร 

(ขาดทุน) (จากงบการเงินแปลงค่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐ) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2545 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ

จำนวน 0.48 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2546 บริษัทฯ มีผลกำไรจำนวน 24.79 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2547 ผลกำไร  

เพิ่มขึ้นกว่าสี่เท่าตัวอยู่ที่ 110.10 ล้านเหรียญสหรัฐ และสำหรับปี 2548 ผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ ก็พุ่งขึ้นสูงไปอีกกว่า

ร้อยละ 40 อยู่ที่จำนวน 154.22 ล้านเหรียญสหรัฐตามมาด้วยผลกำไรจำนวน 92.63 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2549   

ซึ่งเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ 

 จุดเด่นทางการเงิน (จากงบการเงินสกุลเงินบาท) และผลการดำเนินงานสำหรับปี: 

 การดำเนินกิจการในรอบปี บริษัทฯ มีรายได้รวม 9,250.76 ล้านบาท (ปี 2548: 11,090.75 ล้านบาท) 

และมีผลกำไรสุทธิเป็นเงิน 3,715.12 ล้านบาท (ปี 2548: กำไรสุทธิ 6,176.61 ล้านบาท) ทั้งนี้รวมกำไรสุทธิจากอัตรา

แลกเปลี่ยนจำนวน 122.84 ล้านบาท (ปี 2548: ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 161.69 ล้านบาท) ส่วนของผู้ถือหุ้น  

เพิ่มขึ้นอย่างมากมาอยู่ที่ 12,037.71 ล้านบาท (ปี 2548: 9,945.70 ล้านบาท) สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงมา  

อยู่ที่ 12,758.15 ล้านบาท (ปี 2548 : 13,780.61 ล้านบาท) ทั้งนี้เนื่องมาจากค่าเสื่อมราคาและเนื่องมาจากไม่มี  

การซื้อเรือเพิ่มเข้ามาในระหว่างปี 

 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าภาษีเงินได้ และรายการ

พิเศษเป็นจำนวน 3,592.29 ล้านบาท ในด้านของรายได้ เรือของบริษัทฯ ทำรายได้ต่อวันต่อลำเรือเป็นจำนวน 11,387 

เหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 ที่ทำรายได้ต่อวันต่อลำเรือเป็นจำนวน 14,449 เหรียญสหรัฐ รายได้รวม

ทั้งหมดต่ำกว่าปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดต่ำลงของค่าระวางเรือในระหว่างปี 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับ  

ปี 2548 อย่างไรก็ตาม การที่ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในระหว่างปี 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 นั้นสืบเนื่องมาจากการ  

เพิ่มขึ้นของค่าอะไหล่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือของเรือที่มีอายุมากทั้งหลายในกองเรือของบริษัทฯ 

ระยะเวลาหยุดการเดินเรือเพื่อการซ่อมบำรุงเฉลี่ยน้อยกว่า 12 วันต่อลำเรือ ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อพิจารณาอายุเฉลี่ย

ของกองเรือของพีเอสแอล ซึ่งมีอายุประมาณ 20 ปีในปี 2549 การลดลงของจำนวนระยะเวลาหยุดการเดินเรือนั้นมีสาเหตุ

มาจากการที่บริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นการซ่อมแซมและสำรวจเรือสำหรับเรือเก่าบางลำของบริษัทฯ ก่อนถึงกำหนดที่ต้องเข้าซ่อม

บำรุงของปี 2548 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเรือเหล่านั้นจะไม่หยุดชะงักขณะเดินเรือหรือถูกกักโดยเจ้าหน้าที่ควบคุม ณ ท่าเรือ

ของประเทศต่างๆ ในระหว่างปี 2549 ดังนั้นจากผลของการทำกำไรและกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีสภาพ

คล่องที่สูงมากในระหว่างปี 2549 และสามารถชำระหนี้เงินกู้มีหลักประกันทั้งหมดคืนก่อนกำหนดเป็นเงิน 80.00 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 
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BOARDOF
DIRECTORS’
REPORT

TO THE SHAREHOLDERS:

 The directors are pleased to present the Eighteenth Annual Report of the Company along with the 

Audited Financial Statements as on 31st December 2006. 

 To really grasp how great 2006 has been for our Company, we would like to draw your attention to the 

net profits (loss) (from the Restated US Dollar Financial Statements) over the last few years.  In 2002 we 

incurred a  loss of USD 0.48 million, in 2003 we earned  a profit of USD 24.79 million, in 2004 it more than 

quadrupled to USD 110.10 million and for 2005 we had a blow out 40% higher net profit at USD 154.22 million 

followed by a more sedate, yet historically exceptional, USD 92.63 million for 2006.  That’s how great a year 

2006 has been. 

 FINANCIAL HIGHLIGHTS (THAI BAHT TERMS) AND REVIEW OF THE YEAR: 

 In terms of operations, during the year under review, the Total Revenues of the Company were Baht 

9,250.76 million [2005: Baht 11,090.75 million] and the Company earned a Net Profit of Baht 3,715.12 

million [2005: Net Profit Baht 6,176.61 million]. This included a Net Gain on Foreign Exchange of Baht 122.84 

million [2005: Exchange Loss Baht 161.69 million]. The Shareholders’ Equity of the Company has increased 

significantly to Baht 12,037.71 million [2005: Baht 9,945.70 million]. The Total Assets of the Company have 

decreased to Baht 12,758.15 million [2005: Baht 13,780.61 million] due to depreciation and since no vessels 

were added during the year. 

 During the year, the Company earned an Operating Net Profit before Exchange Gain, Income Tax and 

Extraordinary items of Baht 3,592.29 million. In terms of the Earnings, the Company’s vessels achieved USD 

11,387 per day per ship as compared to USD 14,449 per day per ship for year 2005. The total revenues in 

absolute terms were lower than that of the previous year, mainly on account of lower yields achieved during 2006 

compared to 2005. Vessel operating expenses, however, increased by  about 19% during the year 2006, due to 

an increase in expenses of stores, spares and dry-docking/special survey of the older vessels in the fleet. The 

technical downtime has been at an average of less than 12 days per vessel, which is significantly low considering 

the average age of the PSL’s fleet of about 20 years in 2006. The reduction in technical downtime is due to the 

completion of the dry-docking/special surveys of some older vessels in year 2005 well in advance thereby 

ensuring that there were no major breakdowns or detentions by Port State Control during 2006. As a result of the 

good profitability and robust cash flows, the Company has enjoyed extremely high level of liquidity during 2006 

and has actually prepaid US Dollars 80.00 million of secured loans making the company debt free on 10th   

October 2006. 



 

34 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 ไตรมาสแรก :  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยความร่วมมือกับ LEK คอนซัลติ้ง ได้จัดทำสกอร์การ์ดขึ้น  

ทุกๆ ปี เพื่อหาผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น (TSR) ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำหรับในปีที่สามของการจัดทำสกอร์การ์ดนี้โดยพิจารณาจากผลประกอบการของปี 2548 พีเอสแอลได้ถูกจัดอันดับให้อยู่

ในอันดับที่ 1 สำหรับผลตอบแทน 3 ปี (ร้อยละ 159) และเป็นอันดับที่ 2 สำหรับผลตอบแทน 5 ปี (ร้อยละ 100) นี่คือ

สิ่งยืนยันว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทที่น่าทึ่งโดยมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในทุกๆ ระดับ 

 ไตรมาสที่สอง : นิตยสาร Marine Money ฉบับเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 2549 ได้จัดอันดับให้พีเอสแอล  

อยู่ในอันดับที่ 6 จากบริษัทเดินเรือทะเลชั้นนำทั่วโลก เช่น Frontline และ Teekay เป็นต้น โดยพิจารณาจากผลประกอบ

การของปี 2548 วิธีการจัดอันดับที่นิตยสาร Marine Money ได้ใช้ในการจัดลำดับ คือการจัดลำดับของยอดรวมของค่า

เฉลี่ยของเกณฑ์สำคัญ 6 อย่างดังนี้คือ :ผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้น (Total return to shareholders), อัตราการก่อรายได้

ของสินทรัพย์รวม (Asset turnover), อัตรากำไรขั้นต้น (Profit margin), ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on 

Equity), ผลตอบแทนของสินทรัพย์รวม (Return on Assets) และราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to book value)  

บริษัทฯ ได้ลำดับไม่ดีนักในเกณฑ์ของผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 62 เนื่องจากภาพรวม  

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ค่อยดีในช่วงปี 2548 ถึงแม้ว่าจะได้คะแนนที่ไม่ค่อยดีในส่วนนี้จากหกส่วนของ

คะแนนรวมทั้งหมด  แต่บริษัทฯ ก็ได้คะแนนรวม 121 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดีที่สุดซึ่งได้คะแนน 91 คะแนน 

 ไตรมาสที่สาม : ในงาน The Perfect Orchestration’ SET Award สำหรับปี 2549 พีเอสแอล  

ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Performance และรางวัล Best Corporate Governance Report สำหรับปี 2548 และบริษัทฯ

ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองรายการดังกล่าว ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับรางวัล Best CEO สำหรับปีก็ตาม ท่านกรรมการ  

ผู้จัดการของบริษัทฯ คือ คุณ คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม เป็นหนึ่งในบรรดาแปดซีอีโอ (CEO) ผู้ซึ่งได้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้าชิง

รางวัลนี้ และเป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียวที่ได้ถูกเสนอชื่อ จากรางวัล 2 รางวัลที่ได้รับและการเป็นหนึ่งในบรรดา  

ผู้ถูกเสนอชื่อ ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ใน พีเอสแอล งานดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 นอกจากนี้ Forbes Special Report, Asia’s 200 Best 

Under A Billion ก็ได้กล่าวถึงพีเอสแอลเช่นกัน โดยในการเผยแพร่ครั้งนี้นิตยสาร Forbes ได้ลำดับพีเอสแอลไว้ในลำดับที่ 7  

ของบริษัทที่ดีที่สุดในเอเชียจากทุกอุตสาหกรรม และเป็นบริษัทดีที่สุดในประเทศไทย โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้

สามารถดูรายละเอียดของรายงานดังกล่าวได้ที่ http://www.forbes.com/lists/2006/24/biz_06bub_Asias-200-

Best-Under-A-Billion_land.html 

คณะกรรมการ “พีเอสแอล” รายงานผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2549 
PSL Directors brief shareholders at AGM 1/2006

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัดจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อ  
วันที่ 20 เมษายน 2549 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม 

ในภาพจากซ้ายไปขวา : พลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมัฎฐะ ประธานกรรมการ   
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ นายคาลดิ มอยนดูดนิ ฮาชมิ กรรมการผูจ้ดัการ 
และกรรมการบริหาร พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต ประธานคณะกรรมการ  
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการบริหาร และ  
นายสพุฒัน ์ศวิะศรอีำไพ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  

Precious Shipping PCL organized the Annual General Meeting of Shareholders   
No. 1/2006 on 20th April, 2006 at Amari Atrium Hotel.  

Seen in the picture from left to right : Admiral Dr. Amnad Chandanamattha, Chairman, Audit Committee Member and Independent 
Director, Mr. Khalid Moinuddin Hashim, Managing Director and Executive Director, Police LT. Gen. Kiattisak Prabhavat, Chairman of 
Audit Committee and Independent Director, Mr. Munir Moinuddin Hashim, Executive Director and Mr. Suphat Sivasriaumphai, Audit 
Committee Member and Independent Director. 
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 The First Quarter : The Bangkok Post in conjunction with LEK Consulting makes out a Scorecard every 

year to see the Total Shareholder Return (TSR) from different listed companies on the SET.  For the third year in a 

row, based on our annual results for 2005, PSL has been in the ranking, being 1st on a three-year return 

(159%) and being 2nd on a five-year (100%) basis.  It just confirms what we have known all along – that PSL is 

an amazing company with excellent management at all levels. 

 The Second Quarter : The Marine Money issue for July/August 2006 ranked PSL as the 6th best listed 

shipping company in the whole world, based on results of 2005, including giants like Frontline, Teekay etc!  The 

methodology used by Marine Money for their rankings was a simple aggregate of 6 criteria: Total return to 

shareholders, Asset turnover, Profit margin, Return on Equity, Return on Assets and Price to book value.  We got 

hurt in the Total return to shareholders criteria where we were ranked 62nd due to the underperformance of the 

Thai stock market during 2005. Despite this poor showing on one out of the six categories we had an aggregate 

score of just 121 points as compared to the best company at 91 points.    

 The Third Quarter : The ‘Perfect Orchestration’ SET Awards for 2006 saw PSL nominated for Best 

Performance and Best Corporate Governance Report awards for 2005.  And we won in both categories.  Though 

we did not win the award for Best CEO of the Year, our Managing Director Mr. Khalid M Hashim, was just one of 

eight CEOs who were nominated for this award and the only foreigner to boot.  The two awards and the one 

nomination are an acknowledgement of the great value that is stored in PSL.  This event took place at the SET 

Building in Bangkok on the 26th July 2006.  Forbes Special Report, Asia’s 200 Best Under A Billion, also features 

PSL.  In this issue we were ranked the 7th best company in Asia across all industries, and the best in   

Thailand, in terms of Net Profit.  The web link for the actual report is: http://www.forbes.com/lists/2006/  

24/biz_06bub_Asias-200-Best-Under-A-Billion_land.html 

พีเอสแอลได้รับรางวัล “BEST PERFORMANCE” และรางวัล “BEST CORPORATE GOVERNANCE REPORT’’
PSL BAGS “BEST CORPORATE GOVERNANCE REPORT AND BEST PERFORMANCE” AWARDS

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด มหาชน (พีเอสแอล) ได้รับรางวัล  “BEST PERFORMANCE” และรางวัล “BEST CORPORATE GOVERNANCE 
REPORT” ในวันประกาศผลรางวัล SET AWARDS 2006-Perfect Orchestration จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม
ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล
“BEST PERFORMANCE” เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มี
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานดีเด่นในปี 2548 ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมส่วน
รางวัล “BEST CORPORATE GOVERNANCE REPORT” มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน  
ที่ดีเด่นในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด นอกจากนี้ มร. คาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการของพีเอสแอล
ยังได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล BEST CEO OF THE YEAR อีกด้วย 

(ในภาพ) พลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมัฏฐะ ประธานกรรมการ พีเอสแอล รับมอบรางวัล “BEST CORPORATE GOVERNANCE REPORT” 
จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร. ทนง พิทยะ 

Precious Shipping Public Company Limited (PSL) won the “Best Performance” and “Best Corporate Governance Report” Awards at the 
“SET AWARDS 2006 - Perfect Orchestration” function held by the Stock Exchange of Thailand on 26th of July 2006. PSL’s CEO, 
Mr.Khalid M. Hashim was also one of the nominees for the award of the “Best CEO of the year”.

(Seen in the picture) PSL’s Chairman, Admiral Dr. Amnad Chandanamattha, is seen receiving the Best Corporate Governance Report  

award from H.E. Finance Minister Dr. Thanong Bidaya, Ph.D.
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36 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 ไตรมาสที่สี่ : ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ตามแผนการชำระคืนตามกำหนด

และการชำระคืนก่อนกำหนดอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ สามารถปลอดหนี้เงินกู้ได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2549 บริษัทฯ  

ได้เสร็จสิ้นการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกินที่ได้มาจากการบริหารกองเรือของบริษัทฯ และเพื่อให้

เป็นที่รำลึกถึงเหตุการณ์นี้ โดยคำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ และเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการของ  

บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมจึงประกาศเงินปันผลระหว่างกาลงวดพิเศษ หรืออาจเรียกว่าเป็นเงินปันผลระหว่าง

กาลครั้งที่ 2 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 Businessweek’s Hot Asian Companies List ได้จัดให้

บริษัทฯ อยู่ในลำดับหนึ่งของแถบเอเชีย โดยกล่าวว่า นี่คือสิ่งที่สาธารณชนทั่วไปนึกถึงบริษัทฯ ของท่าน  

 ดัชนีบอลติค (Baltic Dry Index, BDI) ณ สิ้นปีอยู่ที่ 4,407 จุด ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 80.8 จากจุดเริ่มต้น  

ของปีซึ่งอยู่ที่ 2,438 จุด  ในปี 2549 ดัชนีได้ลดลงถึงจุดต่ำของปีที่ 2,033 จุด เมื่อวันที่ 25 มกราคม  และได้ขึ้นสูงถึง 

4,407 จุด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม และปิดลงที่ 4,407 จุด  โดยมีค่าเฉลี่ยของปีที่ 3,180 จุด ซึ่งลดลงเพียงร้อยละ 6 จากค่า

เฉลี่ย 3,371ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในปี 2548 ในช่วงครึ่งหลังของปีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3,872 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 จากระดับ 

2,493 ที่ได้ถูกบันทึกในช่วงครึ่งแรกของปี จุดที่ควรจะหมายเหตุไว้ก็คือ เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2550 ดัชนี BDI ได้ให้น้ำหนักอย่าง

เท่ากันแก่เรือสี่ประเภท คือ เคป (Capes) ปานาแมกซ ์ (Panamaxes) ซุปเปอร์แมกซ ์ (Supramaxes) และ แฮนดี ้ ไซส ์ 

(Handy size)    

 รายได้ต่อวันต่อลำเรือ ในระหว่างปี 2549 รายได้ค่าเช่าค่าระวางต่อวันต่อลำเรือของกองเรือบริษัทฯ ได้ 

สะท้อนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนจากการทำสัญญารายวัน (Spot market) มาเป็นการทำสัญญาให้เช่า

เรือระยะยาวเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของอัตราค่าเช่าเรือต่อวันต่อลำที่เปลี่ยนไปตามการขึ้นลงของดัชนี BDI สำหรับปี 

2549 บริษัทฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำเรืออยู่ที่ 11,387 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการของบริษัทฯ 

ที่ได้คาดไว้ว่าจะอยู่ระหว่าง 9,000  และ 11,000 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อลำเรือ ตัวเลขนี้นับว่าเป็นตัวเลขที่ดีเมื่อ  

เปรียบเทียบกับผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาเมื่อปี 2548 ที่จำนวน 14,449 เหรียญสหรัฐ ปี 2547 ที่จำนวน 13,248 

เหรียญสหรัฐ และปี 2546 ที่จำนวน 7,870 เหรียญสหรัฐ ปี 2545 ที่จำนวน 5,854 เหรียญสหรัฐ และ ปี 2544 ที่ 

5,855 เหรียญสหรัฐ 

 ปัจจัยจากประเทศจีน ยังคงอิทธิพลต่อการขนส่งสินค้าทางทะเลอยู่ต่อไป  แม้ว่าจะมีการพูดถึงการชะลอตัวอยู่

ตลอดทั้งปี ตัวเลขผลผลิตเหล็กในปี 2549 สูงถึง 421 ล้านตัน สูงขึ้นร้อยละ 20.5 ของผลผลิตประมาณ 349 ล้านตันที่

ผลิตได้ในระหว่างปี 2548 และจำนวน 280.5 ล้านตัน ที่ได้เคยทำไว้ในช่วงปี 2547 ความเห็นปัจจุบัน จากรายงานสรุป

สำหรับปี 2549 และทิศทางสำหรับปี 2550 ของ Howe Robinson  เห็นว่าในปี 2550 นี้ ประเทศจีนจะผลิตเหล็กมากกว่า 

500 ล้านตัน และเป็นไปได้มากที่ประเทศจีนจะทำได้ตามคำทำนายนี้ นอกจากนี้ยังมีประเทศอนิเดยี บราซลิ และรสัเซยี ที่

ชว่ยสรา้งคลืน่เศรษฐกจิโลกนอกเหนอืจากความมัง่คัง่ซึง่เกดิจากใตพ้ืน้ดนิในแถบตะวนัออกกลาง 

พีเอสแอลบริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อจัดทำห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านค้อ จังหวัดสุรินทร์ 
PSL Donates Cash and Equipment for Scientific Laboratory of Ban Koh School in Surin Province

นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (ยืนแถว
หน้า ที่สามจากซ้าย) ได้มอบเงินและอุปกรณ์ จำนวน 99,829.89 บาท (เก้าหมื่นเก้า
พันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) แก่ นายบุญเรือง พวงเกตุ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านค้อ หมู่ 1 ตำบลระเวียง กิ่งอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อจัดทำ
ห้องวิทยาศาสตร์ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยมี
ตัวแทนนักเรียนและชาวบ้านร่วมเป็นสักขีพยาน 

Mr. Thira Wipuchanin, PSL Independent Director (standing, front row 3rd   
from left) handing over cash and equipment of Baht 99,829.89 to   
Mr. Boonrueng Puangket, School Director (right). This donation will be used for 
Scientific Laboratory at Ban Koh school in Surin province. The school’s pupils 
and villagers together witnessed the donation.  
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 The Fourth Quarter : Debt continued to be repaid and pre-paid quite rapidly during 2006.  We became 

debt free on the 10th October 2006 when we completed all pre-payments of our outstanding loans from the 

surplus cash-flows being generated from our operating fleet.  To commemorate this event and taking into account 

the Company’s profits and cash availability, the Board of Directors considered it appropriate to declare a special 

interim dividend i.e. a second interim dividend which was paid out to all shareholders on 19th December 2006.  

Businessweek’s Hot Asian Companies List placed us as the No.1 Company in all of Asia.  That’s what the general 

public thinks about your Company. 

 The Baltic Dry Index (BDI) ended the year at 4,407 points, 80.8% higher than from where it had 

started out the year at 2,438 points.  In 2006, it fell to a low of the year of 2,033 points on 25th January, 

reached a high of 4,407 points on 5th December and closed at 4,407 points.  Its average for the year was 

3,180 points, some 6% below the average of 3,371 recorded in 2005.  The second half of the year averaged 

3,872, some +55% ahead of the level of 2,493 recorded in the first half.  A point to note is that from the 

beginning of 2007, the BDI will have equal weightage between the four sectors i.e. Capes, Panamaxes, 

Supramaxes and Handy size ships. 

 The earnings per day per ship during 2006 for our fleet did reflect our strategy to move from the spot 

market to longer term charters for our fleet and thereby avoid the dramatic changes in earnings per day per ship 

as would have been the case had earnings followed the BDI movements.  For 2006 we averaged earnings of USD 

11,387 per day per ship which compared very favourably to our forecast of between USD 9,000 and USD 

11,000 per day per ship.  This figure also compared favourably with our past results of USD 14,449 per day in 

2005, USD 13,248 in 2004, USD 7,870 for 2003, USD 5,854 in 2002 and USD 5,855 in 2001. 

“พีเอสแอล” จัดงานวิ่ง “วันเดินเรือทะเล” ครั้งที่ 4 

4th Annual PSL Maritime Day Run

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ “พีเอสแอล” ได้ร่วม
รำลึกถึงวันเดินเรือทะเลสากล โดยการจัดงาน “วิ่งวันเดินเรือะเล” 

ขึ้นที่สวนลุมพินีเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550  

ในภาพ : มร. คาลิด ฮาชิม กรรมการผู้จัดการพีเอสแอล พร้อมด้วย
คณะบริหารและพนักงาน บริษัทฯ เตรียมพร้อมเพื่อออกวิ่งร่วมกัน 

ในทุกๆ ปีองค์กรการเดินเรือทะเลสากล (International Maritime 
Organization - IMO) จะจัดงานเฉลิมฉลองวันเดินเรือทะเลสากล ซึ่ง
เป็นวันที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการ
เดินเรือทะเลและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในปีนี้ คำขวัญของ  
วันเดินเรือทะเลสากล 2005 คือ “ความรับผิดชอบของ IMO คือการ 

ตอ่กรกบัปญัหาสิง่แวดลอ้มทางทะเลในยคุปจัจบุนั” (IMO’s response to current environment challenges) คำขวัญนี้ สะท้อนถึงความสำคัญ
ของมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม และบทบาทของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลเช่น พีเอสแอล ในฐานะที่เป็นเจ้าของเรือที่มีความรับผิดชอบและ
ให้การสนับสนุน IMO อย่างเต็มที่ การจัดกิจกรรม “วิ่งประจำปีวันเดินเรือทะเล” ณ กรุงทพฯ นั้นเป็นความพยายามเล็กๆ น้อยๆ ที่จะจุด
ประกายความสนใจต่อ IMO และกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมของ IMO 

Precious Shipping Plc, commemorated the World Maritime Day  by organizing “The 4th PSL Maritime Day Run” at Lumpini Park on 
Friday, 19th January, 2007.  The photograph above taken on this occasion shows Mr. Khalid Hashim, Managing Director of Precious 
Shipping Plc along with the PSL staff. 

Every year International Maritime organization (IMO) celebrates World Maritime day, to focus attention on the importance of shipping 
safety and the marine environment. This year the theme for the world Maritime Day 2007 is “IMO’s response to current 
environmental challenges”. This theme reflects the importance given to preserving the world environment and showcase contributions 
of shipping industry towards the same. PSL, as a responsible ship-owner, fully supports the IMO in its endeavors; and the Annual 
Maritime Day runs organized in Bangkok is but a small attempt to focus attention on IMO and its laudable activities. 
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 งานนักลงทุนสัมพันธ์ : เป็นส่วนงานหนึ่งที่สำคัญของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ดำเนินการ  

ดูแลข่าวสาร บทวิเคราะห์ สำหรับนักลงทุน และการ Road Shows ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน SET 

Opportunity Days ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 4 ไตรมาส บริษัทฯ ตั้งมั่นว่าจะดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เช่นนี้  

ในปี 2550 และปีต่อไป 

 กองเรือของบริษัท : เป็นที่ทราบว่า บริษัทฯ มีเรือจำนวน 36 ลำซึ่งมีอายุมากกว่า 20 ปี เมื่อสิ้นปี 2549  

ในระหว่าง 5 ถึง 7 ปีข้างหน้านี้ เรือเหล่านี้จำเป็นต้องถูกขายหรือไม่ก็ถูกปลดระวาง และจะถูกแทนที่ด้วยเรือที่มีอายุน้อย

กว่าและใหญ่กว่า เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย บริษัทฯ ได้ขายเรือไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 10 ลำ ในช่วงระหว่างปี 2549 ต่อเนื่องถึง

ปี 2550 เพื่อส่งมอบเรือให้กับผู้ซื้อในช่วงระหว่างไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 2 ของปี 2550 ทั้งนี้ กองกำลังเรือของบริษัทฯ   

ณ สิ้นปี 2549 ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือมีเรือจำนวน 54 ลำ ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุกรวมที่ 1.37 ล้าน  

เดดเวทตัน คิดเป็นขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ยที่ 25,330 เดดเวทตันต่อลำเรือ และมีอายุเฉลี่ยประมาณ 20 ปี ทั้งนี้อาจจะ

ถึงจุดสิ้นสุดของโครงการปลดระวางเรือสำหรับปี 2550 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะยังคงมุ่งหาโอกาสที่เหมาะสม  

ในการปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ ดังเช่นที่บริษัทฯ อยากจะรักษาจำนวนเรือรายปีในกองเรือให้อยู่ระหว่าง 50 ถึง 60 ลำ  

 ทิศทางอุตสาหกรรมเดินเรือทะเล : การปลดระวางเรือในกองเรือโลกได้กระทำอย่างเหมาะสม โดยมีเรือ

จำนวน 56 ลำได้ถูกปลดระวาง ขณะที่มีเรือใหม่จำนวน 65 ลำถูกส่งมอบเข้าสู่ตลาดโลก ส่งผลให้มีการเติบโต 9 ลำ   

หรือร้อยละ 0.29 ในกองเรือโลกทำให้เรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กในกองเรือโลกมีทั้งสิ้น 3,084 ลำ ณ สิ้นปี 2549 เหตุผล

ที่อัตราการปลดระวางเรือช้าลงเนื่องจากสภาพตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ก็เป็นไปไม่ได้  

ที่จะหลีกเลี่ยงข้อสรุปที่ว่า เรือที่มีอายุมากขึ้น จะต้องถูกปลดระวางในอนาคตอันใกล้ในอัตราที่มากขึ้น แม้ว่ากำไรที่จะได้รับ

จากค่าระวางเรือในตลาดจะยังสูงอยู่ 

 สำหรับปี 2550 อุปทานของเรือต่อใหม่มีมาก ในกลุ่มเรือประเภทเคปไซส์ (Capesize) มีเรือต่อใหม่ 52 ลำ

หรือร้อยละ 7.9 ของกองเรือประเภทนี้ ที่มีกำหนดส่งมอบในปี 2550 และมีอีก 43 ลำหรือร้อยละ 6.5 ที่มีกำหนดส่งมอบ

ในปี 2551 ในเรือประเภทเคปไซส์นี้มีจำนวน 80 ลำหรือประมาณร้อยละ 11.3 ของกองเรือในปัจจุบันที่มีจะอายุเกิน  

22 ปีในปี 2553 และเรือดังกล่าวมีโอกาสที่จะถูกปลดระวางในระหว่างปี 2550 - 2553 ซึ่งอาจทำให้อัตราค่าระวางเรือ

ลดลงถึงระดับที่เหมาะสม  ในกลุ่มเรือประเภทปานาแมกซ์ (Panamax) มีเรือต่อใหม่จำนวน 110 ลำหรือร้อยละ 7.9 

ของกองเรือประเภทนี้ มีกำหนดส่งมอบในปี 2550 และอีก 66 ลำ หรือร้อยละ 4.7 ได้ทำสัญญาส่งมอบในปี 2551 ส่วนที่

ช่วยให้สถานการณ์ของกองเรือกลุ่มปานาแมกซ์ปลอดภัยคือมีเรือ 178 ลำ หรือร้อยละ 12.7 ของกองเรือ จะมีอายุเกิน 24 

ปีในปี 2553 และอาจจะถูกปลดระวางในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2553 ถ้าอัตราค่าระวางเรือที่ลดลงและจะทำให้เกิดการ

พีเอสแอลลงนามสัญญาใช้สินเชื่อวงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับธนาคารกรุงไทย  
เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดขนส่งสินค้าทางทะเล 
PSL signs US Dollars 300 million Credit Facility Agreement with KTB

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด มหาชน (พีเอสแอล) ลงนามเซ็นสัญญากู้เงินจำนวน  
300 ล้านเหรียญสหรัฐ) กับธนาคารกรุงไทย (เคทีบี) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 เงินกู้
ดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อการขยายกำลังกองเรือโดยการต่อเรือใหม่หรือซื้อเรือมือสองเพิ่ม   

(ในภาพ) พิธีลงนามเซ็นสัญญากู้เงิน มร. คาลิด ฮาชิม (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการของ  
พีเอสแอล และ มร.คูชรู วาเดีย (ขวาสุด) กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ  
พีเอสแอล มอบสัญญาที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วให้แก่คุณอาริศรา ธรมธัช(ที่สองจากซ้าย)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารกลุ่ม และคุณสุทธินี วิเศษสมิต (ที่สองจากขวา)   
ผู้อำนวยการฝ่าย - ผู้บริหารฝ่าย ธนาคารกรุงไทย  

Precious Shipping PCL. (PSL) announced the signing of a new US$ 300 million Credit Facility Agreement with Krung Thai Bank (KTB) 
on 18th January 2007. The facility is for buying new or second-hand ships to expand the Company’s Fleet. 

Seen in the picture on the occasion of signing the Agreement, Mr. Khalid Hashim (far left), PSL’s Managing Director and Mr. Khushroo 
Wadia (far right), PSL’s Finance Director handing over the signed agreement to Khun Arisara Dharamadhaj (second from left), KTB’s 
Executive Vice President-Director and Khun Suthini Visessmit (second from right), KTB’s Vice President. 
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 The China Factor continues to exert its influence on the freight markets.  Despite all the ‘slow down’ 

talks over the year, the steel production for 2006 reached a staggering figure of about 421 million tons.  This 

would be some 20.5% more than the already phenomenal figure of 349 million tons in 2005 and the equally 

robust 280.5 million tons achieved during 2004.  The current opinion from Howe Robinson’s ‘Annual Review for 

2006 and Outlook for 2007’ is that China will produce a staggering 500+ million tons of steel in 2007.  The 

propensity for China to surprise on the upside is not quite being given the importance that it deserves.  Besides, 

we also have India, Brazil and Russia making economic waves besides the sterling developmental efforts underway 

in the Middle-East.   

 Investor Relations is an area where we accord the greatest importance and have our Managing Director 

handle the Press/analysts briefings part of investor relations.  In addition to the various Road Shows during the 

year we also attended the 4 quarterly SET Opportunity Days during 2006.  We hope to continue actively with this 

important part of our Investor Relations Program in 2007 and beyond. 

 OUR FLEET : As you may be aware, the Company had a total of 36 ships that were over 20 years of 

age at the end of 2006.  Over the next 5 to 7 years these ships need to be either sold or scrapped and 

eventually replaced with younger and larger units.  To that end, the Company has sold 10 ships in 2006/early 

2007 for delivery to the buyers during Q1/Q2 of 2007.  The fleet strength at the end of 2006, however, was 

unchanged at 54 vessels with an aggregate capacity of 1.37 million dwt, an average 25,330 dwt per ship, and 

an average age of about 20 years.  This has probably  concluded our disposal program for 2007.  The Company 

shall be on the lookout for the right opportunities for fleet renewal as we would like to maintain an annual fleet 

strength of between 50 and 60 ships.   

 THE INDUSTRY OUTLOOK : 

 Ship scrapping was reasonably robust with a total of 56 ships being scrapped and 65 new ships being 

delivered into the world fleet, resulting in a positive growth of just 9 ships or 0.29% in the world fleet to 3,084 

ships in our sector during 2006.  The reason for a slowing down in the scrapping rate as the year progressed has 

been the continued strength of the freight market.  But it is impossible to escape the conclusion that, for the most 

part, the ever greater age of more and more ships will lead to an upswing in deletion rates in the near future 

regardless of the profitability of the underlying markets.    

 For 2007, the supply of new ships is quite strong.  In the Capesize sector, 52 ships or 7.9% are 

scheduled for delivery in 2007 with another 43 ships or 6.5% to follow in 2008.  In this sector, 80 ships or 

11.3% will be over 22 years of age by 2010 and likely to be scrapped during 2007 to 2010 should freight rates 

reach low enough levels.   In the Panamax sector, there are 110 ships or 7.9% to be delivered during 2007 with 

another 66 ships or 4.7% contracted for delivery in 2008.  The saving grace in the Panamax sector is that 178 

ships or 12.7% of the fleet will be over 24 years of age by 2010 and would likely be scrapped during 2007 to 

2010 should freight rates decline sharply enough thereby balancing out the fresh supply and restoring freight 

rates rather quickly.  In the Supramax sector, 108 ships or 7.2% are scheduled for delivery in 2007 with another 

90 ships or 6.0% to follow in 2008.  In this sector 87 ships or 5.8% will be over 25 years of age by 2010 and 

likely to be scrapped during 2007 to 2010 if freight rates drop by any appreciable margin.  In the Handymax 

sector, 37 ships or 4.1% are scheduled for delivery in 2007 with another 66 ships or 7.3% to follow in 2008.  

In this sector, 250 ships or 27.8% will be over 25 years of age by 2010 and likely to be scrapped during 2007 
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ปรับสมดุลย์จนกระทั่งได้ดุลยภาพกับอุปทานเรือที่จะเข้ามาใหม่ในตลาดหลังจากนั้นอัตราค่าระวางเรืออาจดีดตัวกลับขึ้นมา

ใหม่ได้เร็วขึ้น สำหรับเรือประเภทซูปราแมกซ์ (Suprarmax) มีเรือใหม่จำนวน 108 ลำหรือร้อยละ 7.2 ของกองเรือ  

ประเภทนี้ มีกำหนดส่งมอบในปี 2550 และอีก 90 ลำหรือร้อยละ 6.0 มีกำหนดส่งมอบในปี 2551 ในเรือประเภทนี้มีเรือ 

87 ลำหรือร้อยละ 5.8 จะมีอายุเกิน 25 ปี ในปี 2553  และน่าจะถูกปลดระวางลงในระหว่างปี 2550 ถึง 2553 นี้ ถ้า  

ค่าระวางเรือลดลงมาก ในเรือประเภทแฮนดี้แมกซ์ (Handymax) มีเรือต่อใหม่จำนวน 37 ลำหรือร้อยละ 4.1 ของกองเรือ

ประเภทนี้ มีกำหนดส่งมอบในปี 2550 และอีก 66 ลำหรือร้อยละ 7.3 มีกำหนดส่งมอบในปี 2551 สำหรับเรือนี้มีเรือ 

250 ลำหรือร้อยละ 27.8 จะมีอายุเกิน 25 ปีในปี 2553 และน่าจะถูกปลดระวางลงในระหว่างปี 2550 ถึง 2553  

ถ้าค่าระวางเรือลดลงมาก ในเรือประเภทเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Small Handy Size) มีเรือต่อใหม่จำนวน 126 ลำ  

หรือร้อยละ 4.1 มีกำหนดส่งมอบในปี 2550 และอีก 44 ลำ หรือร้อยละ 1.4 มีกำนดส่งมอบในปี 2551 สำหรับเรือ

ประเภทเดียวกับเรือของบริษัทฯ มีเรือจำนวน 1,032 ลำหรือร้อยละ 33.5 จะมีอายุเกิน 27 ปีในปี 2553 และน่าจะ  

ถูกปลดระวางลงในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2553 ถ้าค่าระวางเรือลดลงมาก และด้วยการที่มีเรืออายุมากยังคงดำเนินการอยู่

จำนวนมาก อุปทานและอุปสงค์จึงมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในตลาดเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นตลาดเดียวกับที่

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่นั่นคือตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทาง  

 สำหรับสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเรือเดินทะเลของบริษัทฯ ปัจจุบันกองเรือของบริษัทฯ มีเรือทั้งสิ้น

จำนวน 44 ลำ คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของกองเรือโลก ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเรือประเภทนี้ 

และเนื่องจากเจ้าของเรือในกลุ่มเรือประเภทนี้มีลักษณะกระจัดกระจายอย่างมาก ดังนั้นลูกค้าจะนึกถึงและต้องการที่จะใช้

บริการเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็กของบริษัทฯ ก่อนที่จะไปใช้บริการกับเจ้าของเรือรายย่อยอื่นๆ 

 ปัจจัยที่สำคัญอย่างเช่นความแออัด ที่ส่งผลต่อสมการ อุปสงค์ – อุปทานได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ดัชนีชี้วัดความ

แออัดของ SSY’s Australian Coal Port Congestion ได้ถึงจุดสูงใหม่ที่ 14.7 วัน ณ สิ้นเดือน มกราคม 2550 นี้เป็น  

จุดสูงสุดนับตั้งแต่มีดัชนีนี้ในเดือนมกราคม 2545 ซึ่งสูงกว่าจุดสูงสุดในครั้งก่อนที่เคยทำไว้ที่ 14.1 วัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 

2547 

 สินแร่เหล็ก ผลิตจาก CVRD ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2550 ธนาคาร  

US investment bank Jefferies ได้ชี้ให้เห็นว่า CVRD อาจจะเพิ่มผลผลิตจำนวน 35 ล้านตัน จากผลผลิตในปี 2549 “และ

ด้วยการคาดการณ์ว่าแร่เหล็กจะถูกผลิตและขนส่งมากขึ้น เราจึงยังคงเชื่อว่าทิศทางของการขนสินค้าแห้งเทกองยังเป็น  

ที่น่าสนใจอยู่มาก” ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความจาก Jefferies ใน Shipping รายสัปดาห์ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2550     

Howe Robinson ได้กล่าวเสริมว่า “ไม่มีสิ่งใดที่เราได้เคยพบในปี 2549 ที่จะเบี่ยงเบนความเชื่อมั่นของเราและจะเป็น  

สิ่งที่คาดการณ์ได้ ว่าตลาดจะพร้อมรับผลิตผลทุกๆ ตันของการค้าสินแร่ของโลกที่ถูกผลิตขึ้นมา”     

 หนึ่งในบรรดาบทวิจารณ์รายวันของเดือนมกราคม 2549 SSY ได้กล่าวว่า ด้วยปริมาณเหล็กจำนวน  

52 ล้านตัน ประเทศจีนจะกลายเป็นผู้ส่งออกเหล็กที่ใหญ่ที่สุดรายเดียวในโลกในปี 2549 พวกเขาได้กล่าวเสริมต่อไปว่า

ภายใน 3 ปีข้างหน้าประเทศจีนจะแซงหน้าประเทศเยอรมัน และกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลก Howe Robinson 

ได้คาดการณ์ว่าเหล็กที่ถูกส่งออกอาจเพิ่มขึ้นอีก 10-20 ล้านตันในระหว่างปี 2550  

 ประเทศอินเดียกำลังเร่งรัดตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ซื้อถ่านหินร้อน (Steam Coal) รายใหญ่ของโลกตามหลังประเทศ

แอฟริกาใต้ โดยในเบื้องต้นเพียงเพื่อนำถ่านหินร้อนมาใช้ในสถานีผลิตพลังงานความร้อน 4,000 MW แห่งใหม่จำนวน 4 

แห่งในประเทศอินเดียเท่านั้น ในระหว่างปี 2549 ประเทศอินเดียได้นำเข้าถ่านหินร้อน จำนวน 3.5 ล้านตันผ่านอ่าว  

Richards Bay และนักวิเคราะห์ที่ McCloskey กล่าวว่านี่เป็นการคาดการณ์การเพิ่มขึ้น เนื่องจากว่ากำลังจะมีสถานีแห่งใหม่

เกิดขึ้น ตามที่ Gerald McCloskey ได้กล่าวว่าการที่ประเทศอินเดียนำเข้าถ่านหิน จำนวน 30 ล้านตันในระหว่างปี 2549 

นั้นได้กลายเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับความต้องการนำเข้าในอนาคตที่จะมากถึง 100 ล้านตันต่อปี Howe Robinson 

ได้คาดการณ์ว่าการขนส่งถ่านหินร้อนจะมีมากถึง 30 - 50 ล้านตันในระหว่างปี 2550 
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to 2010 if freight rates drop by any appreciable margin.  In the Small Handy Size sector, 126 ships or 4.1% are 

scheduled for delivery in 2007 with another 44 ships or 1.4% to follow in 2008.  In our sector, 1,032 ships or 

33.5% will be over 27 years of age by 2010 and likely to be scrapped during 2007 to 2010 if freight rates drop 

sharply.  With this extremely large overhang of very old ships, the supply demand dynamics appear to be the 

strongest in the small handy size sector, the sector in which your Company operates exclusively, of the Dry Bulk 

Tramp Freight market.   

 Our Competitive Position with our 44 ships is that we have about 1.5% of the world fleet which makes 

us one of the largest players in this sector of the market.  With the ownership structure in this sector being 

extremely fragmented, we are an established brand name with every client wanting to do business with us first 

before they take their custom to any of the other smaller players within the sector. 

 Factors like congestion that affect the demand supply equation are again gaining precedence.  SSY’s 

Australian Coal Port Congestion Index has reached a new high of 14.7 days by end January 2007. This is the 

highest point since the index’s inception in January 2002 and exceeds the previous peak of 14.1 days reached in 

February 2004.   

 Iron ore output from CVRD, the world’s largest producer, will be higher during 2007. US investment 

bank Jefferies points out that CVRD would exceed production in 2006 by more than 35m tons.  “With more iron 

ore expected to be produced and shipped, we continue to believe the outlook for the dry bulk shipping market is 

very attractive,” Jefferies says in its shipping weekly in end January 2007.  Howe Robinson adds ‘Nothing we have 

seen in 2006 dents our belief that there is, and will be in the foreseeable future, a ready market for every 

available ton of internationally tradable ore.’   

 In one of their daily commentaries in January 2006, SSY stated that at 52 million tons, China had 

become the single largest Steel exporter in the world during 2006.  They further added that in the next 3 years 

China was set to surpass Germany as the largest exporting nation on earth.  Howe Robinson estimate that Steel 

exports could rise by a further 10/20+ million tons during 2007.   

 India is emerging as South Africa’s next major buyer of Steam Coal, primarily to feed four new thermal 

power stations of 4,000 MW in India.  During 2006, India imported 3.5 million tons of steam coal through 

Richards Bay and analysts at McCloskey say this is expected to increase as new stations come on stream. 

According to Gerald McCloskey, India, which imported 30 million tons of coal in 2006, will become a major force in 

the future with demand for up to 100 million tons of imports annually.  Howe Robinson estimate that steam coal 

shipments could rise by between 30 and 50 million tons during 2007.  
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 กล่าวโดยย่อ Howe Robinson ได้กล่าวเสริมว่า “ข้อมูลของสองปีที่ทำลายสถิติใหม่ของการขนส่งสินค้าแห้ง 

ประกอบกับการลดลงของอัตราการปลดระวางเรืออย่างคาดไม่ถึงในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้ตลาดที่อยู่ในช่วง

ซบเซาของปี 2547 ดีขึ้น แต่กระนั้นก็ยังไม่มากพอที่จะดึงอัตราค่าระวางเข้าสู่ระดับเช่นที่ได้เคยเห็นในช่วงทศวรรษ 1970 

และในฤดูร้อนของปี 2546 ในช่วงสั้นๆ ดูเหมือนว่าอู่ต่อเรือจะสามารถต่อเรือขนาดใหญ่ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และในตอนท้าย

สิ่งนี้ก็คงอยู่ที่ตลาดซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สามารถคำนวณได้ ถ้าประเทศจีนยังคงดำเนินระบบอุตสาหกรรมเหมือนเช่นเดียวกับสองปีที่

ผ่านมาประกอบกับประเทศอินเดีย และประเทศอื่นๆ ก็คงจะไม่มีข้อมูลพื้นฐานใดเข้ามาแทรกแซงจนกว่าความสามารถของ

อู่ต่อเรือจะได้ขยายจนเพียงพอและอาจจะเกินความต้องการ ในปี 2549 ได้แสดงให้เห็นความรีบเร่งของแนวทางนี้ และ  

น่าจะรุนแรงมากขึ้นในปี 2550 โดยไม่ต้องคำนึงถึงด้านอุปสงค์ ดังนั้นยังมีเวลาอยู่มากกว่าฟองสบู่จะระเบิด” 

 การคาดการณ์ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าของผู้รู้ในอุตสาหกรรมเดินเรือทะเล โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากที่ได้กล่าว

มาข้างต้น บ่งชี้ว่าอัตราค่าระวางเรือจะไม่ขึ้นถึงจุดสูงสุดที่เคยเกิดในปี 2547 และ 2548 แต่จะยังคงอยู่ในระดับ  

ที่ไม่ลดต่ำลงกว่าสถิติที่เคยทำไว้ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 หรือช่วงปลายทศวรรษ 1990 

 ปัญหาที่อุตสาหกรรมเดินเรือประสบอยู่ในปัจจุบัน : การที่ตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลได้เติบโตสูงเป็น

ประวัติการณ์ในระหว่างปี 2547 และ 2548 บริษัทที่มีความระมัดระวังในปัจจุบันจะมีหนี้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยใน  

บัญชีงบดุล  และมีเงินสดเหลืออยู่มาก ซึ่งเงินสดจะถูกนำไปใช้ในการรวมตัวกันในอุตสาหกรรม นั้นคืออาจจะเป็นการใช้

เงินสดนี้เพื่อซื้อเรือมือสอง หรือโดยการควบรวมกิจการ หรือซื้อกิจการ และไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม ตราบใดที่การใช้เงิน

ลงทุนนั้นยังวนเวียนอยู่ในอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะถือเป็นการเติบโตของอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น 

 โครงการร่วมทุน :

 กระบวนการยกเลิกโครงการร่วมทุนที่มีอยู่ของบริษัทฯ ยังดำเนินต่อไปดังนี้ 

 ÑSouthern LPG (SLPG) : กระบวนการปิดบัญชีโครงการร่วมทุนนี้ได้ข้อยุติแล้ว บริษัทฯ ได้ขายสินทรัพย์หลักๆ 

ของบริษัทนี้เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะปิดการขายส่วนที่เหลือของบริษัทนี้ได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้

 ÑInternational Seaports (Haldia) Pvt Ltd. : เป็นการลงทุนที่ท่าเรือเมืองฮัลเดียเพียงแห่งเดียว (ประมาณ 

ร้อยละ 22.4 ของเงินทุนทั้งหมด) ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการท่าเรือในอดีต ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุน  

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับโครงการท่าเรือในปี 2548 ส่วนโครงการน้ีมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างดีและบริษัทได้รับเงินปันผลจำนวน 

0.43 ล้านเหรียญสหรัฐปี 2549 ซึ่งนับเป็นปีที่สองหลังจากที่ได้เปิดดำเนินการเต็มโครงการ ซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่า 

ร้อยละ 21 ของเงินลงทุนเดิมของบริษัทฯ 

 บทสรุป : 

 จากการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ จากการให้บริการเป็นรายเที่ยวหรือการให้เช่าเรือ  

ระยะสั้นซึ่งเป็นลักษณะการทำธุรกิจเมื่อก่อนปี 2546 มาเป็นการทำสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ  

ประสบความสำเร็จและมีกระแสเงินสดที่มั่นคง การมีกระแสเงินสดที่มั่นคงและความชัดเจนในรายได้ในอนาคต ทำให้

บริษัทฯ ทำการปลดภาระหนี้เงินกู้ได้หมดในเดือนตุลาคม 2549 แผนกลยุทธ์ดังกล่าวไม่เพียงทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่าง

แข็งแรงเท่านั้นแต่ยังทำให้บริษัทฯ สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายกิจการต่อ เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

 ความมุ่งมั่นที่จะเร่งรีบขยายธุรกิจในอนาคตควรจะอยู่ในกรอบที่วางไว้ เนื่องจากบริษัทฯ มีประวัติที่ดีในการ

จ่ายชำระหนี้คืนได้เร็วก่อนกำหนด ทำให้บริษัทฯ สามารถระดมเงินทุนเพื่อการขยายกองเรือในอนาคตจากการกู้ยืมเพียง

อย่างเดียวได้ และด้วยเป้าหมายที่ตั้งใจเช่นนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเปิดวงเงินสินเชื่อจำนวน 550 ล้านเหรียญสหรัฐ 

จากกลุ่มธนาคารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งวงเงินสินเชื่อนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถที่จะช่วงชิงโอกาสทาง

ธุรกิจใดๆ ที่จะเข้ามาได้ทันที 
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 To summarize, Howe Robinson add ‘Two years of record breaking new dry cargo deliveries, combined 

with unprecedentedly low rates of scrapping over a four year period, have managed to cap the runaway market of 

2004, but have as yet proved insufficient to bring rates back into the familiar ranges seen between the 1970s 

and the fateful summer of 2003.  On a short term basis the yards seem to have little more to give, and the 

weight of aged tonnage continues to build.  In the end this is a market not for detailed calculation. That only 

makes a fool of us all. It is instead, a market for the grand call. If China continues its industrialization at the pace 

of the last few years and is joined by India and some others, there will be no fundamental malaise until shipyard 

capacity expands sufficiently to meet, and eventually exceed demand.  2006 saw an acceleration of that trend, 

and it will intensify in 2007, but, in the absence of a demand side setback, it needs more time than that to burst 

the bubble.’ 

 The forecasts made by our industry pundits for the next few years, based on the above mentioned 

fundamentals, indicate that rates may even reach the peaks seen in 2004 and 2005 but will certainly not come 

any where near the lows established in the mid 80ies or the late 90ies. 

 THE ISSUE FACING OUR INDUSTRY: With the Freight Markets hitting all time highs during 2004 and 

2005 most prudent Companies today have very little debt on their balance sheets with a lot of cash in their 

pockets which will be used to further consolidate the industry.  This could happen through the judicious purchase 

of second-hand tonnage or via mergers and acquisitions.  By whatever means consolidation takes place, it is to 

be welcomed, as it can only make life a bit better for the participants in this industry. 

 JOINT VENTURES :

 The status of our joint-venture investments is as follows: 

 Ñ Southern LPG (SLPG): The process of closing down this entity has been finalized. We have   

completed the sale of the major assets in this company and we should be able to close the balance sales 

completely in the near future. 

 Ñ International Seaports (Haldia) Pvt Ltd:  This is our  only  investment in Ports now which is in the 

Haldia port (about 22.4% of the total capital) and is operational under our past port projects investments, now 

that we have sold  our investments in other port related projects during 2005.  This project is operating superbly 

well and we have received dividends of USD 0.43 Million in 2006 which is the second  year of full operations  

and this amount is over 21% of our original investment. 

 IN CONCLUSION : 

 With the changed business strategy of going for longer term time charter contracts as opposed to the 

spot business, that was conducted during and up to 2003, we have been able to achieve steady cash flows 

whilst giving greater visibility to forward earnings.  The steady cash flows, coupled with the forward visibility, have 

also helped us put in place a strategy that made us debt free in October 2006.  We are thus ready for the next 

phase of expansion as and when a suitable opportunity presents itself.   

 The prospects of rapid future expansion should, therefore, not be ruled out.  Our enviable track record 

of rapid pre-payment of debt should allow our future expansion to be funded solely from new debt raised at 

extremely competitive levels. With this in mind, we have already lined up credit facilities of USD 550 million from 

a consortium of leading Local and International Banks, which will enable us to react quickly to any future 

opportunity. 
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 บริษัทฯ ได้วางพื้นฐานแห่งความเติบโตของบริษัทฯ ไว้อย่างแข็งแกร่งโดยการใช้กระแสเงินสดที่มีอยู่มาชำระ  

หนี้สินทั้งหมดก่อนกำหนด ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบในการช่วงชิงโอกาสในตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบ  

ไม่ประจำเส้นทางที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยพระพรจากพระผู้เป็นเจ้าพวกเราหวังว่าจะสามารถทำตามสัญญาที่มีกับ  

ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย ด้วยการเสียสละ การทำงานหนักของมืออาชีพของบุคลากรรวมถึงบรรดาเจ้าหน้าที่

ประจำการบนเรือของพีเอสแอลทุกคน 

 

ในนามคณะกรรมการ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

     นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม นายคูชรู คาลี วาเดีย 

 กรรมการผู้จัดการ กรรมการ 

1 มีนาคม 2550 
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 We have therefore set up a very strong growth-platform for your Company by the judicious use of the 

cash flows generated being applied for prepayment of debt.  We feel that we are poised to take advantage of any 

opportunities, that the Dry Bulk Tramp Freight Markets, may throw our way in the years ahead.  With Gods Grace, 

we hope to be able to deliver, to our shareholders and other stakeholders, the promise of this potential.  This will, 

in no small measure, be due to the very dedicated and hardworking professionals that make up the office, as well 

as, floating staff at PSL.   

 

For and on behalf of the Board of Directors of  

Precious Shipping Public Company Limited 

 

 

                              

 

 Khalid Moinuddin Hashim Khushroo Kali Wadia  

 Managing Director Executive Director 

March 1, 2007 
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 

ท่านได้แก่ พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, พลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมัฎฐะ และ

นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ

สอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 ในป ี2549 ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงินของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส เพื่อปรึกษาและรับ

ฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี ผลการตรวจสอบงบการเงินและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีที่

เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ถูกต้อง 

เพียงพอ และเป็นที่เชื่อถือได้  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมปรึกษากับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ของ

แผนกตรวจสอบภายใน และได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบภายใน ในปี 2549 แผนกตรวจสอบ

ภายในได้ทำการประเมินความเสี่ยงและกลไกการควบคุมภายในสำหรับทุกแผนกของบริษัทฯ ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน

สำหรับบางแผนก ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อ

บังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่การปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบ และนำผลการตรวจ

สอบและคำเสนอแนะต่างๆ ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารและได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและไม่มีจุด

บกพร่องที่มีสาระสำคัญ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

ต่อการดำเนินการ ซึ่งกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ก็คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประมวลรัษฎากร   

พระราชบญัญตัเิรอืไทย พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2547” ผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันจำนวน 3 รายการ โดยเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ประเภทที่ 2 จำนวน 2 รายการ และเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 3 จำนวน 1 รายการ ตามความหมายของ

ประกาศฉบับดังกล่าว ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่สำนักงานบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย และที่คอนโดมิเนียมของบริษัทย่อย จัดอยู่ในรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในขณะที่ค่าเช่าสำนักงานจัดอยู่ในรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ 3 คือรายการเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งรายละเอียดของรายการดังกล่าวได้อธิบายไว้แล้วภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ใน

รายงานประจำปี ฉบับนี้ ผลการสอบทานได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)





To the Shareholders 

 The Audit Committee of Precious Shipping Public Company Limited consists of 3 independent directors 
viz., Police LT. Gen. Kiattisak Prabhavat as Chairman of Audit Committee, Admiral Dr. Amnad Chandanamattha and 
Mr. Suphat Sivasriaumphai, both, as Audit Committee members. The Audit Committee has performed with total 
responsibility in compliance with the Audit Committee Charter approved by the Board of Directors and the 
requirements of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, which is 
summarized as follows: 

 In the year 2006, meetings of the Audit Committee have been held through the year to review financial 
statements of the Company and its subsidiaries and meetings with external auditor were also held every quarter for 
the discussions of the Auditor’s report, financial statements and the recommendations of the relevant accounting 
standards. The Audit Committee is of the opinion that the Company has a proper financial reporting process to 
disclose its financial information, in which the financial statements are correct, sufficient and credible. 

 The Audit Committee has also discussed with internal auditors the scope of internal auditing, their 
responsibilities and functions and approved the internal audit plan for the Internal Audit Department. In the year 
2006, Internal Audit Department reviewed the risk assessment and internal control activities of all departments, 
audited the operations of some departments, reviewed the conflict of interest transactions and reviewed the 
compliance with regulations and laws relating to the business of the Company such as the compliance of the 
conditions of SET and SEC Regulations. Internal auditors also followed up on the results of the aforesaid review. 
The results of the review and the recommendations were discussed with the related staff and management and 
reported to the Audit Committee. 

 The Audit Committee is of the opinion that the Company has proper and adequate internal control 
system and no significant deficiency. 

 The Audit Committee is of the opinion that the Company has been in compliance with the laws and 
regulations to which the operations of the company are subjected. Principally, these laws are the Public Companies 
Act, Revenue Code, Thai vessels Act, SEC Act and regulations of the SET. 

 Internal Auditors have reviewed the connected transactions according to the Notification of the Stock 
Exchange of Thailand Re: The Disclosure and Procedures of Listed Company for Connected Transactions (volume 
2) B.E.2547. The Company has 3 connected transactions of which 2 are classified as type 2 transaction and 1 is 
classified as type 3 transaction under this notification. Air ticket expenses and maintenance expenses for air 
conditioning system at the main operational office and the condominium apartments of the Company and its 
subsidiary are classified as Type 2 which are supporting transactions for core business. Office lease rental is 
classified as Type 3 which is short term office rental. The details of these transactions have been explained under 
the topic “Connected Transactions” in this annual report. The result of the review has been discussed in the Board 
of Directors Meeting No. 2/2007 held on 1st March 2007. Audit Committee and Board of Directors are of the 
opinion that the aforesaid transactions are fair and for the full benefit of the Company. 

AUDITCOMMITTEEREPORT
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ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ารายการ  

ที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีความยุติธรรมและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

 ปกติการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้รายงาน  

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้  

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและรับคำแนะนำต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการพูดคุยกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอถึงประเด็นต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบ

ภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ และมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2548 และ 2549 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 

4 ครั้ง และไม่มีการประชุมตามวาระพิเศษ โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

ปี 2549 
การประชุมตามวาระปกติ 

ปี 2548 
การประชุมตามวาระปกติ 

1. พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต  4/4 4/4 

2. พลเรือเอก ดร.อำนาจ จันทนมัฎฐะ  4/4 4/4 

3. นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ  3/4 3/4 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการพิจารณาเรื่องการ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับปี 2550 ดังนี้ 

  1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970) 

  2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853) 

  3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516) 

 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น ที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้  

ให้ทางบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีหน้าที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่น ที่มีคุณสมบัติ และมีความสามารถ   

ของบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยแทน 

 บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ   

และมีผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2544 โดยมีนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต   

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2546 

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับปี 

2550 จำนวนเงนิไมเ่กนิ 5.10 ลา้นบาท แยกตา่งหากจากคา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ (ป ี2549: คา่สอบบญัชจีำนวน 4.96 ลา้นบาท)  

ซึ่งจะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าตอบแทนจากการ

ให้บริการด้านอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี จำนวนเงินไม่เกิน 0.55 ล้านบาท (ปี 2549 : 0.52 ล้านบาท) 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

  

พล.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ประภาวัต 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1 มีนาคม 2550 
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 Normally the Audit Committee Meeting is held before the Board of Directors Meeting so that the 
minutes of the Audit Committee Meeting with internal auditors and external auditors could be sent to Board of 
Directors for acknowledgement and receiving suggestions from the Board.  

 The members of Audit Committee regularly have informal discussions with internal auditors in 
connection with the results of the various areas of review undertaken by internal auditors. The formal Audit 
Committee Meeting usually takes around 2 hours. In the years 2005 and 2006, Audit Committee held 4 regular 
meetings and no special meeting. The record of attendance of the members of Audit Committee is summarized as 
follows:  

Name 

Number of Attendance / Total Meeting (Times) 

2006 
Regular Meeting 

2005 
Regular Meeting 

1. Police Lt. Gen Kiattisak Prabhavat  4/4 4/4 

2. Admiral Dr. Amnad Chandanamattha  4/4 4/4 

3. Mr. Suphat Sivasriaumphai 3/4 3/4 

 Audit Committee Meeting No.1/2007 held on 9th February 2007 considered the appointment of 
Auditors and resolved to propose the appointment of the following auditors of Ernst & Young Office Limited as the 
auditor of the Company and its subsidiaries for 2007.  
  1. Ms. Sumalee Reewarabandith (Certified Public Accountant (Thailand) No. 3970)  
  2. Ms. Vissuta Jariyathanakorn (Certified Public Accountant (Thailand) No. 3853)  
  3. Ms. Rungnapa Lertsuwankul (Certified Public Accountant (Thailand) No. 3516)  

 Any of the above auditors is qualified to conduct the audit and express an opinion on the financial 
statements of the Company and its subsidiaries. In the event that any of the above auditors is not available, Ernst 
& Young Office Limited is authorized to nominate a qualified and competent auditor from Ernst & Young Office 
Limited to conduct the Audit.  

 Ernst & Young Office Limited is a reputable audit firm, independent and has a satisfactory performance 
according to past records. Ernst & Young Office Limited has been the Auditors of the Company and Thai 
subsidiaries since 2001. Miss Sumalee Reewarabandith, Certified Public Accountant (Thailand) No. 3970 of 
Ernst & Young Office Limited, has been the Company’s Auditor since the year 2003.  

 The meeting also approved the audit fees of an amount not exceeding Baht 5.10 million plus out-of-
Pocket expenses for the year 2007 (2006 Fees: Baht 4.96 million) subject to further approval by shareholders. 
Further, the meeting also approved the fees for other services (non-audit related) of an amount not exceeding 
Baht 0.55 million (2006: Baht 0.52 million). 

 
For and on behalf of the Audit Committee of 
Precious Shipping Public Company Limited 

 
 
  

Police LT. Gen. Kiattisak Prabhavat 
Chairman of the Audit Committee 

1st March 2007 
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คำจำกัดความ 
 การกำกบัดแูลกจิการ หรอื Corporate Governance หมายถงึระบบทีจ่ดัใหม้โีครงสรา้งและกระบวนการของความ

สัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเติบโตและเพิ่ม

คุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ 

 คำจำกัดความดังกล่าวในข้างต้น เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้การกำกับดูแลกิจการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์

ภายในองค์กร 

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการกำกับดูแลกิจการต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการ

เจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงได้พิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดย  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ด้วยการกำหนดนโยบายและทิศทาง  

การดำเนินงานของบริษัทฯ การให้ความสำคัญต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับ

ดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบ  

ข้อกำหนดของกฎหมายด้วยความโปร่งใสและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี และได้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น  

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานในทุกระดับชั้นได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ

ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ  

บริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ  

 คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักสำคัญ 5 ส่วนดังต่อไปนี้ 

 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

 2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง 

 5. จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการยังกำหนดให้มีการพิจารณาคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการประเมินผล  

การปฏิบัติตามคู่มือนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยจะเริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้คู่มือ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ  

จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Director Certificate Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รายงานการปฎิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี15ข้อ

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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DEFINITION 

 Corporate Governance is a set of structure and process of relationships between Company’s 

management, its board and its shareholders to enhance its competitiveness towards business prosperity and 

long-term shareholder value taking into consideration the interests of other stakeholders. 

 The above definition is as recommended by the SEC and the Company has endeavored to follow the 

same completely in letter and spirit. 

1. The Corporate Governance Policy 

 In recognition of the fact that it is important and necessary for sustainable growth of operating 

business and long-term shareholder value, Board of Directors has set up a Corporate Governance Policy for the 

Company. Board of Directors has reinforced corporate governance by including policies and directions on operating 

the business, set up of adequate internal controls and internal auditing system and monitoring the management 

to perform effectively under the policy to ensure the long term interests of shareholders under the applicable laws 

with full transparency and correct business ethics. A Corporate Governance Policy Manual outlining the features of 

the Policy has also been drawn up by the Company and already circulated to the Company’s employees for the 

recognition of the necessity of Good Corporate Governance and is also disclosed on the Company’s web site. 

 The Company’s Corporate Governance Policy consists of: 

 1.  Right and Equitable Treatment of Shareholders and various groups of Stakeholders 

 2. Structure, Rules, Duties, Responsibilities, and Independence of the Board of Directors 

 3. Information Disclosure and Transparency 

 4. Controlling System and Risk Management 

 5. Business Ethics 

 Board of Directors will start the process of annual review of Corporate Governance Policy and 

evaluation of the policy implementation from the year 2007 so that the Corporate Governance Policy of the 

Company is up to date and appropriate with the current situation. 

 For understanding of the Good Corporate Governance by the members of Board of Directors, the 

Company supports and encourages board members to attend the various training courses such as Director 

Accreditation Program (DAP) and Director Certificate Program (DCP) that are held by Thai Institute of Directors 

Association (IOD). 

REPORTONIMPLEMENTATIONOFFIFTEEN
PRINCIPLESOFGOODCORPORATE
GOVERNANCE
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2. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติทางบัญชี การใช้

สารสนเทศภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน

ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม 

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 2.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล 

 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล รวมทั้งเพิ่มเติมข้อ

มูลอื่นๆ ของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านในรายงานประจำปี และเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 Ñ ประวัติเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม อาชีพ การเป็นกรรมการใน  

บริษัทอื่น ประสบการณ์อื่นๆ และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) 

 Ñ การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 Ñ วิธีสรรหา (กรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่ง) 

 Ñ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เช่น การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ  

 2.2 พิจารณานโยบายและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ 

 บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของ  

บริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยหลักเกณฑ์/วิธีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าว  

ไว้แล้วในหัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร” 

 2.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก 

 บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยคา่ตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติโดย  

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และได้ปรับปรุงให้ข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก

ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหุ้น ซึ่งข้อมูลประกอบการแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีภายนอกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 Ñ ชื่อสำนักงานสอบบัญชี 

 Ñ ชื่อผู้สอบบัญชี 

 Ñ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีที่ขออนุมัต ิ โดยแยกต่างหากอย่างชัดเจนระหว่างค่าสอบบัญชีกับ  

  ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี 

 Ñ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีที่ผ่านมา 

 Ñ ความสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัทฯ 

 Ñ จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี (ในกรณีที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม) 

 Ñ การประเมินผลงานในปีที่ผ่านมา 

 Ñ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี (ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่) 

 2.4 พิจารณานโยบายจ่ายเงินปันผล 

 ปัจจุบันนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้อนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อครั้งการประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจำปี 2547 และจะมีการพิจารณาอนุมัติตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 
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2.  Shareholders : Right and Equitable Treatment 

 The Company must be responsible to the shareholders in terms of information disclosure, accounting 

methods, internal information usage, and conflict of interests. The Board of Directors and management must be 

honest and any decision must be based on honesty and fairness to both major and minor shareholders, and for 

the collective benefit of all. Some of the policies and procedures followed to protect the Rights of the Company’s 

shareholders are as follows: 

 2.1 Appointment of board members 

 The Company has continuously improved the requirement of documents required for the appointment of 

each board member individually to give additional information in the nominees’/existing Directors’ profile in the 

Company’s Annual report and also to present to the Company’s shareholders in the AGM. The aforesaid 

information is provided so that the Company’s shareholders can get correct and complete information, which is 

relevant and required for their appointment as follows: 

 Ñ Nominee’s profile: Name, position, age, education, relevant knowledge, occupation, working   

  experience and illegal acts (if any). 

 Ñ Nominees’ positions in any materially connected business 

 Ñ Nomination procedures (in case of the directors who retire by rotation) 

 Ñ Directors’ previous performance as director in terms of meeting attendance  

 2.2 Consideration of the policy on directors’ remuneration 

 The Company follows the policy of obtaining the approval of the policy on directors’ remuneration from 

the shareholders in the AGM and has also provided principles/procedures as explained under the “Directors and 

Management Remuneration” section in this Report. 

 2.3 Appointment of auditors 

 The Company follows the policy of obtaining the approval of appointment of auditors from the 

shareholders in the AGM and has improved the information disclosure for the correctness and completeness of the 

information required for the decision on the appointment of auditors. The information provided in the AGM includes 

details as follows: 

 Ñ Auditor’s firm 

 Ñ Auditor’s name 

 Ñ Auditor’s remuneration for approval (including separate disclosure for audit and non-audit related  

  remuneration) 

 Ñ Auditor’s remuneration for the previous year 

 Ñ Relationship with the Company such as being the Company’s advisor 

 Ñ Number of years as the Company’s auditor (in case of reappointment of the present auditor) 

 Ñ Auditor’s performance 

 Ñ The reasons for changing the Auditor (in case the Company appoints a new auditor) 

 2.4 Consideration of the dividend policy 

 The Company obtained the approval of the new dividend policy in the shareholders’ meeting in year 

2004 and will continue to obtain such approvals in case of any changes in future. 
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 2.5 พิจารณาแผนการซื้อหุ้นคืน 

 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินการเรื่องการซื้อหุ้นคืน โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติให้  

คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถทำการซื้อหุ้นคืนได้ โดยให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของ ตลท./กลต.  

 2.6 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม 

 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2550 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระสำหรับการ

ประชุม โดยกำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และประกาศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย  

ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อพิจารณาบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาของ  

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นนโยบายปกติของบริษัทฯ โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งถึงผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจำปีได้ระบุถึงจุดประสงค์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ประกอบในแต่ละวาระการประชุม และ  

ไม่แก้ไขวาระการประชุมถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ จะเปิดเผยร่างหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า

ก่อนจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และจะแจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 45 วันก่อนวันประชุม และทาง  

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม 

 2.7 บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ เท่าเทียมกันและเพียงพอต่อการพิจารณา  

ในแต่ละวาระการประชุมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารและ/หรือ  

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนั้นๆ จะเป็นผู้ตอบคำถาม  

 2.8 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งได้บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ราย

ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คำถาม/คำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีนับคะแนนเสียง และ  

ผลการลงคะแนนเสียง  

 2.9 บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่กระทบต่อการดำเนิน

งานของบริษัทฯ โดยจัดเอกสารประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น เมื่อ  

ปี 2547 กรณีซื้อเรือเดินทะเลจำนวน 15 ลำ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่

ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะด้วย 

 2.10 บริษัทฯ มีการติดตามและสอบทานเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังไม่ได้รับ และพยายามติดต่อกับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกคนได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถึง  

วิธีการรับเงินปันผลในกรณีที่มีปัญหาต่าง ๆ 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในส่วนของ

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันดังต่อไปนี้ 

 Ñ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ  

ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  

 Ñ กำหนดให้ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง 

 Ñ อำนวยความสะดวกสำหรับการลงคะแนนเสียง ด้วยการจัดให้มีการมอบฉันทะโดยจัดแบบฟอร์มการมอบ  

ฉันทะพร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบฉันทะ และพยายามจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  

ภายในระยะเวลาที่มากพอและเท่าที่บริษัทฯ สามารถกระทำไดภ้ายใตข้อ้บงัคบัตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง คอืกอ่นวนัประชมุผู้ถือหุ้น  

อย่างน้อย 14 วัน 

 Ñ กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาในการ  

ลงทะเบยีนทีเ่พยีงพอ 
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 2.5 Consideration of the share repurchase plan 

 The Company obtained the approval for the share repurchase from the shareholders in the 

shareholders’ meeting, authorizing the Board of Directors to repurchase the Company’s shares in accordance with 

SET/SEC regulations and provided the correct and complete information required for their decision. 

 2.6 Notice to call Shareholders’ meeting and Agenda for the AGM 

 For the annual general meeting of shareholders (AGM) of 2007, the Company has provided an 

opportunity to the shareholders to propose agenda items for the AGM and set up the policy and communication 

channels through the website and announcement through the SET, based on which, a shareholder or a group of 

shareholders could propose an agenda item for consideration in the AGM. 

 Providing a complete and correct notice with full information to call shareholders’ meeting is the normal 

policy. The notice includes the objective and reasons for each agenda item apart from the board of director’s 

comment/opinion, which, has always been included. It is made certain that the Company does not amend the 

agenda of the shareholders’ meeting without giving notice to shareholders.  

 The Company will also disclose the draft notice of shareholders’ meeting (AGM) of the year 2007 and 

onwards on the Company’s website before sending out to shareholders and will inform the AGM date to the SET at 

least 45 days before the date of the AGM. The Company will also send the AGM notice to shareholders, at least 

14 days in advance of the AGM. 

 2.7 The Company provides full opportunity for shareholders to participate in the meetings and encourages  

the shareholders to ask relevant questions which are answered by Management and/or related persons. 

 2.8 The Company prepares minutes of shareholders’ meetings, which are clear and complete and include 

the names of board members’ who attended the meeting. The minutes also include a correct and complete   

record of questions/answers from meeting, voting method, vote counting procedure and voting results.  

 2.9 The Company has always followed the policy of obtaining shareholders’ approval for any major event 

and in case of any serious situation that affected the Company’s operations and provided the correct and 

complete information required for their decision. An example of this was the event of acquisition of 15 ships 

during the year 2004 for which the Company also appointed an Independent Advisor to advise the shareholders. 

 2.10 The Company follows the policy of regularly reviewing the outstanding unpaid dividends and tries to 

contact each shareholder who may have, for some reasons, not received the dividends. Thereafter, the Company 

helps shareholders in terms of reminding, advising them on the required procedures to collect the dividends. 

 Moreover, the Company recognizes the equitable treatment of shareholders in terms of calling   

and holding shareholders meetings and for protecting the Rights of Shareholders for other matters by taking the 

following steps: 

 Ñ Date, time, venue of the meeting is convenient to attend. 

 Ñ Offering one-share-one-vote. 

 Ñ Facilitate proxy voting: clearly specifying the documents required to give proxy and by attempting   

to send out the Notice to the extent possible under the regulations, to the Company’s shareholders at least   

14 days prior to the meeting date. 

 Ñ Registration period is commenced at least 1 hour in advance to keep adequate time for completion 

of registration. 
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 Ñ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง  

การอธิบายถึงลักษณะของความเกี่ยวโยงกัน ความสำคัญของการทำรายการ มูลค่าของรายการ และแนวโน้มการทำรายการ

ในอนาคต ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” และบริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 Ñ ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ  

“การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” และยังไม่เคยมีกรณีการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ 

 ในปี 2549 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2549 ที่โรงแรม อมารี เอเทรียม โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 

ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน รวมทั้งประกาศหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ สำหรับในแต่ละวาระการประชุมนั้นมีความเห็นของคณะกรรมการ

ประกอบ และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้ และได้เปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

3. กลุ่มต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่   

ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า ลูกค้า  

คู่แข่ง ชุมชน/สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย

ต่างๆ ในอันที่จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และเป็นแรงสนับสนุนอย่างดียิ่งใน  

การสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของกิจกรรม  

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และสามารถติดต่อ

โดยตรงกับคณะกรรมการตามความประสงค์ โดยไม่ต้องผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ 

 ด้านผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป

ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ภายใต้

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่มอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ด้านพนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญของปัจจัยแห่งความสำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงกำหนดวิธีการจ้างงาน ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความ

ก้าวหน้าทางอาชีพ และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัพนกังานและการจา้งงาน เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มัน่ใจวา่พนกังานมีความรู้ความ

ชำนาญ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจรวมถึงความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติที่

กำหนดไว้ และข้อตกลงในการที่จะปรับปรุงความรู้ความสามารถเพื่อทำให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้ม

ของอุตสาหกรรมในอนาคต 

 ในส่วนของลูกเรือ บริษัทฯ มีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  

 บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือเพื่อความปลอดภัยขึ้น และเก็บไว้ที่เรือทุกลำ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบนเรือ

ทั้งหมดถูกควบคุมและปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ โดยคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันเกี่ยวกับ 

 1. สุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกเรือและบุคคลอื่น 

 2. ทรัพย์สินของบริษัทฯ และของคนอื่นๆ 

 3. สิ่งแวดล้อม 
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 Ñ Providing detailed explanation of related-party transactions characterizing names, relationship,   

policy, and value of each transaction as explained under the “Conflict of Interests” section in this report and no 

non-compliance cases involving related-party transactions have been initiated. 

 Ñ Following an appropriate policy and laying down procedures for monitoring the use of insider informati

on as explained under the “Monitoring the use of insider information” section in this report and no cases of 

insider trading involving the directors and the management have been initiated. 

 In the year 2006, one shareholders’ meeting was held, which, was the Annual General Meeting (AGM) 

and was held on 20th April 2006 at Amari Atrium Hotel. The Company had sent out the notice to all shareholders 

of the meeting including information and documents for each agenda item to be considered by the shareholders, 

14 days prior to the date of the AGM. The notice was also circulated vide an advertisement in the newspapers as 

a reminder and follow-up action for the benefit of the shareholders. Under each agenda item, the opinion of the 

Board of Directors was included in the notice. The minutes of the meeting including a record of the questions and 

answers were also prepared and disclosed on the Company’s web site, and were made available for examination. 

3.  Various groups of stakeholders 

 The Company foresees and recognizes the importance of all stakeholder groups whether it is the 

internal stakeholders such as shareholders, employees and management of the Company and subsidiaries or 

external stakeholders such as creditors, suppliers, customers, communities, government agencies and other 

related organizations. The Company is aware that the support from each stakeholder would help establish the 

Company’s competitive advantages and profitability, which, would contribute greatly to the Company’s long term 

success and prosperity. The Company has also amended the Company’s web site and included therein a way 

whereby the website can be used as one of the intended channels for any stakeholder to express his/her opinion 

and contact the Board of Directors in case they wish to contact the Board of Directors directly without going 

through the management. 

 Management : The Company recognizes that the Management is one of the key success factors for the 

Company’s operations and accordingly the Management remuneration is appropriately structured and comparable 

with the Industry and other equivalent listed companies in Thailand. The Management also is allowed to work 

independently without interference as defined in their duties and responsibilities, which are approved by the Board 

of Directors. 

 Employees : The Company recognizes that employees are one more key success factor for the 

Company’s operations. The Company provides equal opportunities in employment, job security, and career 

advancement, as well as adhering to other good principles related to employees and employment. The Company 

also ensures that employees are adequately knowledgeable and skillful to perform their jobs for the Company 

business, and understand relevant code of conduct and practice and are encouraged to gain knowledge and ability 

and keep them updated following Industry trends. 

 Specifically for the crew on the Company’s ships, the following practices are followed: 

 The Company has provided Pocket Safety Guide and sent to all the Ships. All activities are always 

governed by and carried out with utmost care for the safekeeping and protection of: 

 1. The health and safety of the employees and of other persons; 

 2. Company’s property and that of others 

 3. The environment 
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 โดยทันทีที่ลูกเรือขึ้นประจำการบนเรือ คนประจำเรือทุกนายจะต้องรายงานตัวต่อนายเรือ พร้อมทั้ง  

ส่งมอบเอกสารต่างๆ เช่นหนังสือเดินทาง หนังสือคนประจำเรือ ใบสำคัญการฉีดวัคซีน สัญญาว่าจ้างที่มีผลบังคับใช้  

แก่นายเรือ การสร้างความคุ้นเคยกับเรือ และจัดเก็บบัญชีรายการต่างๆ ในที่ที่เหมาะสม โดยที่ทุกห้องพักของลูกเรือจะ  

มีการปิดป้ายหมายเลขเรือช่วยชีวิตตามบัญชีรวมพล หรือจุดรวมพลในเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการรวมพล การประจำสถานีฉุกเฉิน สถานีเรือฉุกเฉิน และแผนการรักษา

ความปลอดภัย ซึ่งติดประกาศไว้ในตำแหน่งที่สำคัญบนเรือ อีกทั้งรายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์  

ดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยชีวิต ถ้าไม่แน่ใจคำแนะนำต่างๆ ในแผนการ ก็สามารถสอบถามจากนายเรือ ต้นเรือ หรือต้นกล  

เพื่อความเข้าใจ โดยที่ทุกคนต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของตนเอง และรู้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในสภาวะการณ์

ฉุกเฉิน และจำไว้ว่าตนมีหน้าที่อะไร ส่วนกัปตันเรือหรือผู้แทนจะรับผิดชอบในสถานการณ์ฉุกเฉินและประสานการปฏิบัติ

การฉุกเฉินทั้งหมด นอกจากนั้นกัปตันเรือยังจะต้องกระทำการใดๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของคน

ประจำเรือ เรือและสินค้า 

 สำหรบัขอ้กำหนดในนโยบายเกีย่วกบัสขุอนามยัและความปลอดภัยนั้น เป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริม

กิจกรรมสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกเรือ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานด้านสุขภาพและความปลอดภัยเท่าเทียม

กับงานเชิงพาณิชย์และงานด้านการปฏิบัติงาน และเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร กล่าวคือ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกเรือ มีความชัดเจนและกำหนดเป็นสัดส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายว่าอุบัติเหตุนั้นสามารถ

ป้องกันได้โดยการจัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของนโยบายเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ 

 1. เพื่อบ่งบอกลักษณะสิ่งต่างๆ ที่อาจจะเป็นอันตรายได้และจัดให้มีแบบแผนสิ่งอำนวยความสะดวกและการ

วางแผนเพื่อมิให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

 2. เพื่อสร้างวิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดล้อม  

ในการทำงานสำหรับลูกเรือทุกคน 

 3. คนประจำเรือต้องได้รับการฝึกอบรมและคำแนะนำมาแล้ว เพื่อสามารถปฎิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

และเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. จัดหาและรักษาให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

 5. ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกเรือได้มีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 

 6. ปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบเพื่อวัดผลการจัดเตรียมการเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย 

 7. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่ในอุตสาหกรรมปฏิบัติ 

 8. จัดให้ลูกเรือทำสัญญาพร้อมกับให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้ลูกเรือทุกคนได้เข้าใจในนโยบายของบริษัทฯ  

รวมทั้งมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 

 ลูกเรือทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและระมัดระวังเพื่อป้องกันตนเอง ผู้ร่วมงาน และบุคคล

อื่นจากการบาดเจ็บหรือป้องกันการเจ็บป่วย ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการกระทำของลูกเรือเอง โดยข้อกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติ

ร่วมกัน และการฝึกปฏิบัติจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอและเมื่อมีปัจจัยใหม่ๆ ที่เป็นผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย 

ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่านโยบายเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตาม

ข้อเสนอแนะของ OCIMF ในเรื่อง “คำแนะนำสำหรับการควบคุมยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนเรือ” ซึ่ง  

รายละเอียดจะระบุอยู่ในคู่มือระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยบนเรือทุกลำ รวมทั้งประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ 
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 Upon arrival on board, crew members are expected to report to the Master and deliver their personal 

papers, visa discharge book, health certificate, vaccination certificate, passport, and hire contract as applicable 

and familiarize themselves with the ship. Familiarization training is to be undertaken as per familiarization   

check list and hand over check list where appropriate and posted in their cabin are details of life boats according 

to the boat muster list and their muster point in the event of emergency. 

 Moreover, the crew is expected to carefully study the emergency and boat muster lists and the   

safety plans which are placed at strategic locations on board. Every one is trained to be responsible for their 

safety, and is made aware of their designated role in an emergency. The Master, or his substitute, has overall 

responsibility in all emergency operations and coordinates all emergency operation. He will take whatever actions 

are necessary to save the crew, vessel and cargo. 

 For the Health and Safety Policy Statement, it is the Company’s policy to conduct its activities in a 

manner that promotes the health and safety of its employees and so that the actions of the Company and its 

employees promote the health and safety of others. The Company considers health and safety to contribute 

equally with commercial and operation factors and to be a management responsibility. To this end, the health and 

safety responsibilities of all personnel have been defined and allocated. The Safety Management System is 

intended to affirm that the Company achieves its purpose in this area and is based on the philosophy that 

accidents can be prevented by the identification and management of risk. 

 The objectives of Health and Safety Policy Statement are as follows: 

 1. To identify all potential hazards and design equipment, facilities and procedures with the aim of 

eliminating accidents; 

 2. To establish practices, procedures and standards which create a safe and healthy working 

environment for all crew members. 

 3. To provide employees with training and information to enable them to fulfill their responsibilities 

and duties in a safe and efficient manner; 

 4. To provide and maintain clear lines of communication; 

 5. To foster health and safety awareness at all levels thereby encouraging employees to participate 

in the enhancement of safety; 

 6. To operate formal monitoring systems to measure the effectiveness of the arrangements for health 

and safety; 

 7. To comply with relevant legislation and best industry practices; and 

 8. To provide contractors with necessary information so that they understand the Company’s policy 

and meet the Company’s safety standards in all areas. 

 All crew members have a duty to act responsibly and to take precautions to protect themselves, their 

colleagues and any other persons from injury or preventable illness which might arise from their actions and to 

ensure that the Company’s health and safety performance is continuously improved, the policy statement and 

associated procedures and practices are reviewed regularly and when any new factors affecting health and safety 

arise adequate steps are taken. 

 Moreover, the Company also has a Drug and Alcohol Abuse Policy. It is based on the recommendations 

contained in OCIMF’s “Guidelines for the Control of Drugs and Alcohol On Board Ship”. They are detailed in the 

Safety Management System available on all vessels and displayed for all crew members. 
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 มีอีกหลายประการเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว เนื่องจากยาเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้นทำให้เกิด

ความรู้สึกเฉื่อยชาในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะทำให้ตนเองและเพื่อนคนงานประจำเรือตกอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น  

ดังนั้นบริษัทฯ จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี ฟ้องร้อง ผู้ใช้หรือมี

ไว้ครอบครอง ยาเสพติด/สิ่งผิดกฎหมายบนเรือ 

 ลูกเรือแต่ละคนต้องได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า และความ 

ตึงเครียด ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุบนเรือ ดังนั้นบริษัทฯ จึงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาการ  

พักผ่อนอย่างน้อยที่สุดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายาม 

สำหรับคนบนเรือ ค.ศ. 1995 (STCW 95) และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 180  

 เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยของบริษัทฯ องค์กรเพื่อความปลอดภัยจึงได้ถูกเลือกและจัดตั้งขึ้น 

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้นำไปปฏิบัติต่อลูกเรือและ/หรือการจัดการของเรือ สิ่งที่

อาจเป็นอันตรายต้องประกาศแจ้งให้ทราบทันที โดยจะไม่รอกระทั่งมีการประชุมเกี่ยวกับความปลอดภัยครั้งต่อไป องค์กร

เพื่อความปลอดภัยมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

Ñ วางแผน จัดการ และร่วมมือเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับงานที่ทำ  

Ñ บันทึกปัญหาการทำงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

Ñ  จัดทำข้อเสนอ รวมทั้งการลำดับความเร่งด่วนและตารางเวลาหรือทางออกของปัญหาที่เป็นไปได้ 

Ñ  ควบคุมสภาวะเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ 

Ñ เพื่อแน่ใจได้ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการพลาดพลั้ง มีการสอบสวนและนำไปสู่มาตรการ  

เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นอีก 

Ñ เพื่อรายงานให้ทราบเกี่ยวกับบทบัญญัติซึ่ งมีผลบังคับใช้การวางหลักการเกี่ยวกับการฝึกหัดและ  

การชี้แนะของนายประจำเรือและลูกเรือ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายด้านผลตอบแทนสำหรับพนักงานที่สำนักงานของบริษัทฯ ทั้งในรูปของ  

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ เช่นการเสนอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงานขึ้น  

อยู่กับผลการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ส่วนเพิ่มอื่นๆ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและผลการ

ดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ในเรื่องการสร้างแรงจูงใจระยะยาว แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีผลตอบแทนระยะ

ยาวสำหรับพนักงานในรูปของ ESOP เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าเป็นเรื่องราคาหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งไม่

สามารถควบคุมได้โดยตรงเช่นเดียวกับอัตราค่าระวางเรือในตลาดสากล นอกจากนี้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็ไม่ได้สะท้อนถึง

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่แท้จริง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แบ่งปันผลกำไรจากการดำเนินงานแก่พนักงานของ  

บริษัทฯ ในรูปของเงินโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

และใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสประจำปีแก่พนักงาน 

 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่อยู่ที่สำนักงานและบนเรือทั้งในและนอกสถานที่ โดยบริษัทฯ  

จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอนุญาตให้ลางานหรือกำหนดเวลาการทำงานผ่อนปรน

เป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

 รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

บริษัทฯ 

 ด้านนายหน้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่านายหน้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ

และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงปฏิบัติกับนายหน้าด้วยความ  

เป็นธรรมตามเงื่อนไขการค้าที่ตกลงร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระยะยาว 

 ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จ  

ของบริษัทฯ ในฐานะผู้สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติ

ตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน การชำระคืน หลักทรัพย์ค้ำประกัน และข้อตกลงอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย 
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 There are many good reasons for such a policy not least, that drugs and alcohol dull their senses while 

they are at work, placing them and their fellow seafarers unnecessarily at risk and the Company will co-operate 

fully with the police or other public authorities in the prosecution of any person using or possession Drugs or   

Illegal substances on board. 

 Ensuring that each crew member gets enough rest is a necessity. In order to avoid fatigue and stress 

related accidents on board, minimum rest periods have been recommended by STCW 95 convention and ILO 

Convention 180. 

 In order to comply with the Company’s safety procedures, a safety organization has been appointed / 

elected. The organization will ensure that safety and environment questions are brought to the attention of the 

crew and/or the ship’s management. Potential hazards are to be noted and attended to as soon as identified, not 

left until the next safety meeting. The safety organization has the following responsibilities: 

 Ñ To plan, manage and coordinate occupational health and safety matters. 

 Ñ To put environmental working problems on record. 

 Ñ To make proposals, including giving priority and timetables or solution of possible problem. 

 Ñ Control safety and health conditions. 

 Ñ To ensure that causes of accident, cases of illness and “near misses” are investigated and to   

  introduce measures to prevent recurrence. 

 Ñ To keep itself informed about the provisions in force and lay down principles for required training and 

  instruction of the officers and ratings.  

 The Company provides the remuneration for office employees as salary, bonus, and other benefits, like 

Provident Fund on a voluntary basis, although the same is not required by law. Remuneration is based on their 

performance, roles and duties and incentives/increments are also based on financial status/performance and 

future plans of the Company. As a long-term incentive, the Company does not have an ESOP plan in place since 

the Company feels that to a large extent, the share price of the Company depends on a number of factors beyond 

the employees’ direct control like the state of the International Freight markets and therefore, the Company’s share 

price may not adequately reflect the better performance of the employees. Therefore, the Company has 

implemented a profit sharing scheme, which ensures that the employees are paid bonus annually based on the 

performance of the Company against specified quantitative targets, which are laid down annually in advance. 

 The Company provides in-house and external training for officers of the Company both at Head Office 

as well as on the Ships. The costs of such training are borne by the Company. Moreover, the Company allows 

special leave and flexible working hours for employees who are undergoing longer term professional or degree 

courses. Moreover, the Company supports good relationship between all employees including the management. 

 Brokers : The Company recognizes that the shipping brokers with whom the Company regularly deals 

with for obtaining business for Company’s ships are one of the key success factors. Accordingly, terms are 

negotiated with a view to ensuring fairness and in keeping with industry norms so as to ensure a long term working 

relationship.  

 Creditors : The Company recognizes the Financial Creditors as one more important success factor who 

provide funds which are particularly required for the Company’s business which is highly capital intensive. The 

Company complies with all terms in borrowings including compliance with the objectives of using the borrowed 

funds, repayment, collateral, and other conditions as may be agreed. 



 

62 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 ด้านคู่ค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของคู่ค้าของบริษัทฯ และมั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้า

ต่างๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด 

 ด้านลูกค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงทำการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า การตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการที่

ได้มาตรฐาน และการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าโดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวหากไม่มีการกำหนด

จากกฎหมาย ข้อกำหนด หรือการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาด การกำหนดราคา 

รายละเอียด บริการ คุณภาพ และความปลอดภัยของการให้บริการ 

 ด้านคู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย

การกล่าวหาบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง รวมทั้งไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็น

ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

 ด้านชุมชนและ/หรือสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย และพยายาม

ค่อยๆ ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมด้านสังคมและ/ชุมชน ดังต่อไปนี้ 

 Ñ บริษัทฯ ให้การสนันสนุนการฝึกอบรมบุคคลกรของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี (Merchant Marine Training   

Center) โดยการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีผลการเรียนดี 

 Ñ บริษัทฯ ได้รับนักเรียนที่จบการศึกษาจากศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี มาเป็นพนักงาน/ลูกเรือของบริษัทฯ 

 Ñ บริษัทฯ ได้บริจาคอุปกรณ์สำนักงานให้แก่มูลนิธิดวงประทีปและสหทัยมูลนิธิ เพื่อใช้ในงานของมูลนิธิใน  

  เดือนมีนาคม 2548 

 Ñ บริษัทฯ ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่สำนักงาน  

บริษัทฯ สำหรับปี 2547 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ 2 ครั้ง  

 Ñ โดยปกติแล้วบริษัทฯ มักจะจัดให้มีการบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและผู้ที่ยากไร้ เช่น  

บริษัทฯ ร่วมกับพนักงานได้บริจาคเงินกว่า 1 ล้านบาท ผ่านสภากาชาดไทยสำหรับผู้ประสบภัยธรณีพิบัติจากคลื่นยักษ์  

สึนามิ และเมื่อต้นปี 2547 บริษัทฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนระดับประถมและมัธยม จำนวน 4 แห่ง ในจังหวัด

ระยอง ที่มีนักเรียนจำนวน 877 คน ให้มีโอกาสศึกษา 

 Ñ บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบและ  

ความเสียหาย จากภัยสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547 โดยบริษัทฯ และพนักงานได้บริจาคเงินช่วยเหลือ จำนวน 

590,000 บาท ให้กับหมู่บ้านทะเลนอก จังหวัดระนอง และปรับปรุง/ซ่อมแซมเรือประมงให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพ

ได้ และบริษัทฯ ได้อาสาดูแลและเข้ามาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านนี้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็กที่ขาดแคลน

ได้รับทุนการศึกษา (ซึ่งหนึ่งในนั้น มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ) นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนการพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กหนุ่มในหมู่บ้านแห่งนี้ เพื่อที่จะก้าวเข้ามาฝึกอบรม

อาชีพการเดินเรือขั้นพื้นฐาน โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาประกอบอาชีพการเดิน

เรือให้กับบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์และตรงกับสายงานอาชีพในการเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ 

 Ñ บริษัทฯ ได้รับรางวัล AMVER (Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System/ระบบการกู้ภัยเรือ  

รว่มกนั) ประจำป ี 2546 ซึง่รางวลั AMVER นีไ้ดร้บัการสนบัสนนุโดยหนว่ยนาวกิโยธนิลาดตระเวนชายฝัง่ของสหรฐัอเมรกิา 

เป็นโครงการที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ ควบคุมโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ มีเรือพาณิชย์ทั่วโลกอาสาสมัครเข้าร่วม

โครงการเป็นระบบเครือข่ายการแจ้งข่าวสาร การค้นหา และการกู้ภัยเรือที่ครอบคลุมทั่วโลกเพื่อให้การช่วยเหลือเรือที่

ประสบภัยในทะเล 

 Ñ กองเรือของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ถือธงสัญชาติไทย บริษัทฯ จึงพยายามอย่างยิ่งไม่ให้ชื่อเสียงของ  

ประเทศไทยเสียหาย โดยบริษัทฯ มีความมั่นใจว่ามาตรการด้านความปลอดภัยของกองเรือของบริษัทฯ สูงกว่าข้อบังคับ

ระเบียบปฏิบัติโดยทั่วไป 
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 Suppliers : The Company recognizes the importance of satisfied Suppliers and the Company always 

ensures that terms and conditions for suppliers are based on industry norms and practices and thereafter, agreed 

terms and conditions are strictly followed by the Company. 

 Customers : The Company recognizes that the Customers are one of the key success factors for the 

Company’s operations. The Company always protects customers’ interests, is attentive and ultimately responsible 

for the needs of the customers with regard to service, and in setting and maintaining steady standards of the 

service. The customers’ confidential information is used exclusively for concerned business, without revealing it 

unless required by laws, regulations, or with consent from the information owners, including issues related to 

marketing, market power exercises, price setting, and details of services, quality and safety. 

 Competitors : The Company acts within the rules of fair trade, not destroying trade competitors’ 

reputations with false allegations against their companies without truth, nor does the Company access 

competitors’ confidential information or use dishonest or inappropriate means for any purpose. 

 Social Responsibility to the Community : the Company recognizes its responsibility to the Community 

and is often involved in supporting community activities and being attentive to the consequences of the Company’s 

conduct that affect the people around more than what the laws require, including making efforts to gradually 

absorb social accountability. 

 Some of the Social and Community activities recently undertaken by the Company are as follows: 

 Ñ The Company takes an active interest in the Merchant Marine Training Center, Thailand and awards 

Gold medals for graduates finishing at the top of the class. 

 Ñ The Company employs most of the cadets passing out from the Merchant Marine Training Center, Th

ailand and thus contributes to the development of qualified Thai officers. This pool of officers is available to any/

all Thai ship-owners and not just restricted to the Company. 

 Ñ The Company donated office equipments to Duang Prateep Foundation and Holt Sahathai Foundation 

in March 2005. 

 Ñ The Company organizes blood donation camps on a regular basis in collaboration with the Thai Red 

Cross. These blood donation camps have been organized since the past several years; and in 2004, two such 

camps have been held. 

 Ñ The Company makes regular donations to the needy and poor and for various causes. For instance,   

the Company, in collaboration with employees, donated over 1 million Baht to the Thai Red Cross for those 

affected by the Tsunami and in early 2004, donated computers to four primary/secondary schools in Rayong 

province for use by the 877 students studying in these schools.  

 Ñ The Company readily responded to the needs of the people living in South Thailand affected by the d

eadly Tsunami of Dec 2004. As an immediate measure, the Company and its employees contributed Baht 

590,000 to the villagers of Talay Nok in Ranong Province, to renew /repair their fishing boats and resume earning 

their livelihood. The Company has adopted the Talay Nok village and undertakes regular visits there to ascertain 

their requirements. The Company has extended an open invitation to needy children to apply for study scholarships 

(one such girl child is presently studying in a Bangkok college); besides, the Company is also encouraging   

able-bodied youngsters from this village to come forward for basic seamanship training, to be provided at 

Company’s cost, following which they can become a sailor on the Company’s ocean-going ships for a fruitful and 

fulfilling career in international shipping. 
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 Ñ บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในภาคตะวันตก  

ของประเทศอินเดีย เมื่อปี 2544 และในที่สุดโรงเรียนมิตรภาพ อินโด-ไทย ก็เกิดขึ้น และสามารถเปิดดำเนินการได้แล้ว  

ซึ่งสามารถรับนักเรียนได้จำนวน 700 คนทั้งในระดับประถม มัธยมต้น รวมทั้งมัธยมปลาย ซึ่งทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ   

รู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในความช่วยเหลือจากประเทศไทย 

 Ñ บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อจัดทำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุน  

กิจกรรมการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านค้อ จ.สุรินทร์ ในเดือนกันยายน 2549 

 ด้านผู้วางกฎระเบียบ : นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนของกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจการ  

เดินเรือในรายงานประจำปีฉบับนี้ บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าผู้วางกฎระเบียบคือผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมเพื่อให้การ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใส บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบ

ภายในเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะและบรรจุเรื่องการตรวจสอบการปฎิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ไว้ในแผนการ  

ตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดที่กล่าวในหัวข้อ “รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ” 

 ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินงานของธุรกิจเดินเรือถ้าขาดความรับผิดชอบแล้วอาจมี  

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางน้ำและ/หรือมลพิษทางอากาศ สำหรับนโยบายการป้องกัน

รักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเพื่อการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ 

 Ñ สนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม  

 Ñ เพิ่มเติมมาตการใดๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

 Ñ การอธิบายทิศทางการจัดการของบริษัทฯ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน เพื่อจูงใจให้พนักงานได้ปฏิบัติการ  

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยความรู้สึกรับผิดชอบ 

 Ñ ออกแบบและดำเนินการเกี่ยวกับเรือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อย  

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

 Ñ จัดทำแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับกฎหมาย และการปฏิบัติที่ดี 

 Ñ ให้ความรู้และอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมกับพนักงาน เพื่อจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อม 

 Ñ ควบคุมและดูแลการดำเนินการต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแน่ใจว่าได้มีการนำนโยบายไปใช้ปฏิบัติและเป็นไปตาม

ความต้องการของกฎหมาย 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน

มลภาวะจากเรือ (MARPOL) ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวได้ถูกแบ่งออกเป็น 7 เรื่อง คือ 

 1. การป้องกันมลพิษจากน้ำมัน 

 2. การควบคุมมลพิษจากสารเคมีเหลว 

 3. การป้องกันมลพิษจากสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อหรือตู้คอนเทนเนอร์  

 4. การป้องกันมลพิษจากน้ำเสียของเรือ 

 5. การป้องกันมลพิษจากขยะของเรือ 

 6. การป้องกันมลพิษทางอากาศจากเรือ 

 7. การป้องกันมลพิษจากน้ำบัลลาสถ่วงเรือ  
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 Ñ The Company has received the 2003 Automated Mutual assistance Vessel Rescue System  
(AMVER) Award. AMVER, sponsored by the United States Coast Guard, is unique, computer-based, and voluntary 
global ship reporting system used worldwide by search and rescue authorities to arrange for assistance to persons 
in distress at sea. 
 Ñ The Company’s ships fly the Thai flag and thus act as brand ambassadors of the “Thai” brand whe
rever the ships call. The Company makes every effort to preserve the sanctity of the “Thai” brand by ensuring that 
all the ships are safely operated in accordance with the prevailing regulations and conventions. 
 Ñ The Company helped build a school for children affected by the earthquake which hit western India in 
2001. The “Indo-Thai Friendship School” is now fully operational and can accommodate 700 students in 
Elementary, Middle and High School levels. This has been greatly appreciated by all concerned and projects a 
favorable impression of Thailand. 
 Ñ The Company donated money and equipments to make a scientific laboratory and supported in study 
activities at Ban Koh School in Surin province in September 2006. 

 Regulators : Apart from the various regulations, which the Company’s ships are subjected to and 
explained hereunder in this Report, on a corporate level, the Company recognizes that Government is a regulator 
who is in control of the Company’s operations in respect of the fairness and transparency of trading. The Company 
recognizes the significance of the compliance with the related laws and regulations and has included its review of 
the compliance as one of the duties of the internal audit department headed by a qualified Internal Auditor. 
Internal auditors provide an annual compliance review report of related laws and regulation and directly report to 
Audit Committee as explained under the “Audit Committee Report” in this Annual Report.   

 Environment : The Company recognizes that shipping operations if conducted irresponsibly may affect 
the environment, particularly in terms of air and/ or water pollution. 

 For the Environmental Protection Policy, the Company is committed to the protection and conservation 
of the environment and ranks environmental considerations equally with commercial and operational factors in 
managing its operations and implements this policy. To implement this policy, management: 

 Ñ Promotes procedures and practices that ensure environmental protection taking into account current 
legislation and industry codes and practice; 
 Ñ Takes voluntary steps where appropriate to improve environmental performance; 
 Ñ Communicates clear management directions to properly motivated employees so that they perform in 
an environmentally responsible manner; 
 Ñ Design and operate ships as efficiently as possible minimizing environmental impact and ensuring  
discard of waste is in strict compliance with regulations. 
 Ñ Establishes emergency plans, consistent with current legislation and good practice; 
 Ñ Communicates with employees, appropriate authorities and the public enabling the Company to   
respond to their environmental performance concerns; and 
 Ñ Monitors environmental performance to ensure compliance with this policy as well as the Company’s 
legal requirements. 

 The Company is committed to environmental protection through effective implementation of the 
international convention for the prevention of pollution from ships (MARPOL). The convention is divided into 7 
areas as follows: 

 1. Regulations for the Prevention of Pollution by Oil. 
 2. Regulations for the Control of Pollution by Noxious liquid substances in bulk. 
 3. Regulations for the Prevention of Pollution by harmful substances carried by sea in packed forms,   
  or in freight containers, portable tanks or road and rail tank wagons.  
 4. Regulations for the Prevention of Pollution by Sewage from ships.  
 5. Regulations for the Prevention of Pollution by Garbage from ships.  
 6. Regulations for the Prevention of Pollution by Air from ships. 
 7. Regulations for the Prevention of Pollution by Ballast water. 
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 ลักษณะของการปฏิบัติงานบนเรือทั้งหมดซึ่งมีผลเสี่ยงต่อมลพิษได้กำหนดไว้ในกฎ ข้อบังคับ และคำแนะนำเพิ่ม

เติมในคู่มือการปฏิบัติการบนเรือทุกลำของบริษัทฯ แล้ว โดยกัปตันเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการควบคุมให้คน  

บนเรือได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติการบนเรือ เพื่อป้องกันการกระทำใดๆ ที่อาจจะส่ง  

ผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงจากการดำเนิน

งานของบริษัทฯ 

 

ประมวลกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศ  

(International Safety Management Code (ISM Code))  
 ประวัติ : การเรียนรู้จากประสบการณ์ เหตุการณ์ทางทะเลตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้นำมาซึ่งประมวล  

กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเพื่อความปลอดภัยระหว่างประเทศ International Safety Management Code หรือ ISM 

Code ซึ่งอธิบายถึงความปลอดภัยในการดำเนินงานของเรือเดินทะเลและการป้องกันมลพิษต่างๆ 

 ในเดือน กรกฎาคม 2541 ISM Code กลายเป็นข้อบังคับสำหรับเรือขนส่งผู้โดยสาร เรือบรรทุกน้ำมัน และเรือ

ที่มีความเร็วสูง ISM Code ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความปลอดภัย เพื่อให้การบริหารด้านความ

ปลอดภัยได้ถูกจัดตั้งขึ้นภายในองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทเจ้าของเรือ หรือบุคคลต่างๆ ที่รับผิดชอบด้านการเดินเรือได้มีความ

ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย 

 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการและดำเนินนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งรวมถึงการจัด

เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นและการแต่งตั้งบุคคลหรือเจ้าหน้าที่สำนักงาน ซึ่งรายงานตรงกับผู้บริหาร

ระดับสูง การจัดทำคู่มือด้านการบริหารความปลอดภัย ด้านวิธีการปฏิบัติต่างๆ และเก็บรักษาไว้บนเรือ 

 โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISM Code และมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9001 (บริษัทฯ ได้รับการรับรอง

ในปี 2538) ซึ่งข้อกำหนดแบบหลังนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ประมวลกฎข้อบังคับนี้ถูกนำไปใช้บนเรือและที่สำนักงาน จุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลของการบริหาร

ความปลอดภัยและการเดินเรือ รวมทั้งการป้องกันมลพิษ โดยวัตถุประสงค์ทั่วไปของ ISM Code มีดังนี้ 

 1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทะเล 

 2. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต 

 3. เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  

 

คู่มือคุณภาพและความปลอดภัยบนเรือ 
 ด้านทรัพยากรบุคคล 

 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มีความชำนาญด้านการบริหารการเดินเรือเท่านั้น แต่ยังได้มี  

การพัฒนาด้านคุณภาพ และความสามารถของพนักงานทั้งบนเรือและที่สำนักงานอีกด้วย  

 ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ สามารถประสบความสำเร็จตามเกณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือ

ได้ด้วยการอุทิศตนและความซื่อสัตย์ของลูกเรือ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ และฝ่ายตรวจสอบบนเรือ  

 บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพของพวกเขาเหล่านั้น 

เพื่อสร้างโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงานต่อไป 

 การฝึกอบรม 

 ลูกเรือของบริษัทฯ ถูกกำหนดให้มาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปก่อนที่จะ  

ถูกมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองเรือของบริษัทฯ ลูกเรือของบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เป็นปัจจุบัน

อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบ่อยครั้งที่ลูกเรือจะถูกส่งไปอบรมเพื่อเพิ่มเติม  

ความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
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 All aspects of ships’ operations, which involve risk of pollution, are addressed in the regulations and 
are further discussed in the operational manuals placed on board the vessel. Captain responds to ensure that 
crew on board follow such regulations to prevent any situations that would have negative affect on the 
environment. There have been no major events from the Company’s operations, which have affected the 
environment. 

 
International Safety Management Code (ISM Code)  

 Background information : 
 Learning from various marine casualties over the years, “International Safety Management Code” (ISM 
Code) was introduced by the International Maritime Organization, to enhance the safe operation of ships and 
pollution prevention. 

 In July 1998 the ISM Code became mandatory for passenger ships, tankers and high-speed crafts. 
The Code establishes safety-management objectives and requires a safety management system (SMS) to be 
established by “the Company”, which is defined as the Ship-owner or any person, such as the Manager or 
Bareboat charterer, who has assumed responsibility for operating the ship. 

 The Company is then required to establish and implement a policy for achieving these objectives. This 
includes providing the necessary resources and shore-based support. The Company is expected “to designate a 
person or persons ashore having direct access to the highest level of management”. 

 The procedures required by the Code should be documented and compiled in a Safety Management 
Manual, a copy of which is to be kept on board. 

 The provisions of the ISM code and ISO 9001 (obtained in 1995 by the Company) Quality standards 
largely complement each other, with the latter giving more emphasis on “customer satisfaction”. 

 The Code is implemented on board the vessels and offices ashore. The purpose of the Code is to 
provide an international standard for the safe management and operation of ships and for pollution prevention. 

 The objectives of the ISM Code are: 
 1. Ensure safety at sea.  
 2. Prevent human injury or loss of life.  
 3. Avoid damage to the environment. 
 
Overview of Quality and Safety Practices on Board the Company’s ships 
 Human resources 
 Over the years the Company has not only acquired expertise in the field of ship management, but in 
the process has developed a pool of highly qualified and competent staff both on-board and ashore.  

 It is through this dedicated and loyal work force of floating staff, technical superintendents, and 
internal auditors that the Company has been able to achieve high standards of Safety and Quality in all aspects of 
ship operations.  

 It is the Company’s policy to encourage and support competent and efficient seafarers and give them 
the opportunity to grow within the Organization. 

 Training 
 All officers are required to visit the head office for briefing before being assigned to vessels. Here, they 
are briefed and updated about new developments and practices in the industry. Regular updates are also sent to 
the vessels. Officers are often sent to attend value addition courses in order to enhance their skills. The costs for 
these courses are borne by the Company. 



 

68 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการฝึกอบรมโดยนำโปรแกรมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับความปลอดภัยบนเรือที่ดีมาใช้อีกด้วย  

 เพื่อให้ลูกเรือใหม่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้บนเรือ ผู้บังคับบัญชาจะต้องจัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้ง

การจัดให้มีการทดสอบความสามารถด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดระดับความสามารถของลูกเรือใหม่ โดยผลที่ได้จาก  

การทดสอบจะถูกนำไปพิจารณาเพื่อหาจุดอ่อนและนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนดังกล่าวต่อไป 

 สุขอนามัย 

 บริษัทฯ จัดระบบเวชกรรมที่เหมาะสมในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานของ International Labor Organization (ILO) 

รวมทั้งข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหากรณีลูกเรือล้มป่วยน้อยมาก 

 การตรวจสอบภายในบนเรือ 

 การทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในบนเรือไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะการสอบทานการปฏิบัติตาม ISM Code 

เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ อีกด้วย การตรวจสอบภายในบนเรือถูกดำเนินการโดยทีมงาน

ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้จัดการโดยตรง 

 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ในกรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออุบัติเหตุต่างๆ จะถูกนำไปสืบสวน

และวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ และนำไปสู่การกำหนดวิธีการป้องกันที่เหมาะสมต่อไป  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนของระบบต่างๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต และการ  

วิเคราะห์ผลการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดประเภทของการไม่ปฏิบัติตาม

ดังกล่าวออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เช่น จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ เครื่องยนต์เสียหาย สินค้าเสียหาย การเกยตื้น เป็นต้น 

โดยที่ประเด็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงวิธีการสอบทาน และมาตรการป้องกัน การ

ดำเนินการดังที่กล่าวนี้นำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารความปลอดภัย (Safety Management System) ให้ดีขึ้นอย่าง  

ต่อเนื่อง 

 การแบ่งปันการเรียนรู ้

 บทเรียนต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้จากอุบัติเหตุต่างๆ และความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกถ่ายทอด

โดยบริษัทเดินเรือต่างๆ ผ่าน Marine Accident Reporting Scheme (MARS) เพื่อผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมเรือ และ

ทำให้ความปลอดภัยของการเดินเรือโดยทั่วไปสูงขึ้น  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบซอฟท์แวร์สำหรับการดำเนินงานให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ระหว่าง

สำนักงานใหญ่และกองเรือของบริษัทฯ ซึ่งระบบดังกล่าวจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการ

สื่อสาร คือองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของเรือ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในอนาคต 

 การทำงานเป็นทีม 

 บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และรับผิดชอบด้านการบริหารการ

เดินเรือสำหรับกองเรือทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และจัดให้มีการประสานงานที่ดีซึ่ง  

ช่วยทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารการเดินเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด ยังได้รับ

ประกาศนียบัตรของ ISM Code และการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ด้วย 

 ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ 

 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 สำหรับเรือขนส่งผู้โดยสาร และเรือขนส่งสินค้า และเป็นข้อบังคับ

สากลที่เรือเดินทะเลและท่าเทียบเรือต่างๆ จะต้องปฏิบัติตาม และมีแนวทางสากลในเรื่องการร่วมมือกันตรวจสอบ  

การปฏิบัติที่คุกคามต่อความปลอดภัยสำหรับการขนส่งทางทะเล 

 ภายใน 2 เดือนหลังจากเหตุการณ์อันน่าสลดใจ 11 กันยายน 2544 องค์กรเดินเรือสากล (International 

Maritime Organization) ต่างเห็นพ้องกันว่าควรพัฒนาข้อบังคับนี้ใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเรือเดินทะเล

และท่าเรือในเดือนพฤศจิกายน 2544 
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 The Company is also subscribing for the best on board video training program available in the market.  

 In order to motivate the junior officers and also keep up with the process of learning while on board, 
senior officers are asked to actively interact with them. In order to measure their levels of competency, computer 
based competency test facility is provided on board. Based on the results of these tests, officers are able to 
determine their weaknesses and work to improve upon on weak areas.  

 Health 

 The Company’s medical fitness requirements are higher than the standards set by International Labour 
Organization (ILO) and other regulatory bodies. As a result, the Company finds very few cases of fitness or 
sickness related problems amongst its seafarers. 

 Internal audits (for Ships) 

 Annual internal audits are conducted on board not only as a requirement of the ISM code but also as a 
means of self-regulation. These audits are carried out by a dedicated team of qualified and experienced auditors 
reporting directly to the Managing Director.  

 Continual Improvement 

 All incidents of non-compliances, accidents and near misses are thoroughly investigated and analyzed. 
Procedures are reviewed immediately. Preventive measures are initiated and implemented across the fleet to 
eliminate the root cause. 

 In order to identify the strengths, weaknesses and trend of the system, an annual analysis of all   
non-conformities is done, segregating the non-conformities under various categories. For example: total number 
of personnel injuries, machinery damages, cargo damages, grounding, etc. Based on the analysis, recurrent 
issues are identified, procedures reviewed and preventive measures implemented, thus enabling improvement of 
the SMS. 

 Sharing lessons learned 

 All lessons learned from various accidents and near miss incidents are shared with organizations like 
Marine Accident Reporting Scheme (MARS) for the mutual benefit of the industry and to enhance maritime safety 
in general. 

 The Company has gone into implementation of reputed Software covering all operations in the Head 
Office linking all vessels in the fleet. Communication, which is a key element of ship operation, is being further 
improved with obvious benefits to come.  

 Teamwork 

 Unlike a conventional ship owning Company, which, outsources the technical management of its ships, 
the Company’s Management Company, viz. Great Circle Shipping Agency (GCSHIP) is a wholly owned subsidiary of 
the Company. The staff of the management Company work as one team under the same roof. Good   
co-ordination is achieved in all areas of ship operation by this arrangement. Besides ISM code certification, 
GCSHIP is also a certified ISO 9001: 2000 company. 

 International Ship and Port facility Security Code (ISPS)  

 Became mandatory for all passenger and cargo ships from July 2004. 

 This code forms the international framework through which ships and port facilities can co-operate to 
detect and deter acts, which threaten security in the maritime transport sector. 

 Within two months following the tragic events of 11th Sept. 2001, the International Maritime 
Organization unanimously agreed to the development of this new code relating to the security of ships and of port 
facilities in November 2001. 
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 ISPS แตกต่างกับ ISM Code เนื่องจาก ISM Code มีมามากกว่า 10 ปีแล้ว ในขณะที่ ISPS เพิ่งจะพัฒนาและ

เริ่มใช้บังคับข้อบังคับของ ISPS มีการโต้แย้งอย่างกว้างขวางในกลุ่มอุตสาหกรรมเรือเดินทะเล  

 อย่างไรก็ตามบริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด ได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อบังคับ 

ISPS สำหรับเรือทุกลำในกองเรือของบริษัทฯ ด้วยการจัดให้มีการประเมินความปลอดภัยบนเรือและการจัดทำแผนการ

พัฒนาด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ของบริษัทฯ  

 

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ  

ข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

ทั้งในส่วนของหนังสือเชิญประชุม วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการประชุม โดยทั้งนี้เพื่อเป็นการ

แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทฯ ได้กำหนด

หลักเกณฑ์และนโยบาย โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2550 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคต ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการ กรรมการ

บริหาร ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ผ่านมา 

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรวมถึงกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีภายนอกได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อตอบคำถามจาก  

ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชีหรือการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี โดยประธานในที่ประชุมได้อธิบายเกี่ยวกับ

วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงเมื่อการประชุมเริ่มขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน  

ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในแต่ละ

วาระการประชุม รวมทั้งได้บันทึกมติที่ประชุมและประเด็นต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 

 

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภาระกิจ, วิสัยทัศน์, คุณค่าขององค์กร, แผนกลยุทธ์   

การดำเนินธุรกิจ, การกำหนดอำนาจหน้าที่, การบริหารที่มีประสิทธิภาพและการจัดการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการ

กำกับดูแลกิจการขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับกฏหมาย

ต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้, ความสามารถ, ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมี

คุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ อย่าง

ชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”  

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มคุณค่าของกรรมการ โดยจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม, 

หลักสูตรและเข้าร่วมเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจได้ว่ามีความทันต่อเหตุการณ์และมีความรู้เต็มประสิทธิภาพ โดยกรรมการทุกท่านได้มีการเข้า

ร่วมสัมมนาหลักสูตรสำคัญต่างๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP), Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความ

เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและรายงานผลอย่าง

สม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 Unlike the ISM code, which had a lead time of over 10 years, the ISPS code was adopted and 

implemented with very short notice. For this reason, the provisions of ISPS code are rapidly evolving and are also 

widely disputed in the maritime industry. 

 GCSHIP has achieved ISPS code compliance on all vessels within the due date. On board Security 

assessment, development of plans and on board implementation was done with in-house resources and 

expertise. 

4. Shareholders’ meetings 

 The Company recognizes the rights of shareholders and accords equal treatment to all shareholders in 

every manner including compliance with SET/SEC regulations and recommendations for sending notices of 

meetings and book closure and general conduct and procedures in the meetings. Therefore, to ensure that all 

shareholders are equitably treated in accordance with recommended best practices per “The Principle of Good 

Corporate Governance for Listed Company”, the Company set up the criteria and policy for providing an 

opportunity to shareholders to propose agenda items in advance for the Annual General Meeting (AGM) of 2007 

on the Company’s web site. It is intended that this policy will also be continued in future. Managing Director, 

Executive Directors, the Chairman of the board, and the Chairman of the Audit Committee attend all shareholders’ 

meeting and have always attended all the shareholders’ meetings. In the year 2006, all board members attended 

the Annual General Meeting of shareholders, which also included Audit Committee Members and Independent 

Directors. The Auditors also attended the AGM of shareholders meeting to answer any questions raised by 

shareholders in respect of the accounts or the conduct of the Audit. The Chairman of the meeting explained the 

voting procedures to shareholders when the meeting was started and provided equal opportunity to all 

shareholders to examine the Company’s operations, to ask questions and express their opinions and advice, and 

ensured that all the items and resolutions including the questions and answers were properly recorded in the 

minutes of the meeting. 

5. Leadership and Vision 

 The Board of Directors is the main driver in defining the direction of company’s performance, achieving 

its goals and objectives and to define the Company Mission, Vision, Core Values strategic business plan, 

appointment of competent and effective management and managing the Company’s affairs with good corporate 

governance in order to reach the objectives in accordance with company’s policy and in accordance with the law.   

The Board of Directors comprises of persons who have the knowledge, expertise, business experience and 

backgrounds which qualify them to perform their duties and responsibilities in accordance with the highest 

standards of business ethics. 

 Board of Directors has clearly defined and demarcated powers, duties and responsibilities between 

each committee as mentioned under the “Management Structure” section in this report. 

 Board of Directors continues to try and enhance their value by participation in activities, courses and 

events which add to their knowledge base in the continually changing business environment to ensure that they 

are updated and posses full knowledge. All the Company’s directors have attended the important training courses 

that are available such as; Director Certification Program (DCP) or at least the Director Accreditation Program 

(DAP) held by the Thai Institute of Directors Association (IOD).  

 Board of Directors has provided for an internal control system, internal auditing and the process of 

identification, assessment and measurement of risks as a part of the Risk Management system and the Board 

closely monitors these matters through periodic reports through the close supervision of the Audit Committee. 
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ได้มีการพิจารณาเรื่อง “การประเมินการ

ปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ” (Board Self Assessment) ซึ่งมีหัวข้อสำหรับประเมินได้แก่ 

 Ñ ความพร้อมของกรรมการ 

 Ñ การกำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ 

 Ñ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 Ñ การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 Ñ การควบคุมดูแลรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน 

 Ñ การประชุมคณะกรรมการ 

 Ñ การสรรหา 

 Ñ การพิจารณาค่าตอบแทน 

 Ñ การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

 ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ  

จะนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในส่วนที่ยังมีคะแนนน้อยอยู่ โดยการ

ประเมินครั้งต่อไปจะมีภายหลัง 2 ปีจากครั้งนี้ คือในปี 2550 

 

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 เพื่อเป็นการป้องกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติ

รายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้ 

 6.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  

 คณะกรรมการทราบเป็นอย่างดีถึงรายการที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยว  

โยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย อีกทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย/แนวทางของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับ  

บุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) เป็นไปโดยปกติมาตรฐานทางการค้าทั่วไป และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่า

รายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 อย่างครบถ้วนแล้ว 

 อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนงานตรวจสอบเรื่องการทำรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจัดให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 

2549 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวและได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อการประชุม  

คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2550 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 พบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการอนุมัติรายการ  

เพื่อป้องกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันเป็นรายการที่มี  

ความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าการแข่งขันโดยทั่วไป โดยยึดถือ  

ราคาตลาดเป็นสำคัญและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีอย่าง

เพียงพอแล้ว 

 นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทย เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2547” และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายการเกี่ยว

โยงกันของบริษัทฯ เป็นรายการที่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
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 In Board of Directors Meeting held on 22 November 2005, Board members conducted a self-

assessment through the questionnaire which covered the subjects as follows: 

 Ñ Readiness 

 Ñ Strategy Setting and Policy Making 

 Ñ Risk Management and Internal Control 

 Ñ Conflict of Interest 

 Ñ Monitoring of financial reports and the results of operation 

 Ñ Board of Directors’ meeting 

 Ñ Nomination 

 Ñ Remuneration 

 Ñ Performance Assessment for CEO 

 The scores of Board’s Self Assessment fall in the level of “Good”. Board of Directors intends to use 

this result to further improve their performance. The next self assessment will be done after 2 years in 2007. 

6. Conflict of Interests 

 In order to prevent the conflict of interest transactions, Board of Directors, through the Audit 

Committee has supervised carefully such potential transactions by setting up a written policy and procedure of 

approval of the transactions involving any potential conflict of interests and has set up an appropriate policy as 

follows: 

 6.1 Potential conflict of interest transactions  

 Board of Directors is well aware of any transaction which could lead to a potential conflict of interest 

and/or any related party transaction, which, if any, are considered very carefully with a view to full compliance with 

the relevant rules and regulations of the Stock Exchange of Thailand, apart from compliance with the internal 

policies and guidelines set up by the Company. Moreover, such transactions are entered into strictly on an 

“Arms-Length” basis. The terms and conditions of such transactions are always in compliance with generally 

acceptable, standard commercial terms and conditions and appropriate disclosure regarding the details of the 

transactions viz. value, counter-party, reason and necessity of the transaction is made in the Annual report and 

Form 56-1. 

 In addition to the above, Audit Committee and Internal Audit Department prepared the annual audit 

plan to review the transactions that may cause conflict of interests. For the year 2006, the internal auditors 

audited the aforesaid transactions and reported to the Audit Committee in the Audit Committee’s Meeting   

No. 1/2007 in February 2007. The Audit Committee found that the Company has a proper policy for approval 

and prevention of abuse in such transactions. The existing conflict of interest transactions are made only on the 

basis of proper comparison of market prices and for the benefit of the Company. Adequate disclosures of all such 

material transactions have been made in the Annual Report. 

 Moreover internal deportment has reviewed the compliance of the Company in respect of the 

Notifications of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Act of Listed Companies 

Concerning the Connected Transactions, 2003. The details of the connected transactions have been explained 

under the topic “Connected Transactions” in this Annual report. The results of the review have been reported to 

the Board of Directors of the Company. The Board of Directors of the Company is of the opinion that such 

transactions are fair and for the full benefit of the Company. 
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 6.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : 

 ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้บริหารรายงาน

การเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริหารของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินสำหรับปีที่ตรวจสอบแล้วต่อ

สาธารณชน และ 2 วันหลังเปิดเผยงบดังกล่าวแล้ว (และ 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานแล้ว

ต่อสาธารณชน) และอย่างน้อย 3 วัน ก่อนที่ประกาศรายการสำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารให้การสนับสนุนต่อนโยบายนี้อย่าง

เคร่งครัด และในระหว่างปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น 

 

7.  จริยธรรมธุรกิจ 

 บริษัทฯ ได้ออกประกาศข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อยึด  

ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และ  

เที่ยงธรรม และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 คำจำกัดความ 

 กรรมการอิสระ (Independent Director) คือกรรมการที่ไม่มีหน้าที่ในการจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่นๆ กับบริษัทฯ ซึ่งอาจ

จะกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการถือครองหุ้นบริษัทฯ ที่สูงกว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ทางกฎหมาย ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ได้แก่ 

 Ñ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 Ñ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 Ñ เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในการบริหาร  

ด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 Ñ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 Ñ เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น  

รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 Ñ สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก  

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ

ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

 คำนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายรวมถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในระดับที่ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้

อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น 

 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

 Ñ สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่าง

มีประสิทธิผล 
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 6.2 Monitoring the use of insider information 
 Pursuant to section 59 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535, all directors and management 
are required to report the changes of stock holding to the Office of the Securities and Exchange Commission, 
which is fully complied by the Company’s Directors and management. Moreover, the directors in an executive 
position, who are full-time employees of the Company (or its subsidiary), are not allowed to trade in the 
Company’s shares during the period of 3 weeks before and two days after the annual audited (2 weeks before in 
case of quarterly reviewed) results respectively are announced and also at least 3 days before the Company 
makes any significant announcement. The rest of the management personnel are also strongly encouraged to 
follow this policy and during the last year, all management have also complied fully with this policy and no non-
compliance cases have been observed. 
 
7.  Business Ethics 
 The Company has set up a code of ethics for directors, management and employees as a guideline to 
carry out their respective work for the Company in a transparent, honest, faithful and justifiable manner. It is also 
disclosed on the Company’s website.  
 
8. Balance of power for non-executive directors 
 Definition of Independent Director 
 The Independent of the Director of the Board of Directors is established by the appointment of 
Independent directors who do not manage the Company or any of its subsidiaries, are independent from the 
management and significant shareholders, and have no business with the Company, which may compromise the 
Interests of the Company and/or the Shareholders. 

 The qualifications of Independent Director of the Company is more tightened than required by the 
regulations in the area of the holding of the Company’s shares. 

 Qualifications of Independent Director of the Company:  
 Ñ They must not hold shares exceeding 2 percent, including shares held by a related person, of   
paid-up capital of the Company or of an affiliated, an associated company or a related company. 
 Ñ They must not be involved in the day-to-day management of the Company or an affiliated company, 
an associated company or a related company, or with the major shareholders of the Company. 
 Ñ They must be free of any present, direct or indirect, financial or other interest in the management   
and business of the Company, its subsidiaries, associated companies, or its major shareholders. 
 Ñ They must not be a relative of any executive director, executive officer or major shareholder of the   
Company. 
 Ñ They must not be acting as a nominee or representative of any director, major shareholder or shareh
olders, who are a relative of any major shareholders of the Company. 
 Ñ They must be able to carry out their duties, exercise their judgement, and report the committee’s per
formances, which are assigned by the board of directors without being influenced by executive directors or major 
shareholders of the Company, including related persons or relatives. 

 Definition of Related Persons 
 Related persons shall include the persons who are involved in any kind of benefits or are related to the 
Company’s business to a significant amount, such as suppliers, customers, or creditors. This kind of connection 
may affect the independent directors in carrying out their duties independently or conveniently. 

 Independent Director’s Rules and Duties 

 Ñ Independent directors should have access to financial and other business information adequately   
for them to perform their duties effectively. 
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 Ñ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นคำถาม  

ในที่ประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครอง และบริษัทฯ  

มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี 

 Ñ มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

ตลอดจนอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจที่จำเป็นให้กับบริษัทฯ 

 Ñ จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระเป็นประจำและผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  

การบริหารงาน 

 Ñ จัดทำหนังสือยืนยันถึงความเป็นอิสระในวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและทุกๆ ปี  

ภายหลังที่ได้รับการแต่งตั้งในกรณีที่ถูกร้องขอ 

 Ñ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่าวาระที่  

กำหนดอย่างไรก็ตาม เป็นการยากที่จะค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเข้ามารับตำแหน่งกรรมการอิสระ คือเป็นผู้ที่มีความรู้

ความเข้าใจอย่างดีในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งในปัจจุบันยังคงไม่มีกฎข้อบังคับใดๆ ที่กำหนดเกี่ยวกับจำนวนครั้งของการ

ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระบริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ  

 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการ 1 

ท่านซึ่งทำหน้าที่บริหารและได้ปฏิบัติงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานประจำในบริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการที่ไม่ได้เป็น  

ผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน (เท่ากับกึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ) และมีคณะกรรมการ  

ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 

 

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง 

 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ  

ฝ่ายบริหาร อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ  

ผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ  

 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้ถูกกำหนดไว้

อย่างชัดเจนและโปร่งใส และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบจะมีค่าตอบแทนเพิ่มตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น  

 ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารถูกกำหนดขึ้นตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และ  

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจะถูกพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผล

ประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติที่ผ่านมา  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯและ  

ผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปและค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมได้  
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 Ñ They should regularly attend every board meeting, including committee meetings, and raise good que

stions to ensure the interests of Company’s shareholders’ and the protection of rights of other stakeholders’, and 

ensure that the Company complies with best practices. 

 Ñ Independent directors should possess abilities and display willingness to learn Company’s   

businesses, and express their views independently, as well as dedicate time and attention to the Company as 

needed. 

 Ñ Independent directors should regularly hold meetings among themselves, and try in every way   

possible to look for opportunities in which they can discuss business management issues with the management. 

 Ñ Independent directors should submit a confirmation letter to the Company verifying their   

independence in accordance with the Company’s definition, on the date they accept the appointment and   

every subsequent year if required.  

 ÑIt is expected that there should be specific terms given to independent directors, and no director is 

expected to stay on beyond a certain time limit. Nonetheless, the difficulties of searching an appropriate 

replacement and the benefits of the working relationship built up over the years within the independent directors 

and their understanding of the business is also taken into account. Accordingly, at present no time limit has been 

set up for the Independent directors apart from the statutory limits placed under applicable law. 

 Currently, there are 10 directors on the Board of Directors of the Company which consists of 3 

Executive Directors and 1 Director in an executive position in the Company’s subsidiary(as full-time employees of 

the Company/Subsidiary), 1 Non- Executive Director and 5 Independent Directors (one half of Board of 

Directors). The Audit Committee comprises entirely of Independent Directors. 

 

9. Aggregation or Segregation of Positions 

 The Chairman of Board of Directors is an independent director and has no relationship with the 

management, as defined by the Stock Exchange of Thailand. The Chairman is not the same person as the 

Managing Director of the Company nor is he related in any way to the Managing Director of the Company in order 

to segregate the duties between the policy maker and the policy manager.  

 

10. Directors and Management Remuneration 

 Currently, the Company does not have a Remuneration Committee but the Company has a clear and 

transparent directors’ remuneration policy, which is approved by the shareholders in the shareholders’ meeting. 

The directors who are also appointed as Audit Committee members are entitled to additional remuneration to 

compensate for the increased scope of duties and responsibilities. 

 The management remuneration is fixed in accordance with the principles and policies set by the Board 

of Directors and the Board of Directors directly and specifically approves the remuneration of the Executive Board, 

which, is based on the financial status/performance of the Company and their respective performance. 

 The Company has procedures for the consideration of remuneration of the directors and management 

to be in accordance with international standards and comparable with other equivalent listed companies including 

companies in the transportation industry. 
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 ในปี 2549 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และปี 2548 

มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าประชุมของกรรมการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 
จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

2549 2548 

1.  พลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมัฎฐะ*  ประธานกรรมการบริษัทฯ 1.25 0.76 

2.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ 0.45  0.28 

3.  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการบริหาร   0.45 0.28 

4.  นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการบริหาร 0.45 0.28 

5.  นายไจปาล มันสุขานี**  กรรมการ 0.45   0.28 

6.  พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต***  กรรมการอิสระ 0.79 0.48 

7.  นายชีระ ภาณุพงศ ์ กรรมการอิสระ 0.45 0.28 

8.  นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ 0.45 0.28 

9.  นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ* กรรมการอิสระ 0.62 0.38 

10.  นางสาวนิชิต้า ชาห ์ กรรมการ (ไม่ใช่กรรมการบริหาร) 0.45  0.28 

* รวมค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบไว้ด้วย 

** ทำหน้าที่บริหารและทำงานเต็มเวลาเหมือนพนักงานในบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

*** รวมค่าตอบแทนจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบไว้ด้วย 

 

 สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าภาษี  

เงินได้ ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ซึ่งในปี 2549 และปี 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้  

กรรมการบริหารและผู้บริหารดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

รายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหาร ตำแหน่ง 
จำนวนเงิน (ล้านบาท) 

2549 2548 

1.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  กรรมการผู้จัดการ  10.13 10.90 

2.  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการ (การพาณิชย์) 11.32  10.89 

3.  นายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ (การเงิน)  9.89 10.70 

4. นายไจปาล มันสุขาน ี กรรมการ (ในบริษัทย่อยของบริษัทฯ) 9.73  10.37 

5.  นายชีลาล โกปินาธาน ผู้อำนวยการ (การพาณิชย์)  6.35   6.64 

6.  นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์   ผู้อำนวยการ (บริหารกองเรือ) 6.41  6.87 

7.  นายโกดาการาจีททิล มูราลี่ เมนนอน  ผู้อำนวยการ (ด้านเทคนิค) 6.08 6.39 

8.  นายนีลากันตัน วาสุเดวัน ผู้อำนวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยง) 5.57 5.79 

9.  นายสตีเฟน โคลา ผู้อำนวยการ  

(บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ) 

4.81 5.30 

10.  นายกามาล กุมาร ด ู ผู้อำนวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   5.02  5.18 

11. นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงินและบัญชี) 2.41 2.52 

12.  นายกิรัน กิสซารินาท ไวด ี ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีและ MIS) 4.43 3.77 

13.  นายยิ่งยง กังแฮ ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ) 1.61 1.68 
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 During the year 2006, the Company paid the Directors’ remuneration as a fixed annual amount which 

was approved in Shareholders’ Meeting and in year 2005 paid meeting fees on the basis of meetings attended, 

as follows: 

Name of Director Position 
Amount (In million Baht) 

2006 2005 

1.  Admiral Dr. Amnad Chandanamattha*  Chairman of the Board of Directors 1.25 0.76 

2.  Mr. Khalid Moinuddin Hashim Managing Director 0.45  0.28 

3.  Mr. Munir Moinuddin Hashim Executive Director 0.45 0.28 

4.  Mr. Khushroo Kali Wadia Executive Director 0.45 0.28 

5.  Mr. Jaipal Mansukhani** Director 0.45   0.28 

6.  Police Lt.Gen Kiattisak Prabhavat*** Independent Director  0.79 0.48 

7.  Mr. Chira Panupong Independent Director 0.45 0.28 

8.  Mr. Thira Wipuchanin Independent Director 0.45 0.28 

9. Mr. Suphat Sivasriaumphai* Independent Director 0.62 0.38 

10. Miss Nishita Shah Non-executive Director 0.45  0.28 
* Inclusive of remuneration as Audit Committee Member 
** Employed in an executive position as a full-time employee in the Company’s subsidiary 
*** Inclusive of remuneration as Audit Committee Chairman 

 

 The remuneration of the senior management included their salary, bonus, and other remuneration 

(income tax, house rental, and children’s school fees). During the years 2006 and 2005, the Company   

(and subsidiary) paid the remuneration to senior management (including the Executive Directors) as follows: 

Name of Director and Management Position 
Amount (In million Baht) 

2006 2005 

1.  Mr. Khalid Moinuddin Hashim Managing Director 10.13 10.90 

2.  Mr. Munir Moinuddin Hashim Director (Commercial) 11.32  10.89 

3.  Mr. Khushroo Kali Wadia Director (Finance) 9.89 10.70 

4. Mr. Jaipal Mansukhani Director (full time employed in the 
Company’s subsidiary) 

9.73  10.37 

5.  Mr. Shrilal Gopinathan Vice President (Commercial) 6.35   6.64 

6.  Mr. Koka Venkataramana Sudhakar Vice President (Fleet Management) 6.41  6.87 

7.  Mr. Kodakara Veettil Murali Menon Vice President (Technical) 6.08 6.39 

8.  Mr. Neelakantan Vasudevan Vice President (Risk Management) 5.57 5.79 

9.  Mr. Stephen Korah Vice President  
(International Safety Management) 

4.81 5.30 

10.  Mr. Kamal Kumar Dua Vice President (Information Technology)  5.02  5.18 

11.  Ms. Somprathana Thepnapaplern Assistant Vice President  
(Finance & Accounts) 

2.41 2.52 

12.  Mr. Kiran Kesarinath Vaidya Senior Manager (Accounts & MIS) 4.43 3.77 

13. Mr. Yingyong Kanghae Senior Manager - Group Accounts 1.61 1.68 
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 การเทียบเคียงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ, ประธานกรรมการ, กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหาร 

ระหว่างบริษัทฯ กับค่าเฉลี่ยของกลุ่มบริษัททั่วไปและค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจบริการและขนส่ง มีดังรายละเอียดข้างล่างนี้ 
(หน่วย : พันบาท ต่อคน ต่อปี) 

รายการ *พีเอสแอล **บริษัทจดทะเบียน  

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มขนส่ง  

และโลจิสติกส์ 

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้ 

ต่อปี ตั้งแต่ 10,000 ล้านบาท ขึ้นไป 

2549 2548 ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด 

ประธานกรรมการ 1,080.00 660.00 45.00 1,437.14 4,517.00 9.00 927.56 10,101.43 27.77 2,732.55 10,101.43 

กรรมการบริษัทฯ 450.00 275.00 35.62 687.23 3,017.04 0 503.73 9,433.33 27.08 1,422.43 7,699.16 

ผู้บริหารบริษัทฯ 6,443.07 6,692.31 819.80 3,215.09 8,240.26 200.00 3,232.46 27,758.33 326.66 6,421.99 18,840.00 

***กรรมการตรวจสอบ 225.00 137.50 30.00 390.79 1,356.00 12.00 223.45 1,925.00  60.00  417.58  1,925.00 

รวม 8,198.07 7,764.81 930.42 5,730.25 17,130.30 221.00 4,887.20  49,218.09 441.51 10,994.55 38,565.59 

*  เป็นค่าตอบแทนของบริษัทฯ ที่จ่ายในแต่ละปี 

** ข้อมูลจากรายงานค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน สำหรับปี 2548 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

***  ค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของกรรมการตรวจสอบ  

 11.  การประชุมคณะกรรมการ   

 คณะกรรมการมีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส (ยกเว้นในไตรมาสแรกที่จะมีการประชุมคณะ

กรรมการ 2 ครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน ล่วงหน้า 

และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้

คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  

 โดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีขึ้นภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ถึง  

10 วัน ทั้งนี้เพื่อให้รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกเสนอเข้าไปในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ  

 นอกจากนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมและจัดทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการตรวจสอบและรับรอง

รายงานการประชุมดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บรายงาน  

การประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

 ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยในปี 2549 และ 2548 ที่ผ่านมา   

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง (4 ครั้งในปี 2548) และไม่มีการประชุมตามวาระพิเศษ 

โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้  

ชื่อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

ปี 2549 
การประชุมตามวาระปกติ 

ปี 2548 
การประชุมตามวาระปกติ 

1.  พลเรือเอก ดร.อำนาจ จันทนมัฎฐะ 5/5 4/4 
2.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 5/5 4/4 
3.  นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 5/5 4/4 
4.  นายคูชรู คาลี วาเดีย 5/5 4/4 
5.  นายไจปาล มันสุขานี 5/5 4/4 
6.  พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต 5/5 4/4 
7.  นายชีระ ภาณุพงศ์ 5/5 4/4 
8.  นายธีระ วิภูชนิน 5/5 4/4 
9.  นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ 5/5 4/4 
10.  นางสาวนิชิต้า ชาห์ 3/5 4/4 
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 The comparison of remuneration of Chairman, Directors, Audit directors, Management between the 

Company and other listed companies and listed companies in the service/transportation sector is as follows: 

Unit : Thousand Baht/Person/Year 

Description *PSL **Other listed Companies 

Transportation & Logistics Sector All Listed Companies Listed Companies with annual 
revenue over 10,000 MB 

2006 2005 Min. Mean Max. Min. Mean Max. Min. Mean Max. 

Chairman 1,080.00 660.00 45.00 1,437.14 4,517.00 9.00 927.56 10,101.43 27.77 2,732.55 10,101.43 

Directors 450.00 275.00 35.62 687.23 3,017.04 0 503.73 9,433.33 27.08 1,422.43 7,699.16 

Management 6,443.07 6,692.31 819.80 3,215.09 8,240.26 200.00 3,232.46 27,758.33 326.66 6,421.99 18,840.00 

***Audit Directors 225.00 137.50 30.00 390.79 1,356.00 12.00 223.45 1,925.00  60.00  417.58  1,925.00 

Total 8,198.07 7,764.81 930.42 5,730.25 17,130.30 221.00 4,887.20  49,218.09 441.51 10,994.55 38,565.59 

*  PSL’s figures are actuals of respective years 

** From SET’s Remuneration report for the year 2005 

*** Additional Remuneration as Audit Director 

 
11. Board of Directors’ Meetings 
 The Board of Directors’ meetings are held quarterly on a regular basis (except in the first quarter when 
2 ordinary meetings may be held), but extraordinary meetings if required may be called. The meeting has the 
specific agenda, which would include the review of the Company’s operations. The Company Secretary sends the 
notice of the meeting and relevant documents to all directors, at least 7 days prior to the meeting date so as to 
allow sufficient time for them to review the information before joining the meeting.  

 Board of Directors’ meetings are held about 7 to 10 days after Audit Committee meeting so that the 
minutes of Audit Committee can be sent to the Board of Directors for their consideration and discussion during 
the Board meeting. 

 In every meeting, the minutes of the meeting are recorded, reviewed and adopted by the Board of 
Directors. The minutes of the meeting are kept with the Company Secretary for ready reference and review by other 
concerned parties. 

 The Board of Directors’ meetings normally take around 2-3 hours. In the year 2006 (and 2005), the 
Board of Directors held 5 (4 in 2005) ordinary meetings and no extraordinary meetings. The record of attendance 
of the Directors is summarized as follows:  

Name of Director 
Attendance / Total Meetings (Times) 

Year 2006 
Ordinary Meeting 

Year 2005 
Ordinary Meeting 

1.  Admiral Dr. Amnad Chandanamattha 5/5 4/4 

2.  Mr. Khalid Moinuddin Hashim 5/5 4/4 

3.  Mr. Munir Moinuddin Hashim 5/5 4/4 

4.  Mr. Khushroo Kali Wadia 5/5 4/4 

5.  Mr. Jaipal Mansukhani  5/5 4/4 

6.  Police Lt.Gen Kiattisak Prabhavat 5/5 4/4 

7.  Mr. Chira Panupong 5/5 4/4 

8.  Mr. Thira Wipuchanin 5/5 4/4 

9.  Mr. Suphat Sivasriaumphai 5/5 4/4 

10.  Miss Nishita Shah 3/5 4/4 
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12. คณะอนุกรรมการ   

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแล  

กิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยรายละเอียดของสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบได้

กล่าวไว้แล้วในรายงานประจำปีนี้ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่า

ตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน ยุติธรรมและโปร่งใส ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในรายงานฉบับนี้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร”  

 ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของกรรมการทั้งคณะซึ่งมีสัดส่วน

ของกรรมการอิสระเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ทำให้มั่นใจได้ว่าการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส 

 อย่างไรก็ตาม มีการติดตามการปฏิบัติตามข้อแนะนำตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในที่ประชุม  

คณะกรรมการครั้งที่ 2/2550 ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 มีมติในการตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ  

คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยจะมีการจัดตั้ง  

คณะกรรมการทั้งสองคณะอย่างเป็นทางการ ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2550  

 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ ในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 

ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและเพียงพอเสนอ  

ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ  

 บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมการทางการ

เงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายตรวจ

สอบภายในมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละแผนกและรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร  

 สำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินและบัญชี บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานที่ชัดเจนและ

เพียงพอเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้    

 1. เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อ   

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  

 2. เพื่อความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของรายงานทางการเงิน   

 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีการจัดการระบบการควบคุมภายในให้เทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล หรือ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังราย

ละเอียดต่อไปนี้  

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงกำหนดให้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและยึดถือเป็น  

แนวปฏิบัติ เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีนั้นจะส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
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12.  Committee 

 The Board of Directors appointed the Audit Committee as a part of the good corporate governance 

policy of the Company. The details of the members of the committee, their duties and responsibilities are 

presented under the sections on “Management Structure” and “Audit Committee Report”. 

 Currently, the Company does not have a Remuneration Committee but the Company has a clear and 

transparent directors’ remuneration policy as explained under the section on “Directors and Management 

Remuneration”. 

 The Company presently does not have a Nomination Committee but the Board of Directors is 

responsible for the nomination of the members of Board of Director and the Board believes that the process of 

nomination is transparent and fair, particularly because half of Board of Directors is Independent Directors.  

 However, to follow recommended practice, the Board of Directors’ Meeting No. 2/2007 held on 1st 

March 2007, decided to constitute a Nomination Committee and a Remuneration Committee, comprising of a 

majority of Independent Directors in each Committee. The formal set-up of both the Committees shall be finally 

completed within the end of June 2007.  

 

13.  Controlling System and Internal Audit 

 The Company recognizes the importance of internal control systems on an operational level to ensure 

that the operations are conducted efficiently. Powers and Duties of operations and management level personnel 

are laid down clearly. There is a proper level of control maintained on the utilization of Company’s property/assets 

for the highest benefit of the Company and there is clear segregation between the operations units, control units 

and assessment units for the purpose of maintaining appropriate checks and balances. Moreover, an internal 

control system for the financial and accounting functions of the Company is clearly set up which allows adequate 

reporting to the relevant management. 

 The Company has the Internal Audit Department in order to ensure that the key operations and the 

financial activities are conducted efficiently under the guidelines and relevant laws. Moreover, to ensure that the 

Company has complied with laws and regulations relating to the business of the Company, the Internal Audit 

Department conducts regular checks. Internal auditors report directly to the Audit Committee on all matters, in 

order to make the internal audit department completely independent of management. 

 Moreover, an internal control system for the financial and accounting functions of the Company is 

clearly set up which allows adequate reporting to the relevant managers to achieve the following objectives: 

 1. Efficient and effective operations, including skillful use of resources for the best benefit of the   

  Company. 

 2. Accurate, reliable and prompt financial reporting. 

 3. Full compliance with the Company’s policies, laws and regulations. 

 For the achievement of such objectives, the Company has implemented the internal control system in 

accordance with the recommendations of The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 

Commission (COSO) as follows: 

 1.  Control Environment 

 The Company has forged ahead with control environment and therefore set up the Corporate 

Governance Policy and Business Ethics in writing. They are recognized by the staff of the Company as the basis of 

working. The Company recognizes that the Control Environment will lead to efficiency and effectiveness of work 

and bring out the best benefits to the Company. 
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 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)   

  บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกล่วงหน้า

ถึงสัญญาณอันตรายที่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงออกเป็น  

2 ระดับเป็นประจำทุกปี คือ 1) ความเสี่ยงในระดับองค์กรซึ่งกำกับดูแลโดยผู้บริหารระดับสูง และ 2) ความเสี่ยงในระดับ

กิจกรรมซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ความเสี่ยงในระดับองค์กรได้

ถูกเปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปีนี้ ส่วนความเสี่ยงในระดับกิจกรรมนั้นจะเป็นการประเมินร่วมกันระหว่างฝ่าย  

ตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมซึ่งมีความชำนาญการและเข้าใจเป็นอย่างดีถึง

กระบวนการทำงาน และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้ผลการประเมินความเสี่ยงได้สะท้อนถึงความ

เสี่ยงที่แท้จริงที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดกลไกการควบคุมได้อย่าง  

ถูกต้อง และเหมาะสม  

 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

  การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการควบคู่พร้อมกับการประเมินกลไกการควบคุมเพื่อ  

ให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดวางระบบการควบคุมที่ครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ  

จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดและกระจายความเสี่ยงต่างๆ ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ น้อยที่สุด  

รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทั้งนี้  

เพื่อให้การตัดสินใจเรื่องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วโดยจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและ  

ภายนอกบริษัทฯ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในบริษัทฯ จะผ่านระบบ Intranet   

พนักงานในทุกระดับชั้นรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงสามารถเข้าถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็วเพื่อให้การประสานการทำงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับการติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น นักลงทุน 

เป็นต้น บริษัทฯ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เองก็พร้อมที่จะตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ จากนักลงทุนรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ  

 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)  

  บริษัทฯ กำหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ระดับการประเมิน ผู้ประเมิน ความถี่ของการติดตามและประเมินผลการทำงาน (ต่อปี) 

พนักงาน หัวหน้าแผนก อย่างน้อย 1 ครั้ง 

หัวหน้าแผนก ผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง 

 ผลจากการติดตามและการประเมินที่ได้จะถูกนำไปกำหนดเป็นแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 

14. รายงานของคณะกรรมการ   

 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน  

ที่ปรากฏในรายงานประจำปีโดยมีการนำเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับ

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในรายงานประจำปีนี้แล้ว  
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 2.  Risk Assessment 

 The Company recognizes the importance of Risk assessment as a tool to indicate a dangerous signal 

that could result in loss and therefore, the Company has annually assessed prominent risks by dividing them into 

two categories as being on 1) Organization Level that are managed by Management and published in the 

Company’s Annual report, 2) Activities Level for which both, Internal Audit department as independent entity and 

each specific department (being in possession of sound knowledge and skills required for operations), are 

responsible. Such assessments bring out the risks that affect the Company’s operations which are then required 

to be managed through a set up of correct and appropriate control systems. The results of Risk Assessment are 

reported periodically to Management for consideration. 

 3.  Control Activities 

 The Risk Assessment process also involves an assessment of control activities. The objective of 

assessment is to ensure that the Company has a good control system and conforms to the related risks to 

decrease/distribute all risks of the Company with a view to ensuring efficiency and effectiveness of operations.  

 4.  Information & Communication 

 The Company recognizes the importance of accurate, reliable and prompt information & communication. 

It leads to accurate and timely data being made available for decision-making. The Company has provided an 

effective communication system, including internal and external channels. For the internal channel, all staff and 

Management can easily communicate through the Intranet System enabling the efficiency and effectiveness of 

communication and to achieve the Company’s objectives. For the external channel, the Company provides the 

information though the channel of SET, the Company’s web site and the Company’s top management is very 

prompt in answering any queries, which may be raised by Investors, or any stakeholder. 

 5.  Monitoring & Evaluation 

 The Company features a performance monitoring and evaluation system as follows:  

Level Monitored and evaluated by The frequency of monitoring and evaluation (per year) 

Staff Head of Department At least 1 time 

Head of Department Management At least 1 time 

Management Board of Directors At least 4 times 

 The results of monitoring and evaluation are considered while setting up the Company’s strategic plans. 

 

14.  Board of Directors’ Report 

 The Board of Directors is responsible for the Company and its subsidiaries’ financial statements and 

financial information presented in this Annual report. The Report of the Board of Directors’ Responsibilities for 

Financial Statements is presented along with the audit report in this Annual report. 
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15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  

 คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการ

เงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดหมายแจ้งข่าวและจากการติดต่อกับกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ลงทุน ดังนั้นผู้

บริหารระดับสูงจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการนักลงทุนด้วย บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลเพื่อให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร สำหรับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 คุณคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  กรรมการผู้จัดการบริษัท  

  โทรศัพท์ 66 2696 8801 

  อีเมล์ kh@preciousshipping.com 

 คุณคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการบริหาร 

  โทรศัพท์ 66 2696 8836   

   อีเมล์ kw@preciousshipping.com 

 คุณสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล  ผู้จัดการอาวุโส - กิจการสัมพันธ์       

  โทรศัพท์ 66 2696 8820   

  อีเมล์ corp@preciousshipping.com 

 คุณสมปรารถนา เทพนภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงินและบัญชี)  

  โทรศัพท์ 66 2696 8856   

  อีเมล์ som@preciousshipping.com 

  

 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ มากมาย โดยมีกรรมการผู้จัดการได้เข้าร่วมกิจกรรม  

ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในช่วงสามปีที่ผ่าน มีดังนี้ 

ปี / จำนวนครั้ง 
พบปะกับ 

นักวิเคราะห ์
พบปะกับ 
นักลงทุน 

การนำเสนอ 
(Presentations) 

การให้สัมภาษณ์แก่
หนังสือพิมพ์และทีว ี รวม 

2549 37 33 10 3 83 

2548 43 23 16 5 87 

2547 27 18 10 7 62 
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15.  Relations with investors 

 The Board of Directors recognizes the importance of accurate, complete and transparent disclosure of 

financial information and general information, which may affect the Company share price. The Company provides 

the information through the channel of SET, the Company’s website and through regular newsletters and 

communications from the Managing Director. While the Company undertakes investor relations at the top 

management level, the Company has also designated the persons as the contact points in the Company to service 

investors, shareholders, analysts and public as under: 

 Mr. Khalid Moinuddin Hashim  Managing Director  

  Telephone 66 2696 8801  Email at kh@preciousshipping.com 

 Mr. Khushroo Kali Wadia  Executive Director  

  Telephone 66 2696 8836  Email at kw@preciousshipping.com  

 Khun Sutada Mekrungruengkul  Senior Manager-Corporate Affairs 

  Telephone 66 2696 8820  Email at corp@preciousshipping.com 

 Khun Somprathana Thepnapaplern  AVP (Finance & Accounts) 

  Telephone 66 2696 8856 Email at som@preciousshipping.com 

 The Company has joined many events for press/analysts briefings, which are attended personally by 

the Managing Director. Some of the major events in which the Company participated in the last three years are 

enumerated herein as under: 

Year / Times Analyst Meetings Investor Meetings Presentations  
Road shows Press & TV Interview Total 

2006 37 33 10 3 83 

2005 43 23 16 5 87 

2004 27 18 10 7 62 
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

 บริษัทฯ ได้แบ่งประเภทปัจจัยความเสี่ยงสำคัญๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย  

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางการตลาด ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละประเภท  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
 ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดทาง  

ภูมิศาสตร์ใดๆ อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากหายนะทางน้ำ ความแปรปรวนของสภาพสิ่งแวดล้อม ความสูญหาย

หรือเสียหายของสินค้าและทรัพย์สินต่างๆ และการสะดุดหยุดลงของธุรกิจอันเกิดมาจากเครื่องยนต์กลไกขัดข้อง  

ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ การเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศต่างๆ การหยุดงานประท้วงของคนงาน การก่อ  

การร้าย โจรสลัด ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ สถานการณ์และเหตุการณ์อื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ

นำไปสู่ต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นหรือการสูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตามเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือในน่านน้ำ

สากลจะมีการประกันความเสี่ยงต่างๆ โดยมีการทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่เป็นสากลและจะครอบคลุม  

ความเสี่ยง ทั้งหมด ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เอาไว้แล้ว 

 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายป้องกันสิ่งแวดล้อมและ  

กฎระเบียบพาณิชย์นาวีด้านอื่นๆ การที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเหล่านี้มีความเสี่ยงในด้านที่อาจต้องเสีย  

ค่าใช้จ่ายมาก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเรือหรือเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติในการเดินเรือ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ

ระมัดระวังในประเด็นเหล่านี้เสมอมาและได้รักษามาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานทางเทคนิคให้อยู่ในระดับ  

สากลตลอดมา 

 การดำเนินธุรกิจการเดินเรือและการบริหารงานของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาด   

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือที่ต้องควบคุมการเดินเรือ หรือ  

ผู้จัดการระดับต่างๆ ในบริษัทฯ ที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจการเดินเรือ การที่ต้องจัดหาและรักษา

ไว้ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีนโยบายที่ยุติธรรมและ

เหมาะสมต่อพนักงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ประสบความสำเร็จในการจัดหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมี

คุณภาพ และคาดว่าบริษัทฯ จะไม่มีปัญหาที่รุนแรงด้านบุคลากรในอนาคต แม้ว่าธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศประสบ

กับปัญหาการขาดแคลนลูกเรือที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของนายประจำเรือ ซึ่งจะต้องทำงานประจำบนเรือ 

 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มากมาย 

และหลีกเลี่ยงการที่จะคบค้ากับบุคคลอื่น ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบใดๆ อันจะนำมาซึ่ง  

ความเสียหายในการถูกเรียกค่าเสียหายหรือถูกลงโทษทางกฎหมายทั้งต่อบริษัทฯ และผู้บริหาร ดังนั้นบริษัทฯ ได้  

ดำเนินงานอย่างระมัดระวังในประเด็นนี้โดยมีมาตรการในการรับพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและจัดระบบงาน  

ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทฯ ไม่ได้เผชิญกับความเสี่ยงจากราคาน้ำมันโลกที่เพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือในกรณีการเดินเรือแบบเที่ยว  

การเดินเรือที่บริษัทฯ ต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจาก

อัตราค่าระวางเรือที่กำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้านั้นได้รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นไว้ด้วย 

  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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SignificantRiskFactors

 The Company has classified the various risk factors the Company is exposed to into three categories 

viz. Operating Risk, Financial Risk and Market Risk. The significant risk factors under each of these categories are 

explained as under: 

 

OPERATING RISK 
 The Company, as an owner and operator of ocean-going vessels operating without any geographical 

limitations is exposed to risks of marine disaster, environmental mishaps resulting in substantial claims,   

cargo/ property loss or damage and business interruptions due to accidents or other events caused by mechanical 

failure, human error, political action in various countries, labor strikes, terrorist actions, piracy, adverse weather 

conditions and other such circumstances and events. This could result in increased costs or loss of revenues. 

However, to cover against most of these risks, which are standard for an International Ship owner/Operator, 

insurance covers are available in the international insurance industry. Accordingly, the Company is adequately 

covered against such aforesaid circumstances and events. 

 The operations of the Company depend on extensive and changing environment protection laws and 

other maritime regulations, compliance with which may entail the risk of significant expenses, including expenses 

for ship modifications and changes in operating procedures. However, the Company is vigilant on these issues and 

maintains internationally prescribed safety and technical standards. 

 The operations of the ships and the management of the Company as a public company listed on the 

Stock Exchange of Thailand require skilled personnel to be employed as crew to operate its ships and managers at 

the corporate level with appropriate knowledge and experience. Sourcing and retaining such personnel is crucial for 

the business operations of the Company. However, due to the adoption of fair and reasonable staffing policies, the 

Company has hitherto been quite successful in sourcing and retaining such highly skilled and qualified personnel, 

and does not expect any future cause for serious concern in this regard, although International Shipping is 

witnessing a shortage of qualified crew, particularly in the officers’ cadre, required on board the ships.  

 As a publicly listed Company, the Company is required to comply with various laws and regulations and 

failure to comply with any one or more of such law and/or regulation could expose the Company to penalties or 

other legal action against the Company and its senior management. The Company remains vigilant on this issue 

and has taken adequate steps to employ qualified staff and also adopted adequate and effective systems to 

ensure full compliance with all laws and regulations. 

 The Company is not exposed to any risk of increased costs due an increase in international oil prices, 

since, wherever the Company is required to incur fuel costs (in case of a Voyage Charter), increases in oil price is 

passed on to the Customers since the freight rates are quoted and charged after incorporating the increased fuel 

cost. 
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ความเสี่ยงทางการเงิน 
 รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ รวมทั้งสินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่ของ  

บริษัทฯ คือเรือเดินทะเล ก็มีพื้นฐานเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐ เนื่องจากเรือเดินทะเลมีตลาดการซื้อขายสากลที่เป็นเงินสกุล

ดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากหนี้สินของ  

บริษัทฯ ที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นที่มิใช่เงินดอลล่าร์สหรัฐ กล่าวคือหนี้สินที่อยู่ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ

อื่นที่มิใช่เงินดอลล่าร์สหรัฐเมื่อเทียบเท่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ 

ตระหนักดีถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ ดังนั้นได้พยายามลดความเสี่ยงจากสกุลเงินอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 บริษัทฯ ไม่มีหนี้เงินกู้หรือวงเงินสินเชื่อเป็นเงินสกุลอื่นๆ เหลืออยู่ยกเว้นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น 

เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดของเงินกู้ที่มีอยู่ทั้งหมดในช่วงปี 2549 ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ 

ไม่มีเงินกู้ค้างชำระในสกุลเงินอื่นๆ เหลืออยู่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการดำรงเงินสดในบัญชีธนาคารเป็นเงินสกุล

ดอลล่าร์สหรัฐเกือบทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนกับบัญชีเหล่านี้เมื่อเทียบเป็นเงิน

ดอลล่าร์สหรัฐ อย่างไรก็ดีก็ควรตระหนักว่าบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาทที่มาจาก

การแปลงค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นเงินบาท   

แต่เกือบทั้งหมดของการขาดทุนนี้เป็นการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากเป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลง

ค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐเป็นเงินบาทในงบการเงินบาทเท่านั้น 

 เงินกู้มีหลักประกันของบริษัทฯ จะมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตรา LIBOR (อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารใน

กรุงลอนดอน) ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ย LIBOR บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวและเฝ้าระวังอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงที่ได้กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ค้างชำระใดๆ เหลือ

อยู่เลย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 เนื่องจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ คือเรือเดินทะเลมีอายุการใช้งานที่จำกัด และเมื่อเรือมีอายุมากถึงอายุดังกล่าว 

เรือเหล่านั้นจะต้องถูกปลดระวาง ทำให้ความสามารถของกองกำลังเรือลดลง และถ้าบริษัทฯ ต้องการคงระดับความ

สามารถของกองเรือโดยคำนึงถึงขนาดของกองเรือ บริษัทฯ จะต้องดำเนินโครงการการทดแทนเรือเก่า หรือเรือที่ถูกปลด

ระวาง (เรือที่ถูกขายไป) การซื้อเรือเข้ามาใหม่จะต้องมีการระดมเงินทุน ซึ่งอาจจะมาจากเงินทุนของบริษัทฯ หรือจากเงินกู้ 

หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซึ่งถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถระดมเงินทุนเพื่อนำมาใช้ซื้อเรือเพื่อคงระดับความสามารถของกองเรือ 

ความสามารถของกองเรือบริษัทฯ ก็จะลดลง ซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาหากการลดลงของกองกำลังเรือจะคงอยู่ ดังนั้น

บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในด้านการระดมเงินทุน อย่างไรก็ดี ด้วยการตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามใน

สัญญาขอวงเงินสินเชื่อ 2 ฉบับ รวมเป็นจำนวนเงิน 550 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถซื้อเรือ  

ต่อใหม่หรือเรือมือสองได้จำนวนหนึ่ง 

 

ความเสี่ยงทางการตลาด 
 อุตสาหกรรมและตลาดการเดินเรือขนส่งสินค้าทางทะเลจะขึ้นลงเป็นวัฏจักร มีความผันผวนในเรื่องของ  

การทำกำไร มูลค่าเรือ และอัตราค่าระวาง ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์และอุปทานของกองเรือ ตามที่ได้

อธิบายภายใต้หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม” แต่เดิมบริษัทฯ ได้ทำการตลาดในลักษณะที่อิงกับราคา

ตลาดในขณะนั้น (spot market) กับเรือของบริษัทฯ ทั้งหมด ดังนั้นบริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดและ

วัฏจักรของธุรกิจ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการที่บริษัทฯ มีกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มคือ อยู่ในกลุ่มเรือเอนกประสงค์

ขนาดเล็กซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวกคือมีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน จะเป็นตัวช่วยพยุงในช่วงภาวะตกต่ำของวัฏจักร  

ของธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยลง อย่างไรก็ดี สถานการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา 

ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดโดยการทำสัญญาระยะยาวกับเรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ  

หลีกเลี่ยงจากการผันผวนของราคาตลาดระยะสั้น และทำให้มั่นใจว่าจะมีกระแสรายได้ที่มั่นคง 
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FINANCIAL RISK 
 Almost the entire Revenues and Expenses of the Company are denominated in US Dollars. Further, 

almost all the Fixed Assets of the Company, viz., ships are US Dollar based assets, since they are readily salable 

in US Dollars in the International market. Therefore, the Company is exposed to the risk of realising a Foreign 

Exchange loss in respect of its liabilities in any currency other than US Dollars. The US Dollar equivalent figure of 

such “Non-USD” denominated debt may increase or decrease with a fluctuation in the respective exchange rate. 

In recognition of this risk, the Company has attempted to maintain least possible exposure in other currencies and 

accordingly as on 31st December 2006 the Company did not have any funded debt or any Credit Facility 

denominated in any currency other than US Dollars. Moreover, due to the prepayment of entire funded debt during 

2006, the company does not have any outstanding funded debt in any currency as on 31st December 2006. The 

Company also maintains almost all its Bank balances in US Dollars whereby there is no risk of realising any loss 

on these balances, in US Dollar terms. However, it must be noted that the Company is exposed to an exchange 

loss in Thai Baht terms on translation of its US Dollar denominated Assets, Liabilities, Income and Expenses, but, 

almost the whole of this loss remains unrealised as the same arises only out of the Currency translation from   

US Dollars to Thai Baht in the Thai Baht Financial Statements. 

 The Company’s secured loans carry interest at floating rates based on LIBOR (London Inter-Bank 

offered rate) and as such, the Company is exposed to fluctuations in its interest rates due to a change in the 

LIBOR. The Company monitors market interest rates regularly and remains vigilant on this issue. The company is 

not exposed to any such risk as on 31st December 2006 as company does not have any funded debt balance   

as on 31st December 2006. 

 The Company’s Assets, i.e. ships, have a finite life and as and when the ships reach a certain age, 

they need to be scrapped. This leads to a decrease in capacity and if the Company wants to maintain capacity in 

terms of fleet size, the Company has to continuously follow a program of replacement of its older scrapped   

(or sold) vessels. Purchase of ships requires considerable funding, which may be through equity or debt or both.   

If the Company is not able to raise the necessary funds required for the purchases of ships to maintain capacity, 

the Company’s Capacity will continuously deplete, which is not desirable if the depletion is for a sustained period 

and as such, the Company is exposed to a funding risk. However, in recognition of this risk, the Company has   

put in place two credit facilities of USD 550 million, which is available to the Company to purchase new or 

second-hand vessels.  

 

MARKET RISK 
 The shipping industry and market has been cyclical, experiencing volatility in profitability, vessel values 

and freight rates, resulting from changes in the supply of and demand for shipping capacity, as explained in the 

section on “Nature of Business and Industry” of this Report. The Company had traditionally marketed all its ships 

in the spot market and had therefore been exposed to market fluctuations and the cyclical nature of the business. 

However, the Company believed that by being in the ‘niche’ small handy size sector of the industry, wherein there 

is a fundamental advantage of demand over supply, some downside protection against the cyclical nature of the 

business was provided. This situation has of course changed in the last 2/3 years because of the change in 

strategy of the Company to fix a major portion of the Company’s fleet on longer term charters, which, keeps the 

Company insulated somewhat from the volatility of the spot markets and ensures some stability in its revenue 

stream.  



 

92 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 อุปสงค์ของธุรกิจของบริษัทฯ นั้นเกิดจากปริมาณของสินค้าที่ต้องการขนส่ง การก่อเกิดของอุปสงค์นี้ขึ้นอยู่กับ

การค้าโลกและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ภาวะถดถอยของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าจะทำให้อุปสงค์เรือ

ลดลง ปัจจุบันความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการมาจากประเทศจีนที่ต้องการนำเข้า

สินค้าเพื่อการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานจำนวนมาก ดังนั้นถ้าความต้องการสินค้าที่มาจากประเทศจีนลดลง  

โดยเฉพาะในสอง-สามปีข้างหน้า เมื่ออุปทาน คือ เรือที่ต่อใหม่ได้ถูกคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่ตลาดขนส่ง และจะส่งผลกระทบ

ต่ออุปสงค์และอุปทานที่มีอยู่ในตลาดการขนส่ง ซึ่งจะทำให้อัตราค่าระวางลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และรวมถึงการลดลง  

ของมูลค่าเรือเช่นกัน บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังกองเรือโดยการซื้อเรือมือสองเข้ามาเพิ่มเติม ณ ราคาตลาดในปี 2547 ซึ่งตลาด

อยู่ในช่วงขาขึ้น การทำเช่นนั้นบริษัทฯ อาจประสบกับความเสี่ยงจากการลดลงของรายได้และ/หรือมูลค่าเรือที่อาจลดลง  

ถ้าตลาดมีการปรับตัวลดลงอย่างมีสาระสำคัญ อย่างไรก็ดี ตลาดมิได้ปรับตัวลดลงอย่างมีสาระดังที่ได้คาดการณ์ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ และได้รับผลตอบแทนอย่างดีเยี่ยมจากเรือที่ได้ซื้อเข้ามา ในช่วง

ระหว่างเดือนธันวาคม 2549 ถึงไตรมาสแรกของปี 2550 บริษัทฯ ได้ขายเรือในกองเรือบริษัทฯ จำนวน 10 ลำ ซึ่งมี  

อายุมากที่สุดโดยมีอายุเฉลี่ยที่มากกว่า 26 ปี ในราคาขายที่ดี ซึ่งช่วยให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดลงเนื่องจากเรือมีอายุมากขึ้น

เท่าใด ความเสี่ยงดังกล่าวนี้ก็จะขยายมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้พยายามลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยนำเรือที่มี  

อยู่เกือบทั้งหมดของบริษัทฯ ไปทำสัญญาให้เช่าเป็นสัญญาระยะยาวเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถคงรายได้ค่าเช่าใน

อนาคตที่อัตราค่าเช่าปัจจุบันที่สูงกว่า และดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่

สำคัญของบริษัทในปี 2547 กล่าวคือบริษัทฯ ได้เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจากให้บริการเช่าเป็นรายเที่ยวหรือการเช่าเป็น

ระยะเวลาแบบสัญญาระยะสั้น ณ ราคาตลาดปัจจุบัน (spot market) เป็นการทำสัญญาระยะยาว ดังนั้นหากตลาดมี  

การปรับตัวสูงขึ้นอีกอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ก็หมายถึงบริษัทฯ ขาดทุนทางโอกาสที่จะทำกำไรเพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ดี

บริษัทฯ มีความเห็นว่าจะเป็นการรอบคอบกว่าที่จะทำสัญญาผูกมัดรายได้ในอนาคตไว้ ณ อัตราค่าระวางซึ่งสูงเมื่อปลายปี 

2547 และยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อตลาดค่าระวางปัจจุบัน (spot market) ได้อ่อนตัวลงเมื่อต้นปี 

2548 แต่บริษัทฯ ยังคงมีรายได้ที่สูงกว่าตลาด ดังนั้นบริษัทฯ จะยังคงดำเนินยุทธศาสตร์การทำสัญญาระยะยาวต่อไป  

เพี่อให้แน่ใจว่าจะมีรายได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะเมื่อระดับอัตราค่าระวางยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา  

ค่าระวางที่ต่ำในอดีต และจะทำให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ณ ระดับปัจจุบันซึ่งต่ำกว่าครึ่งปีแรกของปี 2548  

อยู่เล็กน้อย 

 ในกรณีที่ภาวะตลาดเกิดตกต่ำและเป็นผลให้อัตราค่าระวางลดลง ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ทำสัญญาเช่าระยะยาวไว้

อาจไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถมีอัตราค่าเช่าที่สูงตามที่ทำสัญญาไว้ และอาจถูกบังคับให้เช่าเรือ  

ในอัตรา ณ ขณะนั้นๆ ซึ่งตลาดตกต่ำและมีอัตราค่าเช่าค่าระวางต่ำกว่าที่ทำสัญญาไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึง

ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ ได้ทำการวิเคราะห์ลูกค้า (ผู้เช่าเรือ)  

ที่จะทำสัญญาเช่าในระยะยาวโดยจะเลือกลูกค้าชั้นดีและมีเครดิตสูงที่สุด 

 เรือของบริษัทฯ เดินเรือในน่านน้ำสากลทั่วโลกและการให้บริการก็เป็นไปในสัดส่วนที่กระจายเท่าๆ กันทั่วโลก

โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ในการตลาดและลูกค้า

ของบริษัทฯ ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของโลกอันเนื่องมาจากสงครามหรือการก่อการทางการเมือง  

หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามจะไม่ส่งผลกระทบสำคัญที่ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงได้ 

 รายได้ของบริษัทฯ มาจากจำนวนของลูกค้าหลากหลาย และไม่ขึ้นต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการที่จะต้องทำธุรกิจกับลูกค้าเพียงรายเดียวหรือได้รับผลกระทบรุนแรงหรือ  

สูญเสียรายได้หากลูกค้ารายนั้นๆ ประสบภาวะขาดทุน 
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 The demand side of the Company’s business is generated by the quantity of cargo its vessels are 

required to transport. The generation of this demand is mainly dependent on World Trade and Economic Growth. 

Severe depression in Growth and Trade could reduce the demand for ships. The recent spurt in demand for 

shipping capacity has largely been driven by the demand from China which is importing commodities in huge 

quantities for major infrastructure projects. If there is a significant reduction in the Demand from China, particularly 

in the next few years when a significant number of new ships are expected to enter the market, it could have an 

impact on the overall demand/supply balance in Shipping Capacity, which could lead to a significant fall in freight 

rates and could also be coupled with a fall in ship values. The Company had acquired a number of second hand 

ships at market values in 2004 while the market had been in the midst of this upturn, and therefore, the 

Company was exposed to the risk of reduced earnings and/or fall in asset values if there had been a significant 

downturn in the market. This did not happen and the Company was able to generate substantial revenues and 

extremely good returns on its acquisitions. Further, in December 2006/first Quarter 2007, the company has sold 

10 of its oldest vessels in the fleet with an average age greater than 26 years, at very attractive sales prices 

which could be said to have reduced the risk to a large extent as this risk is higher in respect of the older vessels. 

The Company has continued to follow its strategy to mitigate this risk for the existing vessels by entering into 

period charters or contracts for a longer period for most of its ships, whereby the Company is able to “lock-in” 

future earnings at higher freight rates. As mentioned above, this was a significant change made in 2004 in the 

Company’s strategy of doing business, whereby the Company had deviated from it’s traditional policy of trading on 

the spot market with Voyage Charters and/or Time Charters of very short durations. If the market had moved 

significantly higher thereafter, it could have meant a potential opportunity loss for the Company, but in the 

Company’s opinion, it was prudent to “lock-in” the future earnings, at the higher freight rates in late 2004, and 

this strategy was finally vindicated when the freight spot markets witnessed a fall after early 2005 but the 

Company’s earnings outperformed the market. The Company continues to follow this strategy of booking longer 

term period charters to ensure stability in earnings, particularly when levels are still much higher than previous 

historical lows and still provide very healthy returns as these current levels are just marginally lower than that of 

the first half of 2005.  

 In case of a fall in the market and consequent fall in freight rates, the Company’s customers 

(Charterers) with whom the period charters have been signed could default in their obligations, pursuant to which, 

the Company will not be able to achieve the higher contracted freight rates and would then be forced to contract 

these ships in the spot market in a depressed market when market freight rates would be lower. However, the 

Company is conscious of the counter-party risk associated with its period charters and accordingly takes steps in 

analysing the counter-party risk of its potential charterers, particularly those with whom the Company intends to 

sign longer period charters and such contracts (Charters) are signed only with first class charterers with the 

highest possible credit ratings. 

 The Company’s ships ply in international waters all over the world and the employment of its vessels is 

quite evenly distributed, without any concentration in any particular area. As such, the Company is not exposed to 

a risk of geographical concentration of the Company’s market and its customers. Therefore, any major adverse 

change in the market conditions in any one particular area of the world due to war, political action, or any other 

reason shall not result in a significant drop in revenues. 

 The Company’s revenues are generated from a number of customers and the Company is not 

dependent on any single customer for the majority of its business. As such, the Company is not exposed to any 

risk of concentration of its business with any one customer and any loss of business from one such customer 

shall not have any significant impact on the Company’s business and will not result in sudden loss of revenues. 
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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 / Major Shareholders per share register as on 31st January 2007 

เลขที่ 
No. 

ชื่อ 
Name 

ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 
As on 31st January 2007 

*ณ วันที่ 31 มกราคม 2549 
*As on 31st January 2006 

จำนวนหุ้น 
No.of shares 

ร้อยละ 
Percentage 

จำนวนหุ้น 
No.of shares 

ร้อยละ 
Percentage 

 บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
Globex Corporation Limited 

130,290,000 25.06% 130,290,000 25.06% 

 นางสาว นิชิต้า ชาห์ 
Miss. Nishita Shah 

49,293,000 9.48% 49,293,000 9.48% 

 บริษัท เกรนเทรด จำกัด 
Graintrade Limited 

36,734,000 7.06% 36,734,000 7.06% 

 บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด 
Unistretch Limited 

3,800,200 0.73% 3,800,200 0.73% 

1. ** รวม จำนวนหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ น.ส นิชิต้า ชาห์ 
** Total shares under control of Ms. Nishita Shah 

220,117,200 42.33% 220,117,200 42.33% 

 นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
Mr. Khalid Moinuddin Hashim 

49,879,800 9.59% 49,879,800 9.59% 

 นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 
Mr. Munir Moinuddin Hashim 

37,527,050 7.22% 37,527,050 7.22% 

 นางอิสรัท ฮาชิม (ภริยา นาย มูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม) 
Mrs. Ishrat Hashim (wife of Mr. Munir Moinuddin Hashim) 

3,348,000 0.64% 3,348,000 0.64% 

2. *** รวม จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยตระกูล ฮาชิม 
*** Total shareholding of Hashim family 

90,754,850 17.45% 90,754,850 17.45% 

3. บริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จำกัด 
Thai NVDR Limited 

35,571,385 6.84% 27,675,547 5.32% 

4. ฟอติส โกลบอล คาสโตดี้ เซอร์วิส เอ็น.วี. 
Fortis Global Custody Services N.V. 

14,500,000 2.79% 12,000,000 2.31% 

5. **** บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
**** Precious Shipping Public Company Limited 

12,318,600 2.37% 
 

13,386,300 
 

2.57% 
 

6. มอร์แกน สแตนเลย์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเตด 
Morgan Stanley & Co International Limited 

10,569,810 
 

2.03% 0 0% 

7. 
 

นอร์แบส ไอเอ็นซี 13 
Norbax Inc., 13 

9,804,973 1.89% 0 0% 

8. 
 

Bank of New York Nominees Ltd A/C Bank of 
New York Europe Ltd - Direct Clients 

9,063,000 1.74% 4,744,000 0.91% 

9. บริษัท สมประสงค์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) 
Somprasong Land Public Company Limited 

7,000,000 1.35% 7,000,000 1.35% 

10. นาย ชาห์ ซาลิล ซีแวนทิทิล 
Mr. Shah Salil Sevantilal 

4,836,600 0.93% 4,882,000 0.94% 

11. อื่นๆ (ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ที่ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อราย) 
Others (shareholders holding less than 1 percent each) 

105,463,582 
 

20.28% 139,440,103 26.82% 

รวมทั้งหมด 
Grand Total 

2550 : ผู้ถือหุ้น 1,498 ราย / 2549 : ผู้ถือหุ้น 5,573 ราย 
2007 : 1,498 shareholders / 2006 : 5,573 shareholders 

520,000,000 100.00% 520,000,000 100.00% 

หมายเหต ุ: 
*  แสดงการถือครองหุ้นที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2548 
**  นางสาว นิชิต้า ชาห์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เกรนเทรด จำกัด และ   

บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด 
***  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม เป็นพี่ชายของ นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 
**** แสดงจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ โดยหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดได้ถูกขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 
Note : 
*  Per disclosure made in Annual Report 2005 
**  Miss Nishita Shah who is the Director of the Company is also the Director and shareholder of Globex Corporation Limited, Graintrade Limited and 

Unistretch Limited. 
***  Mr. Khalid Moinuddin Hashim is the brother of Mr. Munir Moinuddin Hashim 
**** This represents the treasury stock of the Company, all of which has been sold as on 9th March 2007 
 
 

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

MajorShareholders
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โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ  
 Ñ คณะกรรมการบริษัทฯ 
 Ñ คณะกรรมการบริหาร  
 Ñ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 
 บริษัทฯ กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง โดย  
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ บุคคลซึ่งได้  
รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง  
เลือกตั้งในครั้งนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันทำให้เกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
 คณะกรรมการมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารจากกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าสาม
คนเพื่อบริหารกิจการของบริษัทฯ 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ 
 Ñ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปไว้ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายของบริษัทฯ โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีอำนาจกระทำ
การใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว 
  2. คณะกรรมการ มีหน้าที่กระทำการใดๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
  3. คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลอื่นทำ
หน้าที่แทนในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถกำหนดรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ผู้มีอำนาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ 
   1) นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม  
   2) นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 
   3) นายคูชรู คาลี วาเดีย 
  โดยกรรมการบริษัทฯ สองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ 
   4) ภายใตข้อ้บงัคบักฎหมายบรษิทัมหาชนจำกดั กรรมการมอีำนาจทีจ่ะขาย หรอืจำนองอสงัหารมิทรพัย์
ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ กว่าสามปีขึ้นไป หรือให้หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่น
ฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
 
คณะกรรมการบริหาร 
 Ñ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการบริหาร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
   1) นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
   2) นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม 
   3) นายคูชรู คาลี วาเดีย 

 Ñ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร สรุปไว้ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการบรหิารมหีนา้ทีบ่รหิารกจิการของบรษิทัฯ ภายใตม้ตแิละระเบยีบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการ  
บรษิทัฯ 
  2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจทำความตกลงหรือทำสัญญาผูกพันบริษัทฯ โดยข้อตกลงหรือสัญญานั้นจะ
ต้องอยู่ในขอบอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไว้และจะต้องให้มีกรรมการบริหารสองคนลงนามและประทับตรา
สำคัญของบริษัทฯ 

  3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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 The Company has 3 Boards / Committees 
 Ñ The Board of Directors 
 Ñ The Executive Board of Directors 
 Ñ The Audit Committee 
 
Election of the Board of Directors 
 The election of Directors is conducted by the meeting of shareholders. Each shareholder has one vote 
per share and each shareholder exercises all votes applicable in appointing one or more person to be a Director. 
The candidates are ranked in descending order from the highest number of votes to the lowest, and are appointed 
as directors in that order until the director positions are filled. Where the votes for candidates are tied, which 
would otherwise cause the number of directors to be exceeded, the Chairman has the casting vote. 
 
The Board of Directors 
 Ñ Powers, duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows: 
  1. The Board of Directors perform their duties in conformity with applicable laws, and carry on the 
business of the Company in accordance with the laws, the Company’s objectives and the articles of association as 
well as the resolutions of the shareholders’ meetings. They are authorized to carry on any activities as prescribed 
in the memorandum or those related thereto under the Public Limited Companies Act B.E. 2535 
  2. The Directors, in their business conduct, are expected to generally act with care to preserve the 
interest of the Company 
  3. The Board of Directors or the Shareholders at their meeting are entitled to designate the 
authorized directors to bind the Company and accordingly, any two of the following with the Company’s Seal are 
the present authorized signatories: 
   1) Mr. Khalid Moinuddin Hashim 
   2) Mr. Munir Moinuddin Hashim 
   3) Mr. Khushroo Kali Wadia 
  4. The Board of Directors are inter alia authorized to sell or mortgage any of the Company’s 
immovable properties, to let any of the Company’s immovable properties for the period more than three years, to 
make a gift, to compromise, to file complaints to the Court and to submit the dispute to the Arbitration. 
 
The Executive Board of Directors 
 Ñ The following 3 directors are appointed by the Board of Directors as the Executive Directors on the   
Executive Board of Directors. 
   1) Mr. Khalid Moinuddin Hashim 
   2) Mr. Munir Moinuddin Hashim 
   3) Mr. Khushroo Kali Wadia 
 Ñ	Powers, duties and responsibilities of the Executive Board of Directors are summarized hereunder: 
  1. To manage the Company’s business under the resolutions / regulations of the Board   
of Directors. 
  2. To execute any agreements / contracts binding the Company of which the terms and conditions 
must be in the scope of authority vested by the Board of Directors. Such agreements / contracts must be affixed 
with signatures of any two Executive Directors together with the Company’s seal. 
  3. To generally act on behalf and in the interest of the Company and its subsidiaries as may be 
required to carry on the business. 
 

ManagementStructure
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 Ñ กรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2541 มีวาระการดำรง  

ตำแหน่งท่านละ 2 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังนี้ 

   1) พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   2) พลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมัฏฐะ กรรมการตรวจสอบ 

   3) นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ  กรรมการตรวจสอบ 

 Ñ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

  1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและถูกต้อง 

  2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 

  3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

  5. พิจารณาการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

  6. รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิยเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ 

  7. ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

The Audit Committee 
 Ñ Board of Directors have appointed the Audit Committee since 24 August 1998 with the term of 2   
years for each member. The current Audit Committee Members are as follows: 
   1) Police LT. Gen. Kiattisak Prabhavat  Chairman 
   2) Admiral Dr. Amnad Chandanamattha  Member 
   3) Mr. Suphat Sivasriaumphai  Member 
 Ñ	The Audit Committee is responsible to review and report the following matters to the Board of   
Directors. 
  1. To review the Company’s financial reporting process to ensure accuracy and adequate 
disclosure. 
  2. To ensure that the Company has suitable and efficient internal control system and internal audit. 
  3. To review the performance of the Company to ensure compliance with the securities and 
exchange law, regulations of the Exchange and other laws relating to business of the Company. 
  4. To select and nominate an external auditor of the Company, including recommendation of 
remuneration of the external auditor. 
  5. To review the disclosure of information of the Company in case that there is a connected 
transaction or transaction that may lead to conflict of interest so as to ensure the accuracy and completeness. 
  6. To prepare a report on activities of the Audit Committee and disclose it in the annual report. 
Such report must be signed by the Chairman of the Audit Committee. 
  7. To perform any other act as delegated by the Board of Directors and accepted by the Audit 
Committee. 
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ชื่อ พลเรือเอก ดร. อำนาจ จันทนมัฎฐะ    

ตำแหน่ง Ñ ประธานกรรมการบริษัท 

 Ñ กรรมการตรวจสอบ  

 Ñ กรรมการอิสระ 

อายุ Ñ 76 ปี 

ประวัติการศึกษา Ñ B.Sc. First-Class Hons. Ph.D. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Leeds ประเทศอังกฤษ 

 Ñ พ.ศ. 2533 ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 Ñ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ว.ป.อ. รุ่น 28 

ประวัติการอบรม 

11 ม.ค. 2549 Ñ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ “ทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในปี 2549”  

  บรรยายโดย อดีตนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร 

21 ก.ย. 2547 Ñ เข้าร่วมอบรบในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP) จัดโดย สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3 ธ.ค. 2544 Ñ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Chairman 2000” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย 

16 พ.ย. 2544 Ñ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “Effective Audit Committees & Best Practices” จัดโดย  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

31 ต.ค. 2543 Ñ เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “The State of Corporate Governance in Europe” จัดโดย  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์อื่นๆ 

2534 - ปัจจุบัน Ñ ประธานกรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน Ñ ประธานกรรมการ บริษัท Hospital Network จำกัด 

 Ñ ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล บางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  

2542 - 2549 Ñ กรรมาธิการ รัฐสภา 

2534 Ñ พลเรือเอกแห่งราชนาวีไทย เสนาธิการกองบัญชาการทั่วไป 

2532 - 2534 Ñ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ 

2531 - 2532 Ñ รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ 

อาชีพหลัก Ñ ข้าราชการบำนาญ-พลเรือเอกแห่งราชนาวีไทย  

 Ñ นักธุรกิจ 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 

 Ñ ประธานกรรมการ บรษิทั Hospital Network จำกดั 

 Ñ ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล บางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  

การดำรงตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท Ñ ไม่มี 

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 1,221,300 หุ้น 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ 63,300 หุ้น 

ประวัติคณะกรรมการบริษัท
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NAME Admiral Dr. Amnad Chandanamattha 

POSITION Ñ Chairman of the Board of Directors 

 Ñ Audit Committee Member 

 Ñ Independent Director 

AGE Ñ 76 years 

EDUCATION Ñ B.Sc. First-Class Hons. Ph.D in Mechanical Engineering, University of Leeds,   

England. 

 Ñ Year 1990, Honorary Ph.D in Mechanical Engineering, King Mongkut’s University   

of Technology, Thonburi.  

 Ñ National Defense College Group No. 28. 

TRAINING   

11-Jan-2006 Ñ Attended the seminar on the topic “Trend and Economics’ policy of Government   

for the year 2006” speech by Former Prime Minister Thaksin Shinawatra. 

21-Sep-2004 Ñ Attended the training course on the topic “Director Accreditation Program” (DAP)   

held by Thai Institute of Directors Association. 

3-Dec-2001 Ñ Attended the training course on the topic “Chairman 2000” held by Thai Institute of 

Directors Association. 

16-Nov-2001 Ñ Attended the training course on the topic “Effective Audit Committees & Best   

Practices” held by Thai Institute of Directors Association. 

31-Oct-2000 Ñ Attended the training course on the topic “The State of Corporate Governance in   

Europe” held by Thai Institute of Directors Association. 

EXPERIENCE  

1991 - present Ñ Chairman, Precious Shipping Public Company Limited. 

Present Ñ Chairman, Hospital Network Company Limited. 

 Ñ Chairman, Bangkok 9 International Hospital Company Limited. 

1999 - 2006 Ñ Commissioner of Parliament. 

1991 Ñ Admiral, General Headquarters, Royal Thai Navy. 

1989 - 1991 Ñ Director General, Naval Dockyard. 

1988 - 1989 Ñ Deputy Director General, Naval Dockyard. 

OCCUPATION Ñ Retired Government officer - Admiral of General Headquarters, Royal Thai Navy. 

 Ñ Businessman. 

DIRECTOR IN OTHER COMPANIES 

 Ñ Chairman, Hospital Network Company Limited. 

 Ñ Chairman, Bangkok 9 International Hospital Company Limited. 

POSITION HELD IN RELATED COMPANIES Ñ Nil 

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 1,221,300 shares 

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ 63,300 shares 

BOARDOFDIRECTORS-PROFILE
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ชื่อ นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม   

ตำแหน่ง Ñ กรรมการผู้จัดการ 
 Ñ กรรมการบริหาร 
อายุ Ñ 54 ปี 
ประวัติการศึกษา Ñ ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์ 
ประวัติการอบรม 

2548 Ñ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย [Directors Certification Program 

(DCP)] Class 57/2005  
ประสบการณ์อื่นๆ 

2534 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
2527 - 2534 Ñ หัวหน้าแผนกชิพปิ้ง บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
2522 - 2526 Ñ ผู้บริหารอาวุโส บริษัท แพนโอเชี่ยน นาวิเกชั่น แอน เทรดดิ้ง จำกัด 
อาชีพหลัก Ñ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 

2539 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการ The Swedish Club  
ปัจจุบัน Ñ Regional Committee Member, American Bureau of Shipping 
 Ñ Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas 
การดำรงตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท Ñ กรรมการ บริษัทย่อยของ 
    บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 49,879,800 หุ้น 
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี 

 
ชื่อ นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม    

ตำแหน่ง Ñ กรรมการ (การพาณิชย์)  

 Ñ กรรมการบริหาร   

อายุ Ñ 52 ปี  

ประวัติการศึกษา Ñ ปริญญาโทด้านการบริหารสาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์  

ประวัติการอบรม 

2548 Ñ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

  ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย [Directors Certification Program 

(DCP)] Class 57/2005 

ประสบการณ์อื่นๆ  

2534 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการ (การพาณิชย์) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2529 - 2534 Ñ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท จีพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

2524 - 2528 Ñ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพาณิชย์ บริษัท มัลดีฟส์ ชิพปิ้ง จำกัด  

อาชีพหลัก Ñ กรรมการ (การพาณิชย์) และ กรรมการบริหาร บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  

2542 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการ UK Defence Club  

การดำรงตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

 Ñ กรรมการ บริษัทย่อยของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 37,527,050 หุ้น  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี    
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NAME Mr. Khalid Moinuddin Hashim 

POSITION Ñ Managing Director 

 Ñ Executive Director 

AGE Ñ 54 years 

EDUCATION Ñ Master Degree in Management Studies Specializing in Finance from the University   

of Bombay. 

TRAINING 

2005  Ñ Graduate member of Thai Institute of Directors (IOD) Completed “Directors   

Certificate Program” (DCP), Class 57/2005  

EXPERIENCE 

1991 - present Ñ Managing Director, Precious Shipping Public Company Limited. 

1984 - 1991 Ñ Head of Shipping Department, Geepee Corporation Limited. 

1979 - 1983 Ñ Senior Executive, Pan Ocean Navigation & Trading Pte. Ltd. 

OCCUPATION Ñ Managing Director and Executive Director, Precious Shipping Public Company Limited. 

DIRECTOR IN OTHER COMPANIES  

1996 - present Ñ Director, The Swedish Club. 

Present Ñ Regional Committee Member, American Bureau of Shipping. 

 Ñ Austral-Asia Regional Committee Member, Bureau Veritas. 

POSITION HELD IN RELATED COMPANIES Ñ Director of the Company’s subsidiaries 

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 49,879,800 shares 

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 

 

NAME Mr. Munir Moinuddin Hashim 

POSITION Ñ Director (Commercial)   

 Ñ Executive Director  

AGE Ñ 52 years  

EDUCATION Ñ Master Degree in Management Studies Specializing in Marketing from the University 

of Bombay.  

TRAINING 

2005 Ñ Graduate member of Thai Institute of Directors (IOD) - Completed “Directors   

Certificate Program” (DCP), Class 57/2005. 

EXPERIENCE  

1991 - present Ñ Director (Commercial), Precious Shipping Public Company Limited.  

1986 - 1991 Ñ Head of Operations, Geepee Corporation Limited.  

1981 - 1985 Ñ Head of Commercial Operations, Maldives Shipping Limited.  

OCCUPATION Ñ Director (Commercial) and Executive Director,  

  Precious Shipping Public Company Limited.  

DIRECTOR IN OTHER COMPANIES  

1999 - present Ñ Director, UK Defence Club.  

POSITION HELD IN RELATED COMPANIES Ñ Director of the Company’s subsidiaries.  

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 37,527,050 shares  

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 
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ชื่อ นายคูชรู คาลี วาเดีย    

ตำแหน่ง Ñ กรรมการ (การเงิน)   
 Ñ กรรมการบริหาร  
อายุ Ñ 44 ปี  
ประวัติการศึกษา Ñ ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์   
 Ñ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย 
ประวัติการอบรม 
2548 Ñ	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย [Directors Certification Program 

(DCP)] Class 64/2005 
ประสบการณ์อื่นๆ  
2542 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการ (การเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  
2537 - 2542 Ñ กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด  
2540 - 2541 Ñ ผู้อำนวยการ (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวส์เทกซ์ จำกัด  
2533 - 2537  Ñ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด  
2531 - 2533 Ñ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน แอนด์ โค  
อาชีพหลัก Ñ กรรมการ (การเงิน) และ กรรมการบริหารบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  
 Ñ กรรมการ บริษัท แม็กวิน บิวเดอร์ส จำกัด  
 Ñ กรรมการ บริษัท แม็กซ์วิน อพาร์ทเม้นท์ส จำกัด  
 Ñ กรรมการ บริษัท ดิ เอเทรียม โฮเต็ล จำกัด  
การดำรงตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  
 Ñ กรรมการ บริษัทย่อยของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 519,200 หุ้น  
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี 
 
ชื่อ นางสาว นิชิต้า ชาห์     

ตำแหน่ง Ñ กรรมการ  
อายุ Ñ 27 ปี  
ประวัติการศึกษา Ñ ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และ กฎหมายธุรกิจ), มหาวิทยาลัยบอสตัน, 

โรงเรียนการจัดการ  
ประวัติการอบรม  
2550 Ñ อยู่ในระหว่างฝึกการอบรมในหัวข้อ  “Director Certification Program Class 83/2007”  

(DCP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2549 Ñ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006  
  จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2547 Ñ สำเร็จการฝึกอบรม “Anatomy of Shipping” course, Seatrade Academy/Cambridge  

Academy of Transport  
ประสบการณ์อื่นๆ  
2545 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน Ñ กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 Ñ กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด  
 Ñ กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด   
 Ñ กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ จำกัด  
 Ñ กรรมการ บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด  
 Ñ กรรมการ บริษัท แม็กซ์วิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
อาชีพหลัก Ñ ผู้บริหาร, กลุ่มบริษัท จีพี กรุ๊ป  
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NAME Mr. Khushroo Kali Wadia 

POSITION Ñ Director (Finance)   
 Ñ Executive Director  
AGE Ñ 44 years  
EDUCATION Ñ Bachelor Degree in Science from University of Bombay.   
 Ñ Chartered Accountant from Institute of Chartered Accountants of India.  
TRAINING 
2005 Ñ Graduate member of Thai Institute of Directors (IOD) Completed “Directors   

Certificate Program” (DCP), Class 64/2005. 
EXPERIENCE   
1999 - present Ñ Director (Finance), Precious Shipping Public Company Limited.  
1994 - 1999 Ñ Director (Finance & Accounts), Maxwin Group of Companies  
1997 - 1998 Ñ Vice President (Finance & Administration), Suretex Limited.  
1990 - 1994 Ñ Financial Controller, Maxwin Group of Companies.  
1988 - 1990 Ñ Assistant Manager, A.F. Ferguson & Co 
OCCUPATION Ñ Director (Finance) and Executive Director, Precious Shipping Public Company Limited.  
DIRECTOR IN OTHER COMPANIES 
 Ñ Director, Maxwin Builders Ltd.   
 Ñ Director, Maxwin Apartments Ltd.   
 Ñ Director, The Atrium Hotel Ltd.  
POSITION HELD IN RELATED COMPANIES Ñ Director of the Company’s subsidiaries  
NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 519,200 shares 
INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 
 
 
NAME Miss Nishita Shah 

POSITION Ñ Director  
AGE  Ñ 27 years  
EDUCATION Ñ Bachelor of Science in Business Administration; concentration in Finance and   

Business Law, Boston University, School of Management.  
TRAINING  
2007 Ñ Undergoing “Director Certification Program,”  
  Class 83/2007 conducted by Thai Institute of Directors (IOD) 
2006 Ñ Completed “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006 of Thai   

Institute of Directors (IOD) 
2004 Ñ Completed “Anatomy of Shipping” course, Seatrade Academy/Cambridge  

Academy of Transport  
EXPERIENCE  
2002 - Present Ñ Director, Precious Shipping Public Company Limited.  
Present Ñ Director, Globex Corporation Limited.  
 Ñ Director, Graintrade Limited.   
 Ñ Director, Unistretch Limited.   
 Ñ Director, Ambika Tour Limited.   
 Ñ Director, Geepee Air Service Limited.   
 Ñ Director, Maxwin Engineering Limited.  
OCCUPATION Ñ Management, GP Group of Companies.  
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ชื่อ นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ    

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 

 Ñ กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

 Ñ กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด 

 Ñ กรรมการ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด 

 Ñ กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ จำกัด 

 Ñ	กรรมการ บริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด 

 Ñ กรรมการ บริษัท แม็กซ์วิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

การดำรงตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  

 Ñ กรรมการ บริษัทย่อยของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 49,293,000 หุ้น  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี 

 


ตำแหน่ง Ñ กรรมการตรวจสอบ   

 Ñ กรรมการอิสระ  

อายุ Ñ 60 ปี  

ประวัติการศึกษา Ñ อัสสัมชัญพาณิชย์ 

ประวัติการอบรม Ñ ทำงานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ที่มีชื่อเสียง 

  ซึ่งมีทั้งชาวญี่ปุ่น, อเมริกัน  และอินเดียน 

2549 Ñ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006  

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์อื่นๆ  

2532 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2532 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิลาเมนท์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด  

 Ñ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอัมบิก้า เคมิคัลส์ จำกัด   

 Ñ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรมแบรนดท์ โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

อาชีพหลัก Ñ บริหารบริษัทต่างๆ ของครอบครัว  

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ  

 Ñ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิลาเมนท์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด  

 Ñ	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอัมบิก้า เคมิคัลส์ จำกัด  

 Ñ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรมแบรนดท์ โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

การดำรงตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท Ñ ไม่มี  

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 2,800,000 หุ้น  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี 
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DIRECTOR IN OTHER COMPANIES  

 Ñ Director, Globex Corporation Limited.   

 Ñ Director, Graintrade Limited.   

 Ñ Director, Unistretch Limited.   

 Ñ Director, Ambika Tour Limited.   

 Ñ Director, Geepee Air Service Limited.   

 Ñ Director, Maxwin Engineering Limited.  

POSITION HELD IN RELATED COMPANIES Ñ Director of the Company’s subsidiaries. 

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 49,293,000 shares  

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 

 

POSITION Ñ Audit Committee Member   

 Ñ Independent Director  

AGE Ñ 60 years  

EDUCATION Ñ Assumption Commercial College  

TRAINING Ñ Working/training & Experience with many joint venture companies including large   

Japanese, American and Indian companies. 

2006 Ñ Completed “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006 of Thai   

Institute of Directors (IOD) 

EXPERIENCE   

1989 - present Ñ Director, Precious Shipping Public Company Limited.  

1989 - present Ñ Managing Director, Thai Filament Textiles Company Limited.    

 Ñ Managing Director, Thai Ambica Chemicals Company Limited.   

 Ñ Managing Director, Rembrandt Hotel Corporation Limited.  

OCCUPATION Ñ Managing family owned companies  

DIRECTOR IN OTHER COMPANIES  

 Ñ Managing Director, Thai Filament Textiles Company Limited.   

 Ñ Managing Director, Thai Ambica Chemicals Company Limited.  

 Ñ Managing Director, Rembrandt Hotel Corporation Limited.  

POSITION HELD IN RELATED COMPANIES Ñ Nil  

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 2,800,000 shares  

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 

NAME Mr. Suphat Sivasriaumphai 
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ชื่อ พลตำรวจโท เกียรติศักดิ์ ประภาวัต    

ตำแหน่ง Ñ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                        
 Ñ กรรมการอิสระ  
อายุ Ñ 71 ปี  
ประวัติการศึกษา  
2498 - 2502 Ñ โรงเรียนนายร้อยทหารบก ประเทศอังกฤษ             
 Ñ โรงเรียนตำรวจ ประเทศอังกฤษ  
 Ñ โรงเรียนสืบสวนสอบสวน เฮนดอน ประเทศอังกฤษ  
2509 - 2510 Ñ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนแห่งชาติ เอฟบีไอ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2536 - 2537 Ñ โรงเรียนนักบริหารชั้นสูงของสำนักงานเลขาธิการ ข้าราชการพลเรือน  
ประวัติการอบรม  
26 ก.ย. 2548 Ñ เข้าร่วมสัมนาเรื่อง “Corporate Governance Roundtable” โดย คณะกรรมการ  

บรรษัทภิบาลแห่งชาติ 
21 ก.ย. 2547 Ñ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program” (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
30 ก.ค. 2545 Ñ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “Chairman 2000” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  

กรรมการบริษัทไทย 
16 พ.ย. 2544 Ñ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “Effective Audit Committees & Best Practices”   

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
30 ต.ค. 2543 Ñ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “กรรมการบริษัทกับความรับผิดชอบที่เพิ่มตาม พ.ร.บ. การบัญชี  

พ.ศ. 2543” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์อื่นๆ  
2539 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  
ปัจจุบัน Ñ กรรมการ บริษัท อูช่า สยามสตีล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)          
2547 – 2549  Ñ ที่ปรึกษา ประธาน Company Affairs บริษัท แอนเซอร์ จำกัด 
2546 – 2549 Ñ ที่ปรึกษา บริษัท All Seasons Property จำกัด          
 Ñ ประธานกรรมการ บริษัท Perfect Place คอนโดมิเนียม จำกัด 
 Ñ ที่ปรึกษา Company Affairs บริษัท V. Group Building 
2545 Ñ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
2539 - 2541 Ñ ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท สหวิริยา ซิตี้ จำกัด (มหาชน)  
 Ñ ที่ปรึกษาพิเศษ บริษัท กวงดอง เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) 
2538 - 2539 Ñ กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  
2537 - 2539 Ñ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  
2537 Ñ จเรตำรวจ  
2535 - 2537 Ñ รองจเรตำรวจ  
2534 - 2535 Ñ รองผู้บัญชาการศึกษา  
2533 - 2534 Ñ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  
2532 - 2533 Ñ ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล  
2531 - 2532 Ñ ผู้บังคับการตำรวจจราจร  
2526 - 2531 Ñ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้  
อาชีพหลัก Ñ ข้าราชการบำนาญในตำแหน่งพลตำรวจโท ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   
 Ñ นักธุรกิจ 
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 
 Ñ กรรมการ บริษัท อูช่า สยามสตีล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)     
การดำรงตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท Ñ ไม่มี  
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี  
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี 
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NAME Police LT. Gen. Kiattisak Prabhavat 

POSITION Ñ Chairman of Audit Committee   
 Ñ Independent Director 
AGE Ñ 71 years  
EDUCATION   
1955 - 1959 Ñ Graduated from Royal Military Academy, England.  
 Ñ Police Academy, England.   
 Ñ Hendon Detective Training School, England.  
1966 - 1967 Ñ Federal Bureau of Investigation, USA.  
1993 - 1994 Ñ High Executive Training School of Civil Service Commission.  
TRAINING 
26 Sep 2005 Ñ Attended Seminar on the topic “Corporate Governance Roundtable”  
  held by Sub-Committee of the National Corporate Governance Committee. 
21 Sep 2004 Ñ Attended training course on the topic “Director Accreditation Program” (DAP)   

held by Thai Institute of Directors Association. 
30 Jul 2002 Ñ Attended training course on the topic “Chairman 2000” held by Thai Institute of   

Directors Association. 
16 Nov 2001 Ñ Attended training course on the topic “Effective Audit Committees & Best Practices”   

held by Thai Institute of Directors Association. 
30 Oct 2000 Ñ Attended training course on the topic “The Increased Liabilities of Company   

Directors according to Accounting ACT 2000” held by Thai Institute of Directors 
Association. 

EXPERIENCE  
1996 - present Ñ Director, Precious Shipping Public Company Limited.  
Present Ñ Director, Usha Siam Steel Industries Public Company Limited. 
2004 – 2006  Ñ Advisor  to Chairman on Company Affairs of Anxir Company Limited. 
2003 – 2006 Ñ Advisor, All Seasons Property Company Limited. 
 Ñ Chairman, Perfect Place Condominium Company Limited. 
 Ñ Advisor, Company Affairs of V. Group Building.  
2002 Ñ Advisor to the Minister of Communications.  
1996 - 1998 Ñ Advisor, Sahaviriya City Public Company Limited. 
 Ñ Advisor, Guang Dong Enterprise Company Limited. 
1995 - 1996 Ñ Director, Aviation Authority of Thailand.  
1994 - 1996 Ñ Commissioner of the Immigration Bureau.  
1994 Ñ Inspector General of Police.  
1992 - 1994 Ñ Deputy Inspector General of Police.  
1991 - 1992 Ñ Deputy Commissioner of the Police Education Bureau.  
1990 - 1991 Ñ Assistant Commissioner of the Metropolitan Police.  
1989 - 1990 Ñ Commander Chief of General Staff.  
1988 - 1989 Ñ Commander Traffic Police Division.  
1983 - 1988 Ñ Deputy Commander, Southern Bangkok Police Division.  
OCCUPATION Ñ Retired Government officer - Police Lieutenant General, Commissioner of the   

Immigration Bureau.   
 Ñ Businessman.   
DIRECTOR IN OTHER COMPANIES                  
 Ñ Director, Usha Siam Steel Industries Public Company Limited.  
POSITION HELD IN RELATED COMPANIES Ñ Nil  
NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ Nil  
INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 



108 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 

ชื่อ นายไจปาล มันสุขานี    

ตำแหน่ง Ñ กรรมการ  

อายุ Ñ 57 ปี  

ประวัติการศึกษา Ñ Cadet, Directorate of Marine Engineering Training.   

ประวัติการอบรม 

2548 Ñ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program”  

  (DCP) Class 64/2005 

ประสบการณ์อื่นๆ   

2536 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2544 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการ (เทคนิค) บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด  

2531 - 2544 Ñ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด  

2528 - 2530 Ñ รองผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด  

2524 - 2527 Ñ ผู้ช่วยผู้ควบคุมวิศวกร บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด  

2520 - 2524 Ñ หัวหน้าวิศวกรประจำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด  

2514 - 2519 Ñ วิศวกรประจำเรือ บริษัท สกินเดีย สตีม นาวิเกชั่น จำกัด  

อาชีพหลัก Ñ กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

 Ñ กรรมการ (เทคนิค) บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด  

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ 

 Ñ Member Regional Technical Committee, Nippon Kaiji Kyokai.   

 Ñ Member Regional Technical Committee, American Bureau of Shipping. 

 Ñ Member Regional Technical Committee, Bureau Veritas.  

การดำรงตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  

 Ñ กรรมการ (เทคนิค) บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด 

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 68,000 หุ้น  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี 
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NAME Mr. Jaipal Mansukhani  

POSITION Ñ Director  

AGE Ñ 57 years  

EDUCATION Ñ Cadet, Directorate of Marine Engineering Training.  
TRAINING 
2005 Ñ Graduate member of Thai Institute of Directors (IOD) Completed “Directors   

Certificate Program” (DCP), Class 64/2005. 
EXPERIENCE   
1993 - present Ñ Director, Precious Shipping Public Company Limited.  
2001 - present Ñ Director (Technical), Great Circle Shipping Agency Limited.  
1988 - 2001 Ñ Technical Manager, Great Circle Shipping Agency Limited.  
1985 - 1987 Ñ Deputy Engineer Superintendent, Scindia Steam Navigation Limited.  
1981 - 1984 Ñ Assistant Engineer Superintendent, Scindia Steam Navigation Limited.  
1977 - 1981 Ñ Chief Engineer, Scindia Steam Navigation Limited.  
1971 - 1976 Ñ Marine Engineer, Scindia Steam Navigation Limited.  
OCCUPATION Ñ Director, Precious Shipping Public Company Limited. 
 Ñ Director (Technical), Great Circle Shipping Agency Limited. 
DIRECTOR IN OTHER COMPANIES  
 Ñ Member Regional Technical Committee, Nippon Kaiji Kyokai.   
 Ñ Member Regional Technical Committee, American Bureau of Shipping.  
 Ñ Member Regional Technical Committee, Bureau Veritas.  
POSITION HELD IN RELATED COMPANIES 
 Ñ Director (Technical), Great Circle Shipping Agency Limited. 
NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 68,000 shares 
INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 
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ชื่อ นายชีระ ภาณุพงศ์    

ตำแหน่ง Ñ กรรมการอิสระ  

อายุ Ñ 74 ปี  

ประวัติการศึกษา Ñ ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 Ñ B. Com. (Accountancy) Hons., University of Leeds, England.  

 Ñ M.Sc. (Econ.), School of Economics and Political Science, University of London 

 Ñ หลักสูตร Industrial Project Evaluation Course, Economic Development Institute,   

IBRD   

 Ñ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ว.ป.อ. รุ่น 20  

ประวัติการอบรม 

2546 Ñ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Director Accreditation Program No. 2/2546” (DAP 2/2546) 

  จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2545 Ñ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Chairman 2000” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย   

ประสบการณ์อื่นๆ  

2543 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

ปัจจุบัน Ñ รองประธานกรรมการ และ กรรมการอสิระ บรษิทั ทนุเทก็ซ ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน)   

 Ñ ประธานกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   

 Ñ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ  

  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   

 Ñ รองประธานกรรมการ บริษัท ที พี ที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)  

ก่อนปี 2549 Ñ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  

2543 - 2546 Ñ ประธานกรรมการ บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด  

ก่อนปี 2535 Ñ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 Ñ สำนักงานเลขานุการกรม กระทรวงการต่างประเทศ  

 Ñ กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 Ñ สำนักวิชาการและวางแผน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

อาชีพหลัก           Ñ ข้าราชการบำนาญ  

                           Ñ นักธุรกิจ  

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ   

 Ñ รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษิทั ทนุเทก็ซ ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน)   

 Ñ ประธานกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   

 Ñ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ  

  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 Ñ รองประธานกรรมการ บริษัท ที พี ที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)  

การดำรงตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท Ñ ไม่มี  

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี    
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NAME Mr. Chira Panupong 

POSITION Ñ Independent Director  

AGE Ñ 74 years  

EDUCATION Ñ LL.B., Thammasat University.  

 Ñ B. Com. (Accountancy) Hons., University of Leeds, England.   

 Ñ M.Sc. (Econ.), School of Economics and Political Science, University of London.   

 Ñ Industrial Project Evaluation Course, Economic Development Institute from IBRD.   

 Ñ National Defense College Group No. 20.  

TRAINING  

2003 Ñ Attended training course on the topic “Director Accreditation Program No.2/2003” 

(DAP 2/2003) held by Thai Institute of Directors Association. 

2002 Ñ Attended training course on the topic “Chairman 2000” held by Thai Institute of  

Directors Association.  

EXPERIENCE  

2000 - Present Ñ Director, Precious Shipping Public Company Limited.  

Present Ñ Vice Chairman and Independent Director, Tuntex (Thailand) Public Company Limited.   

 Ñ Chairman of the Board of Directors, Somboon Advance Technology Public Company Limited. 

 Ñ Vice Chairman, Chairman of the Executive Board and Independent Director, Amata   

Corporation Public Company Limited. 

 Ñ Vice Chairman, TPT Petrochemicals Public Company Limited.  

Before year 2006  Ñ Chairman of the Board of Directors, Banpu Public Company Limited.  

2000 - 2003 Ñ Chairman of the Board of Directors, Tri Energy Company Limited.  

Before year 1992 Ñ Secretary General, Board of Investment.  

 Ñ Office of the Under Secretary of State, Ministry of Foreign Affairs.   

 Ñ Department of Commercial Registration, Ministry of Commerce.  

 Ñ Technical Planning Office, Ministry of Social Development and Human Security. 

OCCUPATION Ñ Retired Government officer.  

 Ñ Businessman.  

DIRECTOR IN OTHER COMPANIES   

 Ñ Vice Chairman and Independent Director, Tuntex (Thailand) Public Company Limited.   

 Ñ Chairman of the Board of Directors, Somboon Advance Technology Public   

Company Limited. 

 Ñ Vice Chairman, Chairman of the Executive Board and Independent Director,   

Amata Corporation Public Company Limited. 

 Ñ Vice Chairman, TPT Petrochemicals Public Company Limited.  

POSITION HELD IN RELATED COMPANIES Ñ Nil  

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ Nil  

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 

 

 



112 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นายธีระ วิภูชนิน   

ตำแหน่ง Ñ กรรมการอิสระ  

อายุ Ñ 57 ปี  

ประวัติการศึกษา Ñ ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม  

2548 Ñ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Audit Committee Program” (ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2544 Ñ สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย “Directors Certification Program” (DCP) Class 6/2001

ประสบการณ์อื่นๆ  

2543 - ปัจจุบัน Ñ กรรมการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

ปัจจุบัน Ñ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  

 Ñ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)   

 Ñ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)  

 Ñ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)  

2543 - 2546 Ñ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย   

 Ñ กรรมการ บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จำกัด (มหาชน) 

 Ñ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทย  

 Ñ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ท.ศ.ท. และ ก.ส.ท.   

 Ñ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทของ ป.ต.ท.   

 Ñ อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2537 - 2540 Ñ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัท พรีเมียร์  

2533 - 2537 Ñ ผู้แทนประจำประเทศไทย บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด 

2518 - 2533 Ñ รองประธาน (การลงทุน) บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด  

2517 - 2518 Ñ ผู้จัดการสินเชื่อธุรกิจ บริษัท เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) จำกัด  

2516 - 2517 Ñ ประจำกองพลทหารม้า  

อาชีพหลัก Ñ กรรมการบริษัท  

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ   

 Ñ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

  บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)   

 Ñ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  

 Ñ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)  

 Ñ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)  

การดำรงตำแหน่งต่างๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท Ñ ไม่มี  

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี 
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NAME Mr. Thira Wipuchanin 

POSITION Ñ Independent Director  

AGE Ñ 57 years  
EDUCATION Ñ B.Sc. in Economics and Business Administration, University of Wisconsin -   

Stevents Point, U.S.A.  
TRAINING  

2005 Ñ Attended training course on the topic “Audit Committee Program”  
  (ACP) held by Thai Institute of Directors Association.  
2001 Ñ Graduate member of Thai Institute of Directors (IOD) - Completed  
  “Directors Certificate Program” (DCP), Class 6/2001. 
EXPERIENCE   

2000 - present Ñ Director, Precious Shipping Public Company Limited. 
Present Ñ Chairman of the Audit Committee and Independent Director, United Palm Oil   

Industry Public Company Limited. 
 Ñ Independent Director and Audit Committee member, Siam Makro Public   

Company Limited. 
 Ñ Independent Director and Audit Committee member, Bangkok First Investment &   

Trust Public Company Limited. 
 Ñ Chairman of the Board of Directors and Independent Director, Interhides Public   

Company Limited. 
2000 - 2003 Ñ Senior Executive Vice President, Export - Import Bank of Thailand. 
 Ñ Director, Sanyo Universal Electric Public Company Limited.   
 Ñ Treasurer, The Community Support Foundation, Thailand.   
 Ñ Member, Company Establishment Preparatory Committee / T.O.T. and C.A.T.  
 Ñ Member, Company Establishment Preparatory Committee / P.T.T.   
 Ñ Board member, Capital Market Opportunity Center / SET  
1994 - 1997 Ñ Senior Vice President, Premier Group of Companies.  
1990 - 1994 Ñ Thailand Representative, Prudential Asset Management Asia Limited.   
1975 - 1990 Ñ Vice President (Investment), American International Assurance Company Limited. 
1974 - 1975 Ñ Business Loan Manager, Commercial Credit Corporation (Thailand) Limited.  
1973 - 1974 Ñ Served the Royal Thai Army.  
OCCUPATION Ñ Company Director.  
DIRECTOR IN OTHER COMPANIES 

 Ñ Chairman of the Audit Committee and Independent Director, United Palm Oil   
Industry Public Company Limited.   

 Ñ Independent Director and Audit Committee member, Siam Makro Public Company   
Limited. 

 Ñ Independent Director and Audit Committee member, Bangkok First Investment &   
Trust Public Company Limited. 

 Ñ Chairman of the Board of Directors and Independent Director,  
  Interhides Public Company Limited.  

POSITION HELD IN RELATED COMPANIES Ñ Nil  

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ Nil  

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

 
Ñ	นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม * กรรมการผู้จัดการ 

Ñ	นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิม * กรรมการ (การพาณิชย์) 

Ñ	นายคูชรู คาลี วาเดีย * กรรมการ (การเงิน) 

Ñ	นายไจปาล มันสุขานี * กรรมการ (เทคนิค) บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด 

  (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) 

* สำหรับประวัติ – กรุณาดูหัวข้อ ประวัติคณะกรรมการบริษัท 

ชื่อ นายชีลาล โกปินาธาน  

ตำแหน่ง Ñ ผู้อำนวยการ (การพาณิชย์)  

ประวัติการศึกษา Ñ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบอมเบย์  

 Ñ ประกาศนียบัตรการเดินเรือ จาก Norottam Morarjee Institute of Shipping, บอมเบย์ 

ประสบการณ์  

2542 - ปัจจุบัน Ñ ผู้อำนวยการ (การพาณิชย์) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2532 - 2541 Ñ ผู้จัดการฝ่ายบริการเช่าเรือ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 573,000 หุ้น 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ 296,200 หุ้น 

ชื่อ นายโคคา เวนคาตารามานา สุดาการ์   

ตำแหน่ง Ñ ผู้อำนวยการ (บริหารกองเรือ)  
ประวัติการศึกษา Ñ Cadet, Directorate of Marine Engineering Training  
ประสบการณ์  

2542 - ปัจจุบัน Ñ ผู้อำนวยการ (บริหารกองเรือ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  
2532 - 2541 Ñ ผู้จัดการกองเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด  
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 5,000 หุ้น  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี    

ชื่อ นายนีลากันตัน วาสุเดวัน     

ตำแหน่ง Ñ ผู้อำนวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยงภัย) 

ประวัติการศึกษา Ñ Post Graduate Diploma in International Trade from Indian Institute of Foreign Trade 

 Ñ Master degree in Management in Studies (M.M.S)  

ประสบการณ์  

2548 - ปัจจุบัน Ñ ผู้อำนวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยงภัย) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

2542 - 2547 Ñ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การจัดการด้านความเสี่ยงภัย) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

2538 - 2541 Ñ ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2528 - 2538 Ñ รองผู้จัดการ บริษัท Shipping Corporation of India Ltd. 

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 25,200  หุ้น 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ (25,000) หุ้น 
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MANAGEMENTTEAM

Ñ	Mr. Khalid Moinuddin Hashim* Managing Director 

Ñ	Mr. Munir Moinuddin Hashim* Director (Commercial) 

Ñ	Mr. Khushroo Kali Wadia* Director (Finance) 

Ñ	Mr. Jaipal Mansukhani* Director (Technical) of Great Circle Shipping Agency Ltd.   
 (Company’s Subsidiary) 

* For profile, please refer to Board of Directors - Profile. 

 

NAME Mr. Koka Venkataramana Sudhakar 

POSITION Ñ Vice President (Fleet Management)  

EDUCATION Ñ Cadet, Directorate of Marine Engineering Training  

EXPERIENCE 

1999 - present Ñ Vice President (Fleet Management), Precious Shipping Public Company Limited. 

1989 - 1998 Ñ Fleet Manager, Great Circle Shipping Agency Limited.  

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 5,000 shares 

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 

NAME Mr. Neelakantan Vasudevan  

POSITION Ñ Vice President (Risk Management) 

EDUCATION Ñ Post Graduate Diploma in International Trade from Indian Institute of Foreign Trade. 

 Ñ Master Degree in Management Studies (M.M.S) 

EXPERIENCE 

2005 - present Ñ Vice President (Risk Management), Precious Shipping Public Company Limited 

1999 - 2004 Ñ Assistant Vice President (Risk Management), Precious Shipping Public Company   

Limited. 

1995 - 1998 Ñ Insurance & Claims Manager, Precious Shipping Public Company Limited. 

1985 - 1995 Ñ Deputy Manager, Shipping Corporation of India Limited.  

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 25,200  shares  

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ (25,000) shares 

NAME Mr. Shrilal Gopinathan 

POSITION Ñ Vice President (Commercial)  
EDUCATION Ñ Bachelor of Commerce from the University of Bombay  
 Ñ Diploma in Shipping from the Norattam Morarjee Institute of Shipping, Bombay 

EXPERIENCE   

1999 - present Ñ Vice President (Commercial), Precious Shipping Public Company Limited.  
1989 - 1998 Ñ Chartering Manager, Precious Shipping Public Company Limited.  
NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 573,000 shares 
INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ 296,200 shares 
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ชื่อ นายสตีเฟน โกลา 

ตำแหน่ง Ñ ผู้อำนวยการ (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ) (ISM)  

ประวัติการศึกษา Ñ First Class Marine Engineer    

 Ñ Graduate Directorate of Marine Engineering Training, Kolkatta, อินเดีย  

ประสบการณ์ 

2548 - ปัจจุบัน Ñ ผู้อำนวยการ (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ) (ISM)  

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

2547 - 2548 Ñ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหารความปลอดภัยระหว่างประเทศ) (ISM) 

  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

2539 - 2547 Ñ Quality System Manager (ISM Team) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2537 - 2539 Ñ Technical Superintendent บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด 

2531 - 2537 Ñ Technical Superintendent, ESSAR SISCO Ship Management Co., Chennai, อินเดีย 

2529 - 2531 Ñ ต้นกลประจำเรือ (Chief Engineer)  

2521 - 2529 Ñ นายช่างประจำเรือ (Marine Engineer)  

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 10,000 หุ้น 

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ 10,000 หุ้น 

 

ชื่อ นายโกดาการาจีททิล มูราลี่ เมนนอน    

ตำแหน่ง Ñ ผู้อำนวยการ (เทคนิค)  

ประวัติการศึกษา Ñ Marine Engineer (Class One), Marine Engineering College, อินเดีย  

ประสบการณ์ 

2548 - ปัจจุบัน Ñ ผู้อำนวยการ (เทคนิค) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2541 - 2547 Ñ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (เทคนิค) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2535 - 2541 Ñ Superintendent (เทคนิค) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2531 - 2535 Ñ Chief Engineer บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2527 - 2531 Ñ Chief Engineer, Seaarland Ship management, Austria  

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 124,000 หุ้น  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี  

ชื่อ นายกามาล กุมาร ดู  

ตำแหน่ง Ñ ผู้อำนวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

ประวัติการศึกษา Ñ ปริญญาโท สาขา Computer Science มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ  

ประสบการณ์ 

2548 - ปัจจุบัน Ñ ผู้อำนวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2543 - 2547 Ñ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

2539 - 2543 Ñ ผู้จัดการอาวุโส (ISM) 

2539 Ñ กัปตันเรือ บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด  

2531 - 2539 Ñ นายประจำเรือ (Deck Officer) บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด   

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ 303,600 หุ้น  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ 193,100 หุ้น 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



 

NAME Mr. Kodakaraveettil Murali Menon 

POSITION Ñ Vice President (Technical)  

EDUCATION Ñ Marine Engineer (Class One), Marine Engineering College, India  

EXPERIENCE  

2005 - present Ñ Vice President (Technical), Precious Shipping Public Company Limited 

1998 - 2004 Ñ Assistant Vice President (Technical), Precious Shipping Public Company Limited 

1992 - 1998 Ñ Superintendent (Technical), Precious Shipping Public Company Limited  

1988 - 1992 Ñ Chief Engineer, Precious Shipping Public Company Limited  

1984 - 1988 Ñ Chief Engineer, Seaarland Ship management, Austria 

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 124,000 shares 

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 

NAME Mr. Kamal Kumar Dua 

POSITION Ñ Vice President (Information Technology)  
EDUCATION Ñ Master Degree in Computer Science, Assumption University, Bangkok  
EXPERIENCE 
2005 - present Ñ Vice President (Information Technology), Precious Shipping Public Company Limited 
2000 - 2004 Ñ Assistant Vice President (Information Technology), Precious Shipping Public  
  Company Limited 
1996 - 2000 Ñ Senior Manager (ISM)  
1996 Ñ Master, Great Circle Shipping Agency Limited  
1988 - 1996 Ñ Deck Officer, Great Circle Shipping Agency Limited 

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 303,600 shares 

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ 193,100 shares 

NAME Mr. Stephen Korah 

POSITION Ñ Vice President (International Safety Management) (ISM)  

EDUCATION Ñ First Class Marine Engineer   

 Ñ Graduate Directorate of Marine Engineering Training, Kolkatta, India  

EXPERIENCE 

2005 - present Ñ Vice President (International Safety Management)(ISM), Precious Shipping Public  

  Company Limited 

2004 - 2005 Ñ Assistant Vice President (International Safety Management) (ISM), Precious  

  Shipping Public Company Limited. 

1996 - 2004 Ñ Quality System Manager (ISM Team), Precious Shipping Public Company Limited 

1994 - 1996 Ñ Technical Superintendent, Great Circle Shipping Agency Limited 

1988 - 1994 Ñ Technical Superintendent, ESSAR SISCO Ship Management Co, Chennai, India. 

1986 - 1988 Ñ Chief Engineer on Ships.  

1978 - 1986 Ñ Marine Engineer on Ships.  

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ 10,000 shares 

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ 10,000 shares 
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ชื่อ นายกิรัน กิสซารินาท ไวดี     

ตำแหน่ง Ñ ผู้จัดการอาวุโส (บัญชี และ MIS)  

ประวัติการศึกษา Ñ ปริญญาตรี การพาณิชย์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์, อินเดีย    

 Ñ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต จากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย 

ประสบการณ์  

2536 - ปัจจุบัน Ñ ผู้จัดการอาวุโส (บัญชี และ MIS) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี   

 

ชื่อ นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน     

ตำแหน่ง Ñ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงินและบัญชี)   

 Ñ เลขานุการบริษัทฯ  

ประวัติการศึกษา Ñ ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 Ñ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี  

การฝึกอบรม 

ตุลาคม 2547 Ñ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Company Secretary Program” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  

กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์  

2542 - ปัจจุบัน Ñ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (การเงินและบัญชี) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2539 - 2542 Ñ ผู้จัดการการเงิน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2535 - 2539 Ñ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด  

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี    

ชื่อ นายยิ่งยง กังแฮ    

ตำแหน่ง Ñ ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ)  

ประวัติการศึกษา Ñ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ประสบการณ์  

2539 - ปัจจุบัน Ñ ผู้จัดการอาวุโส (บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)  

2536 - 2539 Ñ ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด  

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี  

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2549 Ñ ไม่มี    



 

NAME Mr. Kiran Kesarinath Vaidya  

POSITION Ñ Senior Manager (Accounts & MIS)  

EDUCATION Ñ Bachelor of Commerce, University of Bombay, India 

 Ñ Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of India.  

EXPERIENCE 

1993 - present Ñ Senior Manager (Accounts & MIS), Precious Shipping Public Company Limited 

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 ÑNil 

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 

NAME Ms. Somprathana Thepnapaplern    

POSITION Ñ Assistant Vice President (Finance & Accounts)   

 Ñ Company Secretary   

EDUCATION Ñ Master of Science in Accounting, Thammasat University   

 Ñ Certified Public Accountant of Federation of Accounting professions 

TRAINING 

October 2004 Ñ Attended the training course on the topic “Company Secretary Program” held by the 

Thai Institute of Directors 

EXPERIENCE 

1999 - present Ñ Assistant Vice President (Finance & Accounts), Precious Shipping Public Company  

Limited. 

1996 - 1999 Ñ Finance Executive, Precious Shipping Public Company Limited.  

1992 - 1996 Ñ Senior Auditors, SGV-Na Thalang & Co., Ltd.  

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ Nil  

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 

 

NAME Mr. Yingyong Kanghae 

POSITION Ñ Senior Manager - Group Accounts 

EDUCATION Ñ Master of Business Administration (Accounts), Ramkhamhaeng University 

EXPERIENCE 

1996 - present Ñ Senior Manager - Group Accounts, Precious Shipping Public Company Limited 

1993 - 1996 Ñ Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.  

NO. OF SHARES HELD AS OF YEAR END 2006 Ñ Nil 

INCREASE (DECREASE) IN SHAREHOLDING IN THE YEAR 2006 Ñ Nil 
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คำอธิบายและ

วิเคราะห์ของผู้บริหาร

1.	 ลักษณะของตลาด		

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“พีเอสแอลหรือบริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจหลักเป็นเจ้าของเรือ

เอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบไม่ประจำเส้นทาง บริษัทฯ ยังคง

ดำเนินกลยุทธ์ในการทำธุรกิจต่อเนื่องจากปี 2547 - 2549 ด้วยการทำสัญญาให้เช่าเรือในระยะยาวตั้งแต่ 3 เดือน ถึง   

5 ปี ด้วยอัตราค่าระวางเรือที่สูงเท่าที่จะทำได้เมื่อต้องมีการต่อสัญญาหรือทำสัญญาใหม่ 

 จากอดีตที่ผ่านมาอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่มีวัฏจักร โดยความผันแปรของวัฏจักร  

แต่ละรอบจะมีการปรับตัวลดลงของอัตราค่าระวางเรือเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ของ อุปสงค์และอุปทานอยู่ประมาณ 2-3 ปี   

ก่อนที่อัตราค่าเช่าและค่าระวางเรือจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ความต้องการของการขนส่งสินค้าในตลาดเรือเอนกประสงค์ขนาด

เล็กนั้นค่อนข้างกระจัดกระจาย เพราะว่าประเภทของสินค้ามีความหลากหลายและมีท่าเรือให้บริการจำนวนมาก อย่างไร

ก็ตาม เพราะว่าในตลาดเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กให้บริการขนส่งสินค้าหลากหลายชนิดกว่าและสามารถขนถ่ายสินค้า  

ที่ท่าเรือเล็กกว่าได้ ทำให้ความต้องการขนส่งสินค้ามีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความต้องการของเรือขนาดใหญ่   

ในด้านของอุปทานก็เช่นกันเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็กจะมีเจ้าของเรือหลากหลาย จำนวนเรือทั้งหมดทั่วโลกของกองเรือ

เอนกประสงค์ขนาดเล็กนี้มีประมาณ 3,000 ลำ และเจ้าของกองเรือรายใหญ่ที่สุดในโลกในกลุ่มเรือขนาดเล็กมีกองเรือ

ประมาณ 100 ลำ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของส่วนแบ่งตลาดตามขนาดระวางบรรทุก นับจากสิ้นปี 2546 เป็นต้น

มา อัตราค่าระวางตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยพื้นฐาน

ที่สำคัญนั้นมาจากปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าเทกองจากประเทศจีนและจำนวนเรือที่ให้บริการที่จำกัด ซึ่งนำมา  

สู่การเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากของอัตราค่าระวางเรือ ตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่เคย  

มีมาก่อนในต้นปี 2548 แต่เริ่มลดต่ำลงจากไตรมาสสองและต่อเนื่องไปจนถึง สิ้นปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ  

ได้ทำสัญญาให้เช่าเรือในระยะยาวที่อัตราค่าระวางเรือที่สูงในช่วงสิ้นปี 2547 และต้นปี 2548 ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อวัน  

ต่อลำของบริษัทฯ อยู่ในระดับสูงที่ 14,449 เหรียญสหรัฐอเมริกา เมื่อสัญญาให้เช่าเรือได้สิ้นสุดลงในช่วงสิ้นปี 2548 และ

ต้นปี 2549 บริษัทฯ ไม่สามารถต่อสัญญาให้เช่าเรือใหม่ที่อัตราค่าระวางเรือระดับเดียวกัน แต่ได้ทำสัญญาให้เช่าเรือ  

ที่อัตราค่าระวางเรือที่ต่ำกว่า ต่อเนื่องไปจนสิ้นไตรมาสสองของปี 2549 เป็นผลให้รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำสำหรับสอง

ไตรมาสแรกของปี 2549 ลดลงไปอยู่ที่ 10,391 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 10,519 เหรียญสหรัฐอเมริกาตามลำดับ 

ตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างกระทันหันตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2549 (เนื่องจากมีปริมาณความต้องการนำเข้าแร่เหล็ก

ของจีนใหม่อีกครั้ง) และตั้งแต่นั้นมาบริษัทฯ ก็มีรายได้เฉลี่ยต่อวันสูงขี้น เริ่มจากไตรมาสที่สี่ของปี 2549 บริษัทฯ ประสบ

ผลสำเร็จในกลยุทธ์การทำสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวที่อัตราค่าระวางที่ดีขึ้นอีกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ 

(มีนาคม 2550) เป็นผลให้อนาคตข้างหน้าของบริษัทฯ ดูดีขึ้น ดังแสดงให้เห็นข้างล่างนี้ 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)120 รายงานประจำปี 2549





MANAGEMENTDISCUSSION

ANDANALYSIS

 

1. Market conditions 
 Precious Shipping PCL (hereinafter referred to as PSL or the Company) continues to own and operate 

its ships on a tramp-shipping basis in the small handy size sector of the Dry Bulk International Shipping market. 

PSL has continued its business strategy followed during the years 2004-2006 and has entered into long term 

time charter (Period Charters) at reasonably high freight rates, whenever possible, for periods ranging from  

3 months to 5 years at opportune time through further renewals/extensions of charters, or otherwise.  

 Historically, the shipping industry has been a cyclical industry characterized by volatility with 

approximately 2-3 years of declining charter rates needed to stabilize supply and demand before utilization rates 

and consequently freight rates begin to increase. The demand in the small handy size market is fragmented 

because of the broad cargo base and multitude of ports serviced by this market segment. However, because this 

segment caters to a wide variety of cargoes and calls on smaller ports, the demand is less volatile compared to 

the larger ships. On the supply side also the industry is highly fragmented. The world fleet of about 3,000 ships in 

this segment has the largest operator having slightly over 100 ships or 4% market share of capacity in DWT 

terms. Since the end of year 2003, the dry bulk sector of the industry has witnessed a remarkable upturn due to 

a number of factors but primarily due to a combination of increased demand from China for bulk commodities and 

limited supply of dry bulk capacity leading to very high freight rates. The dry bulk markets continued their 

unprecedented bull run in the early part of year 2005 but started declining from the 2nd quarter which continued 

until the end of the year. However, due to the fact that the Company had already booked long term Charters at 

high levels in end 2004/early 2005, the Company’s earnings per day per vessel for the year was high at USD 

14,449. However, when the Charters started expiring in end 2005/early 2006, the Company could not renew 

the charters at similar levels and therefore had to resort to fix Charters at lower spot rates, which continued till 

the end of 2nd Quarter of 2006. As a result, the Company’s earnings per day per vessel for the 1st two quarters of 

2006 dropped to USD 10,391 and USD 10,519 respectively. However, since the end of 2nd quarter of 2006, 

the market turned dramatically (mainly because of the renewed demand for iron ore imports into China) and since 

then, the Company has been able to achieve higher average daily earnings. Moreover, beginning from the 4th 

Quarter of 2006, the Company once again successfully employed its strategy to book longer term Charters at 

improved rates, which the Company continues to do till date (March 2007). As a result, the Company’s forward 

position looks quite healthy as under: 
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	2.	ทิศทางอุปสงค์	อุปทานของโลกสำหรับเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก	

  จากกราฟข้างต้นแสดงถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี 2546 ของกองเรือทั้งหมดในกลุ่มเรือ

อเนกประสงค์ขนาดเล็ก อย่างไรก็ดีในระหว่างปี 2547 กองเรือโลกเพิ่มสุทธิจำนวน 1 ลำ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2546   

ในระหว่างปี 2548 และ 2549 เพิ่มขึ้นจำนวน 46 ลำ และ 9 ลำ ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการปลดระวางเรือ  

ค่อยๆลดลง เพราะรายได้อัตราค่าระวางเรือในระหว่างปี 2547 - 2549 ได้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และคาดว่า

จะยังคงอยู่ในระดับที่ดีต่อไปอีกในอนาคต 

ที่มา : จาก Clarkson Research Studies / Aries Shipbroking Ltd (CRS/Aries) 
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2.  World Demand-Supply Outlook (Small handy size sector only) 

 It will be observed from the above chart that there has been continuous reduction in annual fleet size 
until 2003. However, during the year 2004, a net increase of one vessel to the world fleet took place as 
compared to that at the end of year 2003. During the years 2005 and 2006, 46 vessels and 9 vessels   
were added respectively. This is on account of a slowdown in the scrapping rate, the reason for which, was   
the upward trend witnessed in the freight markets during the years 2004-2006 as compared to the immediately 
preceding years and continuedhealthy expectations in the foreseeable future.  
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 จากกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าปี 2550 อุปทานของเรือใหม่มีมากขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมา และในอีก 3 
ปีข้างหน้าเรือในกลุ่มเดียวกับพีเอสแอลมีคำสั่งต่อใหม่เพียงร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับกองเรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่จะมีเรือถึง

ร้อยละ 42.4 ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ดังนั้นดูเหมือนว่าอุปทานเรือจะมีภาพเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง  

124 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



 It is evident from the above chart that, although for the year 2007 the supply of new ships is 
marginally stronger than the immediate past, in the next three years just 7.2% of new ships have been contracted 
to be built as against the existing fleet, which has 42.4% of the fleet over 25 years of age. Therefore, the supply 
side appears to be most favorable. 
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 ต้นทุนในการเดินเรือ	 (Opex) คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือโดยเฉลี่ย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ต่อวันต่อลำ 

คำนวณโดยถือว่ามี 365 วันทำการในรอบปี และรวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือตัดบัญชีตามนโยบายทาง  

การบัญชี (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.7) ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของค่าเสื่อมราคาใน  

งบการเงินของบริษัทฯ  

 รายได้จากการเดินเรือ คำนวณจากค่าระวางเฉลี่ยต่อวันต่อลำ โดยถือว่ามี 350 วันในรอบปี จะเห็นว่าใน

ระหว่างปี 2549 รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำอยู่ที่ 11,387 เหรียญสหรัฐอเมริกา ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยอยู่ที่ 

3,622 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อวันต่อลำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีกำลังกองเรือ จำนวน 54 ลำ มีระวาง

บรรทุกรวม 1,367,844 เดตเวทตัน ในระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2549 และไตรมาสที่หนึ่งของปี 2550 บริษัทฯ ได้  

ลงนามในสัญญาเพื่อขายเรือจำนวน 10 ลำ เพื่อลดอายุเฉลี่ยของกองเรือของบริษัทฯ หลังจากส่งมอบเรือจำนวน 10 ลำ  

ให้ผู้ซื้อแล้ว กำลังกองเรือของบริษัทฯ จะมีจำนวน 44 ลำ มีระวางบรรทุกรวม 1,130,280 เดตเวทตันและอายุเฉลี่ย   

18.5 ปี  

 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวางเรือในครึ่งปีหลังของปี 2549 ทำให้บริษัทฯ ได้ค่าระวางเรือต่อวันต่อลำ

เฉลี่ยที่ 11,387 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งลดลงร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 ตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  

น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนปี 2546 และคาดว่าอัตราค่าระวางเรือในอีก 1 หรือ 2 ปี ข้างหน้าจะลด

ต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (2547 - 2548) แต่อัตราค่าระวางเรือจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ

กับก่อนหน้าที่ตลาดนี้เฟื่องฟู บนข้อสมมุติฐานดังนี้ 

  จากกราฟข้างต้นและคำอธิบายที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับอายุของกองเรือ (ในข้อ 1.2 ของ เรื่องลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ) แสดงให้เห็นว่า มากกว่าร้อยละ 62.8 ของเรือในกลุ่มเดียวกับพีเอสแอลจะมีอายุเกิน 20 ปี จึงมีการคาด

การณ์ว่าอัตราการปลดระวางเรือควรจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตลาดปรับตัวลดลง อันนี้เป็นการอธิบายถึงการปรับ

ตัวของอุปสงค์และอุปทานให้สมดุล ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเรือเอนกประสงค์ขนาดเล็กยังคงมีทิศทาง  

ที่ดีในอีก 2-3 ปีข้างหน้า 

3.	รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ	 
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 As observed from the charts on page 125 and chart for fleet age (please refer to No. 1.2 of Nature of 

Business), with over 62.8% of the world fleet in PSL sector being greater than 20 years of age, it is expected that 

the scrapping rate should pick up, particularly if the freight markets fall, thereby, providing a natural self-correction 

factor to balance supply and demand, consequently ensuring a resistance level to falling freight rates. This is one 

of the reasons for the continued optimism over the next few years in the small handy-size sector. 

 

3.		Ship	Earnings	and	Operating	Expenses	

 Opex-Average operating expenses (excluding depreciation) per day per ship computed over a 365 

days operating cycle and includes amounts amortised per accounting policy (note 5.7 of audited financial 

statements) for Dry-docking and Special Survey (DD/SS) expenses and included in “depreciation” in the 

financial statements. 

 Income-Average time-charter equivalent earnings per day per ship computed over a 350 days cycle.  

The average earnings per day per ship during 2006 reached USD 11,387 while average daily operating expenses 

per ship for 2006 was USD 3,622 per day per ship. The fleet size as at 31st December 2006 stands at   

54 ships with an aggregate capacity of 1,367,844 dwt. During the 4th Quarter of 2006/1st Quarter of 2007, the 

Company has signed Agreements for sale of 10 vessels, which has enabled the Company to decrease the average 

age of the Company’s fleet. Therefore, after the delivery of these 10 vessels to the Buyers, the fleet size will be 

44 vessels with aggregate capacity of 1,130,280 dwt and average age of 18.5 years.  

 The improvement in the freight rates during second half of 2006 has enabled the Company to achieve 

average daily earnings per ship of USD 11,387, which is about 21% lower as compared to that of Year 2005. 

The market is still expected to be at reasonably healthy levels compared to historical averages before 2003 and 

therefore, the prognosis going forward for the next year or two is that although rates may be low as compared to 

the recent past (2004-2005), they would still be higher than historical highs prior to the commencement of the 

present boom. 
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Ñ เศรษฐกิจของประเทศจีนและอินเดียจะมั่นคงและตัวเลขการนำเข้าและส่งออกที่มีอยู่ในขณะนี้จะยังคง  

รักษาระดับเดียวกันนี้ต่อไป หรือเพิ่มสูงขึ้น 

Ñ เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเติบโตและจะไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

Ñ ราคาน้ำมันจะไม่ขึ้นสูงไปกว่า 75 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล หรือหากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นสูง

ถึงระดับดังกล่าวก็จะไม่อยู่เป็นระยะเวลานาน 

Ñ จะไม่มีเหตุการณ์ก่อการร้ายรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อการค้าของโลก 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 3,055 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2548 

เป็น 3,622 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2549 ซึ่งยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ

สำรวจเรือ) รายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้ 

 ตารางการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่อวันต่อลำของบริษัทฯ กับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (จัดทำโดย 

Moore Stephens & Co.) 

รายการ	
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม	

2548 
เหรียญสหรัฐต่อวัน	

บริษัทฯ		
2548 

เหรียญสหรัฐต่อวัน	

บริษัทฯ		
2549 

เหรียญสหรัฐต่อวัน	

ค่าแรงลูกเรือ 1,167 1,222 1,264 

ค่าเสบียงคลัง 142 143 152 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับลูกเรือ 196 151 161 

รวมค่าใช้จ่ายลูกเรือ	 1,505 1,516 1,577 

ค่าน้ำมันหล่อลื่น 200 185 238 

ค่าพัสดุภัณฑ์อื่นๆ 266 204 242 

รวมค่าน้ำมันหล่อลื่นและค่าพัสดุภัณฑ์	 466 389 480 

ค่าอะไหล่ 291 185 214 

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 266 107 117 

รวมค่าอะไหล่	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	 557 292 331 

ค่าเบี้ยประกันภัยความรับผิดชอบที่มีต่อสินค้า    

 และบุคคลที่สาม 196 145 155 

ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น ๆ 218 160 163 

รวมค่าเบี้ยประกันภัย	 414 305 318 

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเรือ 27 0 0 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 354 117 143 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 176 23 58 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	 557 140 201 

รวมค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ	 $3,499 $2,642 $2,907 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



  The main underlying assumptions that would support very healthy levels of earnings in our view are: 

Ñ The Chinese and Indian economies will remain stable and existing imports/exports continue to   

remain at about same or increased levels. 

Ñ The US economy will grow and will not go into a period of sustained recession. 

Ñ Oil prices will not spike above US Dollars 75 per barrel, and if so, will not remain at such levels for 

an appreciable length of time. 

Ñ There will be no significant terrorist incident thereby hampering global trade. 

 PSL’s daily operating expenses per ship have increased from USD 3,055 per day in year 2005 to USD 

3,622 per day in year 2006. However it is still far below the industry’s average (calculated after excluding Dry 

dock and Special survey costs) as explained in the following Table: 

 PSL  OPEX comparision with Industry (Complied by Moore Stephens & Co.) 

For years Partilulars 
Industry 
2005 

US$ (Per Day) 

PSL 
2005 

US$ (Per Day) 

PSL 
2006 

US$ (Per Day) 

Crew Wages  1,167 1,222 1,264 

Provisions 142 143 152 

Crew Other 196 151 161 

Crew Cost Total 1,505 1,516 1,577 

Lubricants 200 185 238 

Stores Other 266 204 242 

Lubricants and Stores Total 466 389 480 

Spares 291 185 214 

Repairs & Maintenance 266 107 117 

Spares and Repairs & Maintenance Total  557 292 331 

P&I Insurance 196 145 155 

Insurance  218 160 163 

Insurance Total 414 305 318 

Registration Costs 27 0 0 

Management Fees 354 117 143 

Sundries 176 23 58 

Administration Total 557 140 201 

Total Operating Costs $3,499 $2,642 $2,907 
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 เหตุผลหลักที่ทำให้ต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำของบริษัทฯ ในปี 2549 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ  

กับปีก่อนมีดังนี้ : 

Ñ เงินเดือนลูกเรือเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการลูกเรือทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าจ้างลูกเรือเพิ่มสูง

ขึ้นตามไปด้วย ส่วนสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือเพิ่มขึ้นนั้นเนื่องมาจากเรือส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 

จะเข้าเทียบท่าเพื่อสับเปลี่ยนลูกเรือในแถบอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ซึ่งค่าตั๋วเครื่องบินในแถบนั้นค่อน

ข้างสูงเมื่อเทียบกับแถบอื่นๆ 

Ñ ราคาน้ำมันหล่อลื่นได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เป็นผลให้ต้นทุนน้ำมันหล่อลื่นเพิ่มขึ้น 

Ñ ราคาค่าพัสดุภัณฑ์และอะไหล่เรือเพิ่มขึ้นอย่างมาก 

Ñ ต้นทุนในการซ่อมแซมและสำรวจเรือเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหล็กมีราคาสูงขึ้น และความต้องการปริมาณ  

เหล็กที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมเรือที่มีอายุมาก 

Ñ ต้นทุนเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเบี้ยประกันภัยในตลาดประกันภัยสากลใน  

ปี 2549  

4.		ผลการดำเนินงานทางการเงิน	
 งบการเงินสกุลเงินบาทได้ตรวจสอบโดย บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และถูกแปลงค่าเป็นสกุล

เงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาและมีการสอบทานโดยนักบัญชีอิสระ - บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จากเหตุผลที่ได้อธิบายในหน้ารายงานก่อนงบการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญ

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (จัดเรียงใหม่เพื่อแสดงในรายงานประจำปีนี้) บริษัทฯ เห็นว่างบการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญ

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาจะแสดงถึงผลการดำเนินงานสำหรับปีที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทฯ มากกว่า และรวมถึงสินทรัพย์ 

หนี้สิน ณ วันที่ในงบดุล 

 ตามตารางที่จะแสดงต่อไปนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวเลขที่แสดงนั้นได้

นำมาจากงบการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาซึ่งสอบทานและรายงานโดย บริษัท เบเคอร์   

ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  

สำหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2548	

ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
31	ธ.ค.	2549	

ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

งบกำไรขาดทุน	   

รายได้รวม 277.09 238.71 

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย	ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคาและรายจ่าย	
ตัดบัญชี	(EBITDA)*	 202.34 138.11 

ค่าเสื่อมราคา* 42.09 42.15 

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 160.25 95.96 

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 9.75 3.71 

กำไรจากการดำเนินงาน 150.50 92.25 

กำไรสุทธิ	 154.22 92.63 

งบดุล	   

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 2.68 2.86 

เรือเดินทะเล (ราคาทุน) 552.48 552.94 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ 32.82 37.55 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.02 35.00 

สินทรัพย์หมุนเวียน 28.47 44.58 

สินทรัพย์รวม	 379.98 356.92 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)



 Further, specifically for the Company, the major reasons for the increase in the daily operating 

expenses as compared to previous years are summarised as under: 

Ñ Crew salaries increased as worldwide demand for crew has increased, resulting in demand for higher 

wage scales. Crew manning costs also increased substantially as a large number of vessels were 

trading in ports around Central/South America, which resulted in higher air travel costs for crew. 

Ñ Lubricating oil prices have increased by 100% in the last two years, resulting in an increased cost   

of Lubricants. 

Ñ Stores and Spares prices have increased substantially on a global level. 

Ñ Dry-dock and Special Survey costs increased substantially due to higher steel prices and   

requirement for extensive steel renewals during dry-docking of older vessels. 

Ñ Insurance costs increased due to higher rates in International Insurance market in 2006 

4.  Financial Performance 
 The Thai Baht Financial Statements are audited by Ernst & Young and restated in US Dollars, which, 

are then certified by Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Limited, Independent Accountants. Due to 

the reasons explained in the cover note to the restated US Dollar Financial Statements (reproduced separately in 

this Annual Report), the Company is of the opinion that these restated US Dollar statements provide a more 

realistic, true and fair view of the financial performance of the Company during the year and also of its Assets and 

Liabilities on the Balance Sheet date.  

 The following table summarises the performance of the company for the last 2 years. All figures quoted 

are from the restated US Dollar Financial Statements certified by Baker Tilly Corporate Advisory Services 

(Thailand) Limited.  

For the year ended/as at 
31st Dec-05 
Million USD 

31st Dec-06 
Million USD 

Income Statement   

Total Revenues 277.09 238.71 

Earnings	before	Interest,	Tax,	Depreciation	and		
Amortisation	(EBITDA)* 202.34 138.11 

Depreciation* 42.09 42.15 

EBIT 160.25 95.96 

Interest and finance costs 9.75 3.71 

Operating profit (loss) 150.50 92.25 

Net Profit  154.22 92.63 

Balance	Sheet   

Investments in Associated Companies 2.68 2.86 

Vessels at Cost 552.48 552.94 

Drydock and Special Survey 32.82 37.55 

Cash & Cash Equivalents 18.02 35.00 

Current Assets 28.47 44.58 

Total Assets 379.98 356.92 
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สำหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	
31	ธ.ค.	2548	

ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
31	ธ.ค.	2549	

ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

เงินกู้มีหลักประกัน 80.00 0.00 

หนี้สินหมุนเวียน 13.14 19.85 

รวมหนี้สิน	 93.14 19.85 

ทุนเรือนหุ้น 20.39 20.39 

ส่วนของผู้ถือหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	 	 286.84 337.07 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(ดอลล่าร์สหรัฐ)	 0.57 0.66 

อัตราส่วน	(เท่า)	   

เงินกู้/ส่วนของผู้ถือหุ้น	 0.28 0.00 

หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น	 0.32 0.06 

เงินกู้/EBITDA	 0.40 0.00 

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	 3.44 41.13 

EBITDA/ดอกเบี้ยจ่าย	 20.74 41.13 

* EBITDA และค่าเสื่อมราคาคิดหลังจากการหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินเรืออยู่แล้วเพื่อใช้

สำหรับคำนวณ EBITDA ตามนโยบายบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำที่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ 

	 4.1	 รายได้และผลกำไร	

 รายได้รวมลดลงจาก 277.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2548 เป็น 238.71 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2549 เนื่องจากการลดลงของรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำในปี 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อันเป็นผลมาจากการ  

การปรับตัวลงของตลาดขนส่งสินค้าทางทะเลในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549 เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน  

หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ได้ลดลงจาก 202.34 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกาในปี 2548 เป็น 138.11 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2549 สำหรับรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำลดลง  

จาก 14,449 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2548 เป็น 11,387 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2549 ในขณะเดียวกันต้นทุน

การเดินเรือโดยเฉลี่ยต่อวันต่อลำเพิ่มขึ้นจาก 3,055 เหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2548 เป็น 3,622 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ในปี 2549 ทั้งหมดนี้จึงเป็นตัวชี้วัดว่ากำไรขั้นต้นในปี 2549 ได้ปรับตัวลดลงจากปี 2548 

 ถึงแม้ว่าต้นทุนการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลำจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ดังรายละเอียด  

ที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3 เรื่อง “รายได้และค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ” 

 ในระหว่างปีค่าเสื่อมราคาจะยังคงอยู่ในระดับเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีจำนวนเรือเดินทะเลเฉลี่ย  

ที่ใกล้เคียงกัน ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงอย่างมากจาก 9.75 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2548   

เป็น 3.71 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2549 เป็นผลจากการลดลงของจำนวนเงินกู้ยืมจากการจ่ายชำระหนี้ก่อนกำหนด 

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย LIBOR ในระหว่างปี 2549 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท

เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นปี 2549 ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลให้  

การแปลงสินทรัพย์หมุนเวียนจากเงินบาทเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่า ทำให้มีกำไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 0.12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา สำหรับปี 2549 และเนื่องจากผลของกำไรขั้นต้นที่ลด

ลงในช่วงปี 2549 ทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลงจาก 150.50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในปี 2548 เป็น 92.25 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2549 

 กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจาก 154.22 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี 2548 เป็น 92.63 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกาในปี 2549 เป็นผลจากการลดลงของกำไรจากการดำเนินงานในปี 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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For the year ended/as at 
31st Dec-05 
Million USD 

31st Dec-06 
Million USD 

Secured Debt 80.00 0.00 

Current Liabilities  13.14 19.85 

Total Liabilities 93.14 19.85 

Equity Share Capital 20.39 20.39 

Total Shareholders Equity or Tangible Net Worth 286.84 337.07 

Net	Book	Value	per	share	(USD) 0.57 0.66 

Ratios (times)    

Funded Debt/Equity  0.28 0.00 

Total Liabilities/Equity  0.32 0.06 

Funded	Debt/EBITDA 0.40 0.00 

Debt Service Cover 3.44 41.13 

EBITDA/Interest 20.74 41.13 

* EBITDA and Depreciation are considered after depreciation on dry docking and special survey expenses. These expenses are included in vessel 

running expenses for the purpose of computing EBITDA, which is in line with Company’s policy of disclosing average daily vessel running 

expenses, including dry docking and special survey expenses.  

 

 4.1  Revenues and Profitability 

 Total revenues have decreased from USD 277.09 million in year 2005 to USD 238.71 million in   

year 2006. This is mainly due to decrease in average earnings per day per vessel in 2006 as compared to the 

previous year due to a downturn in the freight markets during first half of year 2006. Consequently, operating 

cash flows or Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation (EBITDA) have decreased from USD 

202.34 million in year 2005 to USD 138.11 million in year 2006. The earnings per day per ship have 

decreased from USD 14,449 in year 2005 to USD 11,387 in year 2006 while daily operating expenses have 

increased from USD 3,055 in year 2005 to USD 3,622 in year 2006. This indicates that gross margins have 

fallen from year 2005 to year 2006.  

 Even though daily operating expenses have increased, it remained far below the industry’s average as 

explained above in No. 3.  

 Depreciation has remained at about the same levels since the average number of Vessels operated 

during the year was about the same as compared to the previous year. Interest and finance costs have decreased 

substantially from USD 9.75 million in year 2005 to USD 3.71 million in year 2006 as a result of the decrease 

in loan amount resulting from prepayments. This is inspite of increase in average LIBOR during year 2006 as 

compared to year 2005. Due to the appreciation of the Thai Baht against the U.S. Dollars, the exchange rate 

(THB/USD) as at the end of year 2006 was lower as compared to the previous year. As a result of the translation 

of the Thai Baht denominated net current assets into U.S. Dollars, at the lower rate, there was an unrealized 

exchange gain of USD 0.12 million in year 2006. Due to lower gross margin during 2006, operating profits have 

decreased from USD 150.50 million in year 2005 to USD 92.25 million in year 2006.  

 The Company’s Net Profit decreased from USD 154.22 million in year 2005 to USD 92.63 million in 

year 2006. This is mainly due to lower operating profits during year 2006 as compared to the year 2005. 
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	 4.2	 สินทรัพย์	หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	

- เงินลงทุน 

 ตารางข้างล่างนี้เป็นการสรุปสถานภาพการลงทุนทั้งหมดในโครงการร่วมทุนในต่างประเทศ ในงบการเงิน ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ตัวเลขเป็น เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

โครงการร่วมทุน	

เงินลงทุน	
**เงินลงทุน	
จ่ายล่วงหน้า	

รวม	

***ค่าเผื่อสำหรับ	
ยอดคงเหลือ	(สุทธิ)	 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	

ราคาทุน	 *ส่วนปรับปรุง	
วิธีส่วนได้เสีย	

รวม	 เงินลงทุน	 **เงินลงทุน	
จ่ายล่วงหน้า	

รวม	 เงินลงทุน	 เงินลงทุน	
จ่ายล่วงหน้า	

รวม	

เงินลงทุนระยะสั้น 

SLPG 872,727 (323,596) 549,131 566,819 1,115,950 549,131 566,819 1,115,950 - - - 

เงินลงทุนระยะยาว            

ISPL - ฮาลเดีย 2,037,650 817,578 2,855,228 - 2,855,228 - - - 2,855,228 - 2,855,228 

รวมทั้งหมด 2,910,377 493,982 3,404,359 566,819 3,971,178 549,131 566,819 1,115,950 2,855,228 - 2,855,228 

*  ส่วนปรับปรุงตามวิธีส่วนได้เสีย หมายถึงการปรับปรุง (+ / -) ตามวิธีส่วนได้เสีย 

**  เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า หมายถึง เงินลงทุนที่จ่ายไปในฐานะผู้ถือหุ้น และแสดงไว้ภายใต้ “สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ” 

*** ค่าเผื่อสำหรับ “เงินลงทุนในหุ้นสามัญ” แสดงรายการในรูปของค่าเผื่อผลขาดทุนในเงินลงทุน (Allowance for possible loss on other investments) ส่วนค่าเผื่อ  

ในเรื่องอื่นๆ แสดงรายการในรูปของหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Bad debts and allowance for doubtful accounts) ซึ่งบริษัทฯ บันทึกไว้ในปี 2545 

 ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บทด จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย  

จำนวน 2,026,086 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ชำระค่าหุ้นแล้วหุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงิน 0.26 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา 

Ñ	สินทรัพย์หมุนเวียน 

  สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นจำนวน 16.11 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการที่บริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืน

เงินกู้จากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 และไม่มีการเบิกจ่ายเงินกู้ใหม่ ทำให้

บริษัทมีเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงาน เงินสดนี้สุทธิหลังจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 48.00 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกาในระหว่างปี 2549 ลูกหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดลดลงจำนวน 1.49 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) ที่ยังให้

บริการไม่เสร็จ (อยู่ในระหว่างการให้บริการ) ณ สิ้นปี 2549 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2548 โดยธรรมเนียม

ปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าขนส่งจากลูกค้าล่วงหน้าเป็นจำนวนร้อยละ 95 ของ

ค่าระวางในกรณีที่เป็นการให้บริการเช่าเป็นรายเที่ยว (Voyage Charter) และจะเรียกเก็บค่าเช่าจากลูกค้าล่วงหน้าทุก  

15 วัน ในกรณีที่เป็นการให้เช่าเป็นระยะเวลา (Time Charter) จึงไม่มีปัญหาใดๆ จากการติดตามหนี้ ดังนั้นยอดลูกหนี้  

จึงเป็นเงินที่จะได้รับจากตัวแทน ผู้เช่าเรือและรายได้ค้างรับตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ของการให้บริการที่จบสิ้นแล้ว 

 Ñ	สินทรัพย์ถาวร	

  มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2549 

มูลค่าของสินทรัพย์รวมลดลงตามการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีกำลัง  

กองเรือทั้งสิ้นจำนวน 54 ลำ ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อกำลังกองเรือในรายงานประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามใน

สัญญาเพื่อขายเรือจำนวน 10 ลำในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2549 และช่วงเริ่มต้นของปี 2550 ซึ่งมีรายละเอียดใน  

หน้าถัดไป 
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 4.2 Assets, Liabilities and Shareholders Equity  

Ñ Investments 

 The following table summarises the position of all Investments in Foreign Joint Ventures in the 

Financial Statements as of 31St December 2006(figures in US Dollars): 

Jt	Venture		
Projects 

Investment 
**Advance	 Total 

***Provision	made	for	 Balance	as	on	31st December 2006 

Cost *Equity	Adjt	 Total Investment **Advance	 Total  Investment Advance Total  

Current Investments 

SLPG 872,727 (323,596) 549,131 566,819 1,115,950 549,131 566,819 1,115,950 - - - 

Long Term Investments            

ISPL - Haldia 2,037,650 817,578 2,855,228 - 2,855,228 - - - 2,855,228 - 2,855,228 

TOTAL 2,910,377 493,982 3,404,359 566,819 3,971,178 549,131 566,819 1,115,950 2,855,228 - 2,855,228 

*Equity adjustment means adjustments (+/-) made to value at equity method. 

**Advance means contributions made as shareholders and are presented under “other current assets” 

*** Provisions made for “Investments” towards “Equity” component were presented as “Allowance for loss on current investments” and 

Provisions made for “Others” towards “Advance” were presented as “Bad debts and allowance for doubtful accounts” both of which were made 

in the Year 2002. 

 

 During the year 2006, the Company invested in 2,026,086 ordinary shares of par value of Baht 10 

each, in TMN Company Limited, registered in Thailand of which Baht 5 per share is paid-up, which works out to 

USD 0.26 million. 

Ñ Current Assets 

  As compared to the end of the previous year (2005), there is an increase of USD 16.11 million in 

the current assets as at 31st December, 2006, mainly due to excess Cash and cash equivalents because the 

company has managed to repay KTB its entire secured loan as on 10th October 2006 and with no new drawdown 

of any loan thereafter enabled the Company to accumulate excess cash generated from operations. This cash 

balance was after paying dividends of USD 48.00 million during the Year 2006. Receivables, net of all provisions, 

which are part of current assets decreased by USD 1.49 million as compared to the previous year. The decrease 

is mainly on account of lesser unfinished voyage charters as at the end of 2006 as compared to that as at the 

end of 2005. In any case, as is customary in the shipping business, the Company actually collects almost all its 

income in advance (95% of Freight in case of a Voyage Charter and 15 days’ Hire in case of Time Charter) and 

as such, there is no concern on collection of receivables and consequently, the amount presented as receivables 

is only on account of miscellaneous dues from Agents, Charterers and accrual of income on the basis of 

percentage of voyage completed. 

Ñ	Fixed	Assets 

  The value of fixed assets of the Company has decreased from previous year’s levels mainly on 

account of depreciation provided during year 2006. The value of Total Assets has consequently decreased on 

account of decrease in value of fixed assets. As at 31st December 2006, the Company owned 54 ships, details 

of which have been provided in the Fleet List separately in this Report. The Company has signed Agreements for 

sale of 10 vessels. The details of 10 vessels sold during last quarter of 2006 and beginning of year 2007   

are on next page 
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ลำดับที่	 วันที่ในสัญญา	 ชื่อเรือ	 ปีที่สร้าง	พ.ศ.	 ขนาดระวาง
บรรทุก	

ราคาขาย(ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ)	

1. 17 พ.ย. 2549 ชฎา นารี 2524 18,668 4.50 

2. 17 พ.ย. 2549 มรกต นารี 2525 17,692 4.80 

3. 17 พ.ย. 2549 นลินี นารี 2524 24,912 6.00 

4. 17 พ.ย. 2549 มุกดา นารี 2524 24,001 6.00 

5. 17 พ.ย. 2549 สลิลทิพย์ นารี 2525 21,259 6.00 

6. 04 ธ.ค. 2549 อโนดาด นารี 2523 25,502 5.30 

7. 05 ธ.ค. 2549 มณฑิรา นารี 2523 29,489 6.00 

8. 19 ธ.ค. 2549 รจเรข นารี 2523 23,991 5.25 

9. 30 ม.ค. 2550 วนะ นารี 2523 26,977 6.40 

10. 16 ก.พ. 2550 จามจุรี นารี 2525 25,073 7.20 

รวม	 237,564 57.45 

  หลังจากส่งมอบเรือทั้ง 10 ลำให้กับผู้ซื้อแล้ว กองเรือของบริษัทฯ จะมีจำนวน 44 ลำ ที่ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพดี

และรักษามาตรฐานที่สูงที่สุดอย่างต่อเนื่อง 

 Ñ	หนี้สินรวม 

  เงินกู้มีหลักประกันของบริษัทฯ ลดลงจาก 80.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2548 เป็นไม่มียอด  

คงค้าง ณ สิ้นปี 2549 เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำกระแสเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานในระหว่างปี จ่ายชำระคืนเงินกู้

ก่อนกำหนดจำนวน 80.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแก่ธนาคารกรุงไทย ที่มียอดคงค้างตั้งแต่ต้นปี 2549 ทั้งจำนวน  

ซึ่งส่งผลให้หนี้สินรวมลดลงจาก 93.14 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วันสิ้นปี 2548 เป็น 19.85 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2549 

 Ñ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	

  ณ วันสิ้นปี 2549 บริษัทย่อยได้มีการตีราคาอาคารชุดใหม่เป็นราคาตลาดที่ 6.86 ล้านเหรียญสหรัฐ  

อเมริกา เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2549 ก่อนมีการตีราคาใหม่ ทำให้มีส่วนเกินจากการตีราคา

สินทรัพย์จำนวน 3.95 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วนเกินทุนดังกล่าวจะทยอยตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุ  

การใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวนี้ไม่สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสม

และไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ 

  ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1.07 ล้านหุ้น ซึ่งมีราคาทุน 0.89 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกาในราคาขายรวม 1.47 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวได้ดำเนินการ  

ในตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดราคาจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจากราคาตลาดของหุ้น ณ วันที่ขาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้บันทึก  

ผลต่างของราคาขายที่สูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 0.58 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ใน “ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อ

คืน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้สำรองหุ้นทุนซื้อคืนลดลงจาก 11.21 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วันสิ้นปี 2548   

เป็น 10.32 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วันสิ้นปี 2549 เนื่องจากมีการโอนสำรองหุ้นทุนซื้อคืนสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน  

ที่จำหน่ายไปยังกำไรสะสม ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ชส.   

(ว) 2/2548 และหนังสือสภาวิชาชีพบัญชีที่ ส.สวบช. 016/2548 
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No. Agreement Date 
(MOA) Ship Name Year	Built	 DWT Sale Price  

(USD million) 

1. 17-Nov-06 Chada Naree 1981 18,668 4.50 

2. 17-Nov-06 Morakot Naree 1982 17,692 4.80 

3. 17-Nov-06 Nalinee Naree 1981 24,912 6.00 

4. 17-Nov-06 Mukda Naree 1981 24,001 6.00 

5. 17-Nov-06 Salinthip Naree 1982 21,259 6.00 

6. 04-Dec-06 Anodad Naree 1980 25,502 5.30 

7. 05-Dec-06 Monthira Naree 1980 29,489 6.00 

8. 19-Dec-06 Rojarek Naree 1980 23,991 5.25 

9. 30-Jan-07 Wana Naree 1980 26,977 6.40 

10. 16-Feb-07 Jamjuree Naree 1982 25,073 7.20 

Total 237,564 57.45 

 After the delivery of the above 10 ships to the buyers, the fleet size would be 44 ships, which is of 

good quality and continues to be maintained to the highest possible standards.  

Ñ Total Liabilities 

  The Company’s secured debt has decreased from USD 80.00 million as at the end of year 2005 to 

NIL as at the end of year 2006. In view of the substantial excess operating cash flows generated during the year, 

the Company pre-paid to KTB the entire loan of USD 80.00 million outstanding at the beginning of year 2006. 

This has resulted in decrease of total liabilities from USD 93.14 million as at the end of year 2005 to USD 

19.85 million at the end of year 2006.  

Ñ Shareholders Equity 

  The Company’s subsidiary has revalued its condominium apartments to its latest market value at 

USD 6.86 million at the end of year 2006, which resulted in a surplus of USD 3.95 million as compared to its 

net book value as at the end of year 2006 before revaluation. This surplus is amortised on a straight-line basis 

over the remaining life. The revaluation surplus can neither be offset against deficit nor used for dividend 

payments. 

 During the year 2006, the Company disposed 1.07 million treasury shares with cost of USD 0.89 

million at an aggregate sale price of USD 1.47 million. The resale of the treasury shares was done on the Stock 

Market at prevailing market prices at the time of sale. The Company realised USD 0.58 million as gain on the sale 

of the aforesaid shares which has been presented as “Premium on treasury stock” in the shareholders’ equity. 

This has also resulted in decrease of Treasury Stock Reserve from USD 11.21 million at the end of year 2005 to 

USD 10.32 million at the end of year 2006, since the Treasury stock Reserve is no longer required on the shares 

sold, and the same is transferred to Retained Earnings per notification of Office of Securities and Exchange 

Commission No. Gor. Lor. Tor. Chor. Sor. (Wor.) 2/2548 and the notification of the Federation of Accounting 

Professions No. Sor. Sor. Wor. Bor. Chor. 016/2548.  
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 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 92.63 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี เงินปันผลจ่ายระหว่างปี 

2549 จำนวน 48.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (3.55 บาทต่อหุ้น) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ จำนวน 3.95 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1.47 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และผลต่างจากการแปลง  

ค่างบการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นจำนวน 0.18 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ ขณะนี้เป็นจำนวน 337.07 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 50.23 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เมื่อเปรียบ

เทียบกับปีก่อน ดังนั้นการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวข้างต้นทำให้มูลค่าสุทธิตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.57 

เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2548 เป็น 0.66 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2549  

	 4.3	 ความสามารถในการก่อหนี้	 (Leverage)	 สภาพคล่อง	 (Liquidity)	 และความสามารถในการชำระหนี้	

(Coverage) 

 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่มีการปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2543 กำไรก่อน  

หักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ยังคงอยู่ในระดับที่ดีในระหว่างปี 2549   

และบริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดทั้งหมดของยอดเงินกู้คงค้าง ณ วันที่เริ่มต้นของปี อัตราส่วนการก่อหนี้ 

Leverage Ratio ดีขึ้นอย่างมาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ระดับหนี้สินของบริษัทฯ มีเพียง 0.00 เท่าของ กำไรก่อน  

หักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA) ภาพรวมหนี้สินของบริษัทฯ นั้น (อัตราส่วน  

หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ) ลดลงเป็น 0.06 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จาก 0.32 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2548 เนื่องจากได้มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดจำนวน 80.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี 2549  

 ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ สำหรับปี 2549 อยู่ที่ 41.13 เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ก่อน

กำหนดทั้งจำนวนในระหว่างปี 2549 อัตราส่วนของกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและรายจ่าย  

ตัดบัญชี (EBITDA) ต่อดอกเบี้ยจ่าย ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ปี 2543 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 อยู่ที่ 41.13 เท่า อัตราส่วน  

ทั้งสองนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันแข็งแกร่งต่อการชำระหนี้สินที่มีอยู่ปัจจุบันหรือความสามารถในการจัดหาเงินกู้  

ที่ดีขึ้น หากต้องการเงินทุนเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนกำลังกองเรือ อัตราส่วนทั้งหมดคำนวณตามข้อบังคับทางการเงินที่กำหนด

ในสัญญาเงินกู้ที่ทำกับเจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัทฯ 

 

5.	 วงเงินสินเชื่อจาก	 Den	 Norske	 Bank	 (DNB)	 ในฐานะเป็นผู้ให้กู้และผู้จัดหาเงินกู้ร่วมกับธนาคาร	 

	 ต่างประเทศอื่นๆ	อีก	4	ธนาคาร	(DNB	และเจ้าหนี้เงินกู้)	
 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ (และบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ลงนามในสัญญาแก้ไข / เพิ่มเติมเพื่อ

แก้ไขเงื่อนไขรวมทั้งขยายระยะเวลาเบิกเงินกู้จากวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของสินเชื่อ

หมุนเวียนมีหลักประกัน จำนวน 250,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาจากธนาคาร ดีเอ็นบี นอร์ แบงค์ เอเอสเอ   

สาขาประเทศสิงคโปร์ (DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch) และ ธนาคารต่างชาติอีก 4 ธนาคาร เงื่อนไขหลักของ

สัญญาแก้ไข / เพิ่มเติมของสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ : 

1.  ผู้กู้ : บริษัท	พรีเชียส	ชิพปิ้ง	จำกัด	(มหาชน)	(“พีเอสแอล”) / ร่วมกัน

กับแต่ละบริษัทย่อยซึ่งเป็นเจ้าของเรือ (รวมกันเรียกว่า “ผู้กู้” ) 

2. จำนวนเงินกู้  :  วงเงิน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 (สำหรับ RARF และ RRCF  

 กรุณาดูความหมายข้อ 3 และ 10)   

3.  ประเภทสินเชื่อ  : 1) วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับการซื้อเรือ และการชำระเงินกู้

ก่อนกำหนด (the“RARF”) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

จากนั้นจะถูกแปลงสภาพเป็นวงเงินสินเชื่อปกติ  

   2) วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนลดลง (the “RRCF”) 
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 Due to the net profits of USD 92.63 million earned during the year, dividends paid during 2006 of 

USD 48.00 million (Baht 3.55 per share), revaluation surplus on assets of USD 3.95 million, disposal of 

treasury stock of USD 1.47 million as explained above and net increase of USD 0.18 million on account of 

translation adjustment and minority interest, the Shareholders’ Equity is now at USD 337.07 million, which is an 

increase of USD 50.23 million over the Shareholders’ Equity as compared to the end of the previous year. As a 

result of the above increase in Shareholders Equity, the net book value per share has increased from USD 0.57 

per share as at the end of year 2005 to USD 0.66 per share as at the end of year 2006. 

 4.3  Leverage, Liquidity and Coverage  

 The Company’s credit risk profile has consistently improved since the debt restructure of year 2000. 

As the Company’s EBITDA remained at good levels during 2006 and the Company has prepaid the entire debt 

outstanding at the beginning of the year, the leverage ratios have improved significantly. As at 31st December 

2006, the Company’s funded debt level is 0.00 times it’s EBITDA. The Company’s overall gearing (Total 

Liabilities/Tangible Networth) is at 0.06 times as at 31st December 2006, which has decreased from 0.32 

times as at 31st December 2005, due to the prepayment of loan from KTB of USD 80.00 million during 2006.  

 The Company’s debt service cover for year 2006 was 41.13 due to prepayment of entire Loan during 

2006. The ratio of EBITDA/Interest has improved considerably since year 2000 and it is now 41.13 times as of 

31st December 2006. Both these ratios show Company’s strong ability to service the existing debt or conversely 

its capacity to raise more debt if required for fleet replenishment. All the ratios are calculated in compliance of the 

financial covenants stated in the loan agreements with the Company’s Lenders. 

 

5.	Credit	 facilities	 availed	 from	 Den	 Norske	 Bank	 (DNB)	 as	 Mandated	 Lead	 Arranger	 and	 a		 

	 consortium	of	4	International	Banks	(DNB	&	Lenders) 
 The Company has executed on 28th December 2006, the Supplemental Agreement to amend certain 

terms, mainly to extend the availability period from upto 31st December 2006 to upto 31st December 2007, of 

the Credit Facilities Agreement, for the USD 250,000,000 Secured Revolving Loan Facility from DnB NOR Bank 

ASA, Singapore Branch and 4 other International Banks., The main terms of the amended credit facilities are now 

as follows: 

1. Borrowers : Precious Shipping Public Company Limited (“PSL”) / joint and severally 

with the respective ship-owning subsidiaries (collectively defined as 

“the Borrowers”) 

2. Facility Amount  : Up to USD 250 million  

 (both for the RARF and  

 RRCF – see No.3 & 10)    

3. Facility : 1) Revolving Acquisition and Refinancing Facility (the “RARF”) until   

 31.12.07 which then converts into a normal 

    2) Revolving Reducing Credit Facility (the “RRCF”) 



 

140 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

4.  วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้กู้ยืมร้อยละ 100 สำหรับการซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง

ขนาดเล็กมือสองเพิ่ม โดยเรือต้องมีขนาดน้ำหนักบรรทุก มากกว่า 

18,000 เดทเวทตัน  

5. นายทะเบียน (Bookrunner) :  ธนาคาร ดีเอ็นบี นอร์ แบงค์ เอเอสเอ สาขาประเทศสิงคโปร์  

 ผู้จัดการผู้มีอำนาจ (Mandated Lead  (DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch)  

 Arranger (“MLA”)) ตัวแทน และตัวแทน 

 หลักประกัน (Agent & Security Agent) 

6.  ผู้ให้กู้ :  ธนาคาร ดีเอ็นบี นอร์ แบงค์ เอเอสเอ สาขาประเทศสิงคโปร์   

(DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch) และธนาคารต่างชาติ

อีก 4 ธนาคาร 

7.  วันครบกำหนด : ต้นเดือนธันวาคม 2558 หรือ 8 ปี หลังจากวันสิ้นสุดของ RARF 

8.  ส่วนเพิ่มที่จะนำมาใช้สำหรับอัตราดอกเบี้ย :  ใช้งบการเงินรวมสำหรับงวด 12 เดือนของพีเอสแอล นำมาคำนวณ 

 (Applicable Margin)   อัตราส่วนเงินกู้ ต่อรายได้ก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม

และรายจ่ายตัดบัญชี (Funded Debt / EBITDA) (ซึ่งจะมีการ  

คำนวณทุกไตรมาสโดยใช้งบการเงินการแปลงค่าเป็นเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) โดยมีลำดับขั้นดังนี้  

อัตราส่วนเงินกู้ต่อรายได้ก่อนหัก	
ดอกเบี้ยจ่าย	ภาษีเงินได้		

ค่าเสื่อมและรายจ่ายตัดบัญชี		
(Funded	Debt/EBITDA)	มีค่า 

ส่วนเพิ่มที่จะนำมา	
ใช้จะเท่ากับ	

(Applicable Margin) 

< 2.00x ร้อยละ 1.00 ต่อปี 

> 2.00x and < 4.00x ร้อยละ 1.20 ต่อป ี

> 4.00x ร้อยละ 1.40 ต่อป ี

  หมายเหต ุ: EBITDA คำนวณตามสัดส่วนของจำนวนเรือ 

9. อัตราดอกเบี้ย : LIBOR + ส่วนเพิ่ม (Applicable Margin) ข้างต้น และคำณวนจาก 

ระยะเวลาจริงโดยในหนึ่งปีมี 360 วัน  

10. การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ : 1) ในช่วงระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 (ช่วงระยะเวลา

เบิกวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (the RARF “Availability Period”)) 

สำหรับการซื้อเรือ  

    ในช่วงระยะเวลาเบิกเงินกู้สินเชื่อหมุนเวียน เงินกู้ที่ได้เบิกไป

สามารถนำมาคืนและเบิกถอนเงินกู้ได้อีก แต่จำนวนเงินกู้ที่จะ

เบิกถอนซ้ำจะต้องไม่เกินจำนวนเงินซึ่งได้เคยจ่ายคืน และการ

เบิกเงินกู้นี้รวมแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกู้  

  2)  วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (the “RARF”) คงหลือ จะถูกแปลง

สภาพเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนลดลง (the “RRCF”) ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2550 หรือก่อนหน้านี้ ถ้าได้มีการตกลงยินยอม

ร่วมกันระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ (วันสิ้นสุดของ RARF) 
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4. Purpose : To provide up to 100% finance for the acquisition of secondhand 

“handy-size” dry bulk vessels (>18,000 dwt)  

5. Bookrunner / Mandated  : DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch 

 Lead Arranger (“MLA”) /  

 Agent & Security Agent  

6. Lenders : DnB NOR Bank ASA, Singapore Branch and 4 other International Banks    

7. Final Maturity : Earlier of December 2015 or 8 years after Closing Date,  

8. Applicable Margin : Grid pricing system based on PSL’s consolidated 12-months rolling 

Funded Debt/EBITDA ratio (to be measured quarterly based on USD 

restated Financial Statements) as follows: 

Funded	Debt/EBITDA Applicable Margin 

< 2.00x 1.00% p.a. 

> 2.00x and < 4.00x 1.20% p.a. 

> 4.00x 1.40% p.a. 

Note : EBITDA to be pro-rated basis number of vessels 

9. Interest Rate : LIBOR + Applicable Margin, calculated on the basis of the actual 

number of days elapsed in a year of 360 days.  

10. Availability / Drawdown : 1) During the period up to 31.12 07 (the RARF “Availability Period”) 

for the acquisition of a vessel. 

     During the RARF Availability Period amounts drawn may be repaid 

and redrawn but amounts redrawn must not exceed the amounts 

earlier repaid. The aggregate of all Initial Drawings made shall at 

no time exceed the total Facility Amount. 

    2)  The RARF shall convert into the RRCF in an amount up to the 

Facility Amount based on the total amount of the Initial Drawings 

on 31.12.07 or earlier if mutually agreed between Borrowers and 

Lenders (the “Closing Date”). 
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   วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนลดลง (the “RRCF”) สามารถเบิกถอนและ

จ่ายคืน โดยต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา นับจาก

วันสิ้นสุดของ RARF จนถึงหนึ่งเดือนก่อนวันสุดท้ายที่ครบกำหนด

ตามสัญญา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางการจ่ายชำระคืนเงินกู้ด้วย 

   ผู้กู้สัญญาจะรวมเงินวงเงินเชื่อ RARF/RRCF เข้าเป็นวงเงินเดียวกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

11. กำหนดการจ่ายชำระคืนเงินกู้ :  วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (RRCF) จะจ่ายชำระคืนเท่าๆ กันภายใน 

32 ไตรมาส ซึ่งเท่ากับร้อยละ 3.125 ของ RRCF ณ เวลาที่ได้แปลง

สภาพจาก RARF โดยเริ่มจ่ายงวดแรก ในเดือนมีนาคม 2551 หรือ 

สามเดือน หลังจากการแปลงสภาพของ RARF เป็น RRCF ถ้าได้เกิด

ขึ้นก่อน 

12. หลักประกัน :  หลักประกันของวงเงินสินเชื่อมีดังนี้: 

i) จดจำนองเรือในลำดับแรกของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง  

ขนาดเล็กมือสองที่ได้ซื้อเพิ่ม 

ii) จดจำนองเรือในลำดับแรกของเรือที่มีอายุน้อยที่สุด(ที่ยังไม่ได้

จดจำนอง)จำนวนหนึ่งจากกองเรือพีเอสแอลที่มีอยู่แล้วเพิ่ม  

เพื่อให้ยอดเงินกู้คงเหลือ (และในกรณี วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 ยอดเงินกู้คงเหลือของ RRCF) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 65 

ของมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

iii) การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยและเงินได้ของเรือที่

จดจำนองเป็นประกัน. 

13. การรับรองที่เกี่ยวกับกองเรือ  : ผู้กู้สัญญาว่าจะไม่ขายเรือใดๆ ตามที่ตกลงจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2550 หรือ จนถึงวันสิ้นสุดของ RARF ซึ่งแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหนี้  

ส่วนใหญ่ ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการไม่อนุมัติอย่างไม่มีเหตุผล  

14. ข้อตกลงทางการเงิน :  ผู้กู้จะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน โดยจะมีการประเมินผลเป็น

รายไตรมาส โดยคำนวณจากงบการเงินรวมแปลงค่าเป็นเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาของพีเอสแอล ดังนี้:  

i) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Funded Debt / Total 

Shareholders’ Equity) สูงสุดไม่เกิน 2 เท่า ; 

ii) อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า ซึ่งจะคำณวน

ตามสัดส่วนโดยอ้างอิงจากเรือที่ได้ซื้อเพิ่ม ; 

iii) ดำรงเงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งนอ้ย 100,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา 

ต่อลำ สำหรับเรือที่พีเอสแอลเป็นเจ้าของ  

EBITDA คำณวนโดยใช้ฐาน 12 เดือน 

15. ข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน : บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเงินที่มีสาระสำคัญ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อนี้ 
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    The RRCF will be available for drawing on a fully revolving basis, in 

advances each in the minimum amount of USD 5 million from the 

Closing Date until the date falling one month prior to Final Maturity 

(both dates inclusive) subject to the Reduction Schedule. 

    The Borrowers to undertake to consolidate advances of the RARF / 

RRCF into one tranche on 31.12.07. 

11. Reduction Schedule  : The RRCF limit shall be reduced in 32 equal quarterly instalments 

equivalent to 3.125% of the RRCF at the time of conversion from the 

RARF with the first limit reduction commencing March 2008 or three 

months after conversion of RARF to RRCF if earlier. 

12. Security : The Facility shall be secured by: 

    i) First priority mortgage over the secondhand “handy-size” dry bulk 

vessels to be acquired  

    ii) First priority mortgages over vessels from PSL’s existing fleet, 

youngest vessels(not already mortgaged) first, such that the then 

outstanding facility amounts (and in the case of 31.12.07, the 

RRCF amount) is maximum 65% of the total value of the Secured 

Assets 

    iii) Assignments of insurance and earnings over the Secured Assets. 

13. Fleet Undertaking : Borrowers to undertake not to sell or otherwise dispose of certain 

vessels until 31.12.07 or until the Closing Date, whichever is earlier, 

without the prior written consent of the Majority Lenders, not to be 

unreasonably withheld. 

14. Financial Covenants : The Borrowers shall comply with the following to be measured quarterly 

based on PSL’s consolidated Restated Financial Statements in US 

Dollars: 

    i) Maximum Funded Debt / Total Shareholder’s Equity of 2.0 times; 

    ii) Maximum Funded Debt / EBITDA of 5.0 times to be calculated   

 on a pro-rata basis in respect of vessel acquisitions; 

    iii) Maintain a minimum Free Cash Balance of USD 100,000 per   

 vessel that PSL owns. 

    EBITDA to be calculated on a 12 month rolling basis. 

15 Non-Financial Covenants  The Borrowers are not subject to any significant restrictive non-financial 

covenants. 

The Company has not drawn down any amount from this facility as of 31st December 2006. 
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6.		วงเงินสินเชื่อใหม่จากธนาคารกรุงไทย	จำกัด	(มหาชน)	(KTB	และเจ้าหนี้เงินกู้)	
 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 บริษัทฯ (และบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้ลงนามในสัญญาให้สินเชื่อกับ ธนาคาร 

กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงินสินเชื่อจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ  

บริษัทฯ เงื่อนไขหลักของสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

1.  ผู้กู้ :  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“พีเอสแอล”) / ร่วมกัน

กับ แต่ละบริษัทย่อยซึ่งเป็นเจ้าของเรือ (รวมกันเรียกว่า “ผู้กู้” ) 

2.  ผู้ให้กู้ :  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายเดียว หรือ  

ร่วมกับธนาคารพาณิชย์อื่น 

3.  ประเภทของสินเชื่อ  :  วงเงินกู้มีกำหนดระยะเวลา 

4.  จำนวนเงินกู้ :  วงเงินจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ  

5.  วัตถุประสงค์ : เพื่อซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็กต่อใหม่หรือมือสอง  

ซึ่งมีอายุน้อยกว่า 10 ปี และ/ หรือมากกว่า 10 ปีแต่น้อยกว่า 15 ปี 

ซึ่งจะให้กู้ยืมถึงร้อยละ 20 ของวงเงินสินเชื่อ 

6.  ระยะเวลาเบิกเงินกู้ :  12 เดือนนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาให้สินเชื่อ 

7.  ระยะเวลาของสินเชื่อ :  13 ปีนับจากวันซึ่งได้มีการเบิกถอนเงินครั้งแรก 

8.  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย - เพื่อชำระคืน : 12 เดือนนับจากการเบิกถอนเงินครั้งแรก 

 เงินต้น 

9.  อัตราดอกเบี้ย : USD LIBOR : 3 เดือน + ส่วนเพิ่ม  

10.  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย :  รายไตรมาสสิ้นสุด ณ วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, 

กันยายนและธันวาคมของแต่ละปี 

11. การชำระคืนเงินต้น : ชำระเป็นรายไตรมาส จำนวน 48 งวดเท่าๆ กัน (ระยะเวลา 12 ปี) 

ของจำนวนเงินกู้คงเหลือทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดระยะเวลาปลอดดอก

เบี้ย ทั้งนี้วันชำระคืนเงินกู้ครั้งแรกจะตรงกับวันสุดท้ายของเดือน

มีนาคม, มิถุนายน, กันยายนหรือธันวาคม ที่จะมาถึงก่อน ณ   

วันสิ้นสุดระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย เพื่อให้วันชำระคืนเงินกู้ของแต่ละ

ครั้งตรงกับวันที่จ่ายดอกเบี้ย 

12. ค่าธรรมเนียมการชำระคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม ถ้าได้จ่ายจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 

 เงินกู้ก่อนกำหนด   หรือเงินจากการขายเรือซึ่งเป็นหลักประกันหรือทุนใหม่ 

13.  ค่าธรรมเนียมการยกเลิก :  ไม่มี 

14.  ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : ร้อยละ 0.375 ต่อปีของจำนวนวงเงินที่ไม่ได้เบิกถอนโดยจ่ายเป็น

รายไตรมาส 

15.  หลักประกัน : หลักประกันของสินเชื่อโดยหลักมีดังต่อไปนี้ : 

i) จดจำนองเป็นลำดับแรกของเรือซึ่งผู้กู้เป็นเจ้าของ โดยมีมูลค่า

รวมอย่างน้อย 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ก่อนการเบิกถอน

ครั้งแรก  
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6.		New	credit	facilities	availed	from	Krung	Thai	Bank	PCL	(KTB)	
 The Company has executed on 18th January 2007, the Credit Facilities Agreement with Krung Thai 

Bank Public Company Limited to provide a US Dollar Loan Facility of an amount up to US Dollars 300 million to 

the Company and certain subsidiaries. The main terms of the Credit Facilities are summarized as follows: 

1. Borrowers : Precious Shipping Public Company Limited (“PSL”) / jointly and 

severally with the respective ship-owning subsidiaries (collectively 

defined as “the Borrowers”) 

2. Lender(s) : Krung Thai Bank PCL as Sole Lender or with a syndicate of other 

Commercial Banks  

3. Type of Facility : Term Loan Facility 

4. Facility Amount  : Up to USD 300 million  

5. Purpose : To finance the acquisition of new or secondhand “handy-size” dry bulk 

vessels of age up to 10 years and/or over 10 years but less than 15 

years for up to 20% of the Facility amount  

6. Availability Period : 12 months from the date of signing the Facility Agreement 

7. Facility Period : 13 years from the date of first drawdown 

8. Grace Period - for Principal  : 12 months from first drawdown 

 Repayments     

9. Interest Rate : Three months’ USD LIBOR + margin 

10. Interest Period : Calendar quarter ending on the last day of March, June, September and 

December of each year 

11. Principal Repayment : 48 equal quarterly installments (i.e. over twelve years) of the aggregate 

loan outstanding at the end of the grace period, provided that the first 

Repayment date will fall at the end of March, June, September or 

December, whichever comes earliest at the end of the Grace Period, in 

order to ensure that each Repayment date coincides with an Interest 

payment date. 

12. Prepayment Fee : Nil if prepayment is made out of operating cashflows or from the 

proceeds of sale of secured vessels or new Equity. 

13. Cancellation Fee : Nil 

14. Commitment Fee : 0.375% per annum of undrawn facility payable quarterly 

15. Security :  The Facility shall be secured mainly by: 

    i) Before first drawdown, first priority mortgage over certain vessels 

owned by the Borrowers valued at least USD 50 million in 

aggregate  
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ii)  จดจำนองเป็นลำดับแรกของเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดเล็ก

ที่ได้ซื้อเข้ามา 

iii) การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยและเงินได้ของเรือ  

ที่เป็นหลักประกัน 

iv)  การจำนำหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นผู้กู้ 

16.  ข้อตกลงของหลักประกัน : ในช่วงระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ จำนวนมูลค่ารวมของเรือซึ่งเป็น  

หลักประกันจะต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 167 ของจำนวนเงินกู้คงเหลือ

หลังจากพ้นระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ จำนวนมูลค่ารวมของเรือซึ่งเป็น

หลักประกันจะต้องมีอย่างน้อยร้อยละ154 ของจำนวนเงินกู้คงเหลือ  

17.  ข้อตกลงทางการเงิน :  ผู้กู้จะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงิน โดยจะมีการประเมินผลเป็น

รายไตรมาส โดยคำนวณจากงบการเงินรวมแปลงค่าเป็นเงินเหรียญ

สหรัฐอเมริกาของพีเอสแอล ดังนี้ : 

i) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Funded Debt / Total 

Shareholders’ Equity) สูงสุดไม่เกิน 2 เท่า ; 

ii) อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA สูงสุดไม่เกิน 5 เท่า  

iii) ดำรงเงนิทนุหมนุเวยีนอยา่งนอ้ย 100,000 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา

ต่อลำ สำหรับเรือที่พีเอสแอลเป็นเจ้าของ 

iv) ดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ไม่น้อยกว่า 1.1 

เท่า  

EBITDA คำณวนโดยใช้ฐาน 12 เดือน 

18.  ข้อตกลงที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน : บริษัทฯ ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเงินที่มีสาระสำคัญ 

 

7.	 การวิเคราะห์งบการเงินรวมเงินบาทที่ตรวจสอบแล้ว	
	 7.1	 การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน	

Ñรายได้จากการเดินเรือสุทธิ (สุทธิจากรายจ่ายท่าเรือและน้ำมันเชื ้อเพลิง) สำหรับปี 2549 ลดลง 

ประมาณร้อยละ 23 จากรายได้จากการเดินเรือสุทธิสำหรับปี 2548 รายได้จากการเดินเรือเฉลี่ยต่อวัน 

ต่อลำเป็น 11,387 เหรียญสหรัฐอเมริกาสำหรับปี 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับ 14,449 เหรียญสหรัฐ 

อเมริกาสำหรับปี 2548 ซ่ึงลดลงประมาณร้อยละ 21 ซ่ึงเป็นสาเหตุหลักท่ีทำให้กำไรสุทธิในปี 2549 ลดต่ำลง 

เมือ่เปรียบเทยีบกับปี 2548 รายได้จากการเดินเรือเฉล่ียต่อวันต่อลำลดลงโดยมีสาเหตุหลักเน่ืองจากบริษทัฯ 

ไม่สามารถทำสัญญาให้เช่าเรือระยะยาวที่อัตราค่าระวางที่สูงได้ในปลายปี 2548 ต่อเนื่องมาถึงต้นปี 

2549 เหมือนกับที่บริษัทฯ ได้เคยทำสัญญาในช่วงปลายปี 2547 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2548 ซึ่งตอนนั้นอัตรา 

ค่าระวางในตลาดได้ทำสถิติสูงสุดเอาไว้ กล่าวคือในช่วงต้นปี 2459 อัตราค่าระวางเรือไม่ได้อยู ่ใน 

ระดับที่สูงเหมือนเดิม และในความเป็นจริงได้เริ่มลดลงตั้งแต่ต้นปี 2549 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2549  

ซึ ่งผู ้เชี ่ยวชาญในอุตสาหกรรมเดินเรือมีความเห็นว่าการลดลงของอัตราค่าระวางเกิดจากการเพิ่มขึ ้น 

ของอุปทานเรือต่อใหม่ที่เข้ามาในตลาดขนส่งสินค้าแห้งเทกองและความต้องการใช้แร่เหล็กของประเทศจีน 

ที่ลดลง อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 อัตราค่าระวางได้ส่งสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่อง 

จากความต้องการจากประเทศจีนที่กลับมา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของบริษัทฯ ในครึ่งปีหลังของปี 2549 

เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2549
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    ii) First priority mortgage over the secondhand “handy-size” dry bulk 

vessels to be acquired  

    iii) Assignments of insurances and earnings of the secured vessels 

    iv)  Pledge of shares of each of the subsidiary borrowers    

16. Security Covenant : During Availability Period: The aggregate valuations of the vessels 

secured shall be at least 167% of the total outstanding amount of the 

facility. 

    After Availability Period: The aggregate valuations of the vessels 

secured shall be at least 154% of the total outstanding amount of the 

facility.  

17. Financial Covenants : The Borrowers shall comply with the following, to be measured quarterly 

based on PSL’s consolidated Restated Financial Statements in US 

Dollars: 

    i)  Maximum Debt / Total Shareholder’s Equity of 2.0 times; 

    ii) Maximum Debt / EBITDA of 5.0 times  

    iii) Maintain a minimum Free Cash Balance of USD100,000 per   

 vessel that PSL owns. 

    iv)  Minimum Debt Service Cover of 1.1 times 

    EBITDA to be calculated on a 12 month rolling basis. 

18. Non-Financial Covenants : The Borrowers are not subject to any significant restrictive non-financial 

covenants. 

 

7.		Review	and	Analysis	of	Audited	Consolidated	Thai	Baht	Financial	Statements 
 7.1 Analysis of Profit and Loss Account (Statement of Earnings) 

Ñ The Net Vessel Operating Income (net from voyage disbursements and bunker consumption) for the 

year 2006 has decreased by about 23 percent over the Net Vessel Operating Income for year 

2005. The average earnings per day per Vessel were USD 11,387 for the year 2006 as compared 

to USD 14,449 for year 2005. This represents a decrease of about 21 percent, which is the main 

reason for the lower net income in the year 2006 as compared to year 2005. The average earnings 

per day per Vessel are lower mainly because the Company could not book long term charters at high 

rates in late 2005/early 2006 as was done in the previous year, when the Company had booked 

long term charters at higher levels in end 2004/early 2005 when the freight markets had reached 

record levels. The freight markets did not reach similar levels in early 2006 and in fact started 

declining from early 2006 until May 2006 which industry experts attributed mainly to the increase 

in supply of new ships in the dry bulk market and the reduced demand for iron ore from China. 

However, since June 2006, the freight markets have witnessed a considerable upturn due to the 

renewed demand from China, which is also reflected directly in the Company’s earnings in the 

second half of 2006 as compared to the first half of 2006.  
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Ñในระหว่างปี 2549 ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเพิ ่มขึ ้นประมาณร้อยละ 7 เมื ่อเปรียบเทียบกับปีก่อน  

ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือเฉลี่ยต่อวันในปี 2549 (ตามที่ได้อธิบายในข้อ 3 ไว้แล้ว 

ข้างต้น) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 โดยภาพรวมบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการรักษาระดับต้นทุน 

การเดินเรือ ซ่ึงทำให้ต้นทุนในการเดินเรือของบริษัทฯ อยู่ในระดับท่ีต่ำกว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม ดังท่ีได้อธิบาย 

ไว้แล้วในข้อ 3

Ñ ในระหว่างปี 2549 ต้นทุนในการเดินเรือรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในระหว่าง 

ปี 2549 รายจ่ายท่าเรือและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการให้บริการให้เช่าเป็นรายเที่ยว 

(voyage charter) เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามต้นทุนในการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นนี้มีเหตุผลหลักมา

จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการเดินเรือในระหว่างปีตามที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น 

Ñ กำไรขั้นต้นในปี 2549 ลดลงประมาณร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ก็เป็นที่สังเกตได้ว่ากำไรขั้น

ต้นได้ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 67 จากร้อยละ 79 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของรายได้ 

เฉลี่ยต่อวันและต้นทุนการเดินเรือที่เพิ่มสูงขึ้น

Ñ จากผลของการลดลงของรายได้จากการเดินเรือ ทำให้รายได้รวมระหว่างปี 2549 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

Ñ ต้นทุนรวม (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) ในปี 2549 เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีสาเหตุมาจาก 

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการเดินเรือตามที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น 

Ñ กำลังกองเรือเฉลี่ยสำหรับปี 2549 มีจำนวน 54 ลำ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 53 ลำ สำหรับปี 2548 

ค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี 2549 จะยังคงอยู่ในระดับและตามสัดส่วนของกำลังกองเรือเฉลี่ยเดียวกัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 

Ñ เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2549 จึงต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปีของปีก่อน เป็นผลให้การแปลงค่าหนี้สินสกุล 

เงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินบาทมีกำไรจากอัตราแลกเปล่ียนจำนวน 122.84 ล้านบาท ซ่ึงเป็นกำไรจาก 

อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 130.08 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

จำนวน 7.24 ล้านบาท

Ñ บริษัทฯ  มีกำไรสุทธิหลังจากรายการพิเศษจำนวน 3,715.12 ล้านบาทสำหรับปี 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

จำนวน 6,176.61 ล้านบาทในปีก่อน ซ่ึงเหตุผลหลักท่ีทำให้ผลกำไรสุทธิระหว่างปี 2549 ลดต่ำลง มาจากกำไรข้ันต้น 

ที่ลดลงเนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลำลดลงและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการเดินเรือ เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปีก่อน 

	 7.2	 การวิเคราะห์งบดุล	

Ñ สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้นจำนวน 436.03 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ปี 2548 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จากการที่บริษัทฯ ได้จ่ายชำระคืน 

เงินกู้จากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 และไม่มีการเบิก 

จ่ายเงินกู้ใหม่ ทำให้บริษัทฯ มีเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงาน เงินสดนี้สุทธิหลังจากการจ่ายเงินปันผล 

จำนวน 1,796.05 ล้านบาทในระหว่างปี 2549 ลูกหนี้สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดลดลง 

จำนวน 75.30 ล้านบาท เมื ่อเปรียบเทียบกับปีก ่อน ทั ้งนี ้ เน ื ่องจากลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าเป็น 

รายเที่ยว (Voyage Charter) ที่ยังให้บริการไม่เสร็จ (อยู่ในระหว่างการให้บริการ) ณ สิ้นปี 2549 ลดลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2548 บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดมาด้วยการมีเงินสด 

ที่มากเพียงพอที่จ่ายได้ทุกเวลา

Ñ มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มูลค่าของ

สินทรัพย์รวมลดลงเป็นผลจากการลดลงของมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
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Ñ During the year 2006, the vessel running expenses increased by about 7% in absolute terms, over   

the previous year. This is due to increase in average daily running expenses in year 2006 (as 

explained in No. 3 hereinabove), as compared to year 2005. On an average basis, the Company 

has succeeded in maintaining the daily average running cost per vessel, at reasonable levels and 

lower than the Industry average (as explained in No. 3 hereinabove). 

Ñ During the year 2006, the total vessel operating costs increased by about 29% in absolute terms, 

over the total vessel operating costs of the previous year. During year 2006, vessel disbursements 

and bunker consumption increased due to increase in voyage charters during the year as compared 

to the previous year. However, the increase in operating costs is mainly due to higher vessel running 

costs during the year as explained hereinabove.  

Ñ Gross Profit has decreased by about 30% as compared to the previous year. It may be noted that   

the Gross Profit Margin has decreased to 67% from 79% as compared to the previous year due   

to the lower average earnings per day and higher operating costs.  

Ñ As a result of the lower vessel operating revenues, the total revenues during the year, in absolute   

terms, are also lower than that of the previous year.  

Ñ The total costs (excluding depreciation) in 2006, as compared to the previous year, are   

higher on account of increase in total vessel operating costs as explained hereinabove. 

Ñ The average fleet size for year 2006 was 54 as compared to 53 for the year 2005. The   

Depreciation cost was at about same level and proportionate to the level of the average fleet   

size operated during the year 2006 compared to the previous year. 

Ñ Due to the appreciation of the Thai Baht against the U.S. Dollars, the exchange rate as on 31st   

December 2006 was lower than the rate at the end of the previous year. As a result of the 

translation of the U.S. Dollars liabilities into Thai Baht, there was a net exchange gain of Baht 

122.84 million. However, Baht 130.08 million out of this was realized gain during the year and 

Baht 7.24 million was the unrealized loss. 

Ñ The Company has reported Net Profit after Extraordinary Items of Baht 3,715.12 million for the year 

2006 as compared to Net Profit after Extraordinary Items of Baht 6,176.61 million in the previous 

year. The main reason for the lower Net Profit during the year 2006 is the decrease in gross   

profit due to decrease in average earnings per day per vessel and increase in operating expenses   

as compared to the previous year.  

 

	 7.2	 Analysis	of	Balance	Sheet		

Ñ As compared to the end of the previous year (2005), there is an increase of Baht 436.03 million 

in current assets as at 31st December, 2006, mainly due to excess Cash and cash equivalents 

because the company has managed to repay KTB its entire secured loan as of 10th October 2006 

and with no new drawdown of any loan thereafter, enabled the company to accumulate excess cash 

generated from operations. This Cash balance was after paying dividends of Baht 1,796.05 million 

during the Year 2006. Receivables, net of all provisions which are part of current assets decreased 

by Baht 75.30 million as compared to the previous year. The decrease is mainly on account of lesser 

unfinished voyage charters as at the end of 2006 as compared to that as at the end of 2005. The 

Company continues to be in an extremely comfortable position in terms of liquidity with more than 

adequate cash balances at all times. 

Ñ Value of Fixed Assets of the Company has decreased from previous year’s levels on account of  

Depreciation charged during the year. Value of Total Assets consequently decreased on account of 

decrease in value of Fixed Assets.
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Ñ ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บทด จำกัด ซึ่งจดทะเบียนใน  

ประเทศไทย จำนวน 2,026,086 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ชำระค่าหุ้นแล้วหุ้นละ 5 บาท 

เป็นจำนวนเงิน 10.13 ล้านบาท 

Ñ หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 179.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเงินรับล่วงหน้า  

จากการขายเรือเดินทะเล 8 ลำ จำนวน 160.06 ล้านบาทจากผู้ซื้อ 

Ñ เงินกู้รวม ลดลงจำนวน 3,297.93 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการจ่ายชำระคืน  

เงินกู้ก่อนกำหนดจำนวน 3,297.93 ล้านบาท ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในระหว่างปี 2549  

Ñ ณ วันสิ้นปี 2549 บริษัทย่อยได้มีการตีราคาอาคารชุดใหม่เป็นราคาตลาดที่ 218.29 ล้านบาท  

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2549 ก่อนมีการตีราคาใหม่ ทำให้มีส่วนเกินจากการตีราคา

สินทรัพย์จำนวน 144.28 ล้านบาท ส่วนเกินทุนดังกล่าวจะทยอยตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการ

ใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวนี้ไม่สามารถนำไปหักกับ

ขาดทุนสะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ 

Ñ ในระหว่างป ี 2549 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1.07 ล้านหุ้น ซึ่งมีราคาทุน 35.96   

ล้านบาท ในราคาขายรวม 57.08 ล้านบาท การจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวได้ดำเนินการ  

ในตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจากราคาตลาดของหุ้น ณ วันที่ขาย ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ได้บันทึกผลต่างของราคาขายที่สูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 21.12 ล้านบาทใน “ส่วน

เกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้สำรองหุ้นทุนซื้อคืนลดลงจาก 450.88 ล้านบาท ณ   

วันสิ้นปี 2548 เป็น 414.92 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2549 เนื่องจากมีการโอนสำรองหุ้นทุนซื้อคืนสำหรับ  

หุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายไปยังกำไรสะสม ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ชส. (ว) 2/2548 และหนังสือสภาวิชาชีพบัญชีที่ ส.สวบช. 016/2548 

Ñ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,715.12 ล้านบาท เงินปันผลจ่ายจำนวน 1,796.05 ล้านบาท ส่วน

เกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ จำนวน 144.28 ล้านบาท จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 57.08 ล้านบาท 

และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงจำนวน 28.43 ล้านบาทในระหว่างปี 

ทำให้มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ขณะนี้เป็นจำนวน 12,037.71 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 2,092.00 ล้านบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

	 7.3	 การวิเคราะห์กระแสเงินสด

Ñ ในระหว่างปี  2549 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จำนวน 5,833.45 ล้านบาท ซ่ึงน้อยกว่าประมาณ 

ร้อยละ 28 เม่ือเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของปีก่อน เน่ืองจากกำไรข้ันต้นท่ีลดลงตามท่ี 

ได้อธิบายข้างต้น

Ñ หลังจากรายการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ คงเหลือมีกระแสเงินสดจำนวน 

5,896.56 ล้านบาทไว้สำหรับใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

Ñ ในระหว่างปี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือจำนวน 476.27 

ล้านบาท และหลังจากการปรับปรุงรายการอื่นๆ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 

308.66 ล้านบาท

Ñ ในระหว่างปี มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวที่มีหลักประกันก่อนกำหนดจำนวน 3,293.97 ล้านบาท

Ñ ในระหว่างปี มีการจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,796.05 ล้านบาท

Ñ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดี และการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพทำให้บริษัทฯ  

สามารถจ่ายชำระเงินกู้ยืมก่อนกำหนดจำนวน 3,293.97 ล้านบาท และมีเงินสดคงเหลือที่เพียงพอโดยไม่มี

ปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างใด 
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Ñ During the year 2006, the Company invested in 2,026,086 ordinary shares of par value of Baht 

10 each, in TMN Company Limited of which Baht 5 per share is paid-up. The Company has   

paid a total of Baht 10.13 million. 

Ñ Total current liabilities have increased by Baht 179.50 million as compared to the previous  

 year due to advances of Baht 160.06 million received from buyers for the sale of 8 vessels.  

Ñ Total borrowings have decreased by Baht 3,297.93 million as compared to the previous year due to 

the prepayment of Baht 3,297.93 million to KTB during year 2006.  

Ñ The Company’s subsidiary has revalued its condominium apartments to its latest market value   

at Baht 218.29 million at the end of year 2006, which resulted in a surplus of Baht 144.28 

million as compared to its net book value as at the end of year 2006 before revaluation.   

This surplus is amortised on a straight-line basis over the remaining life. The revaluation surplus 

can neither be offset against deficit nor used for dividend payments. 

Ñ During the year 2006, the Company disposed 1.07 million treasury shares with cost of Baht 35.96 

million at an aggregate price of Baht 57.08 million. The resale of the treasury shares was   

done on the Stock Market at prevailing market prices at the time of sale. The Company realised 

Baht 21.12 million as gain on the aforesaid shares, which has been presented as “Premium on 

treasury stock” in the shareholders’ equity. This has also resulted in decrease of Treasury Stock 

Reserve from Baht 450.88 million at the end of year 2005 to Baht 414.92 million at the end of 

year 2006 since the Treasury Stock Reserve is no longer required on the shares sold and the same 

is transferred to Retained earnings per notification of Office of Securities and Exchange Commission 

No. Gor. Lor. Tor. Chor. Sor. (Wor.) 2/2548 and the notification of the Federation of Accounting 

Professions No. Sor. Sor. Wor. Bor. Chor. 016/2548.  

Ñ Due to the profits of Baht 3,715.12 million earned, dividends of Baht 1,796.05 million paid,   

revaluation surplus on assets of Baht 144.28 million, disposal of treasury stock of Baht 57.08 

million and net decrease of Baht 28.43 million on account of translation adjustment and minority 

interests during the year, the Shareholders’ Equity is now at Baht 12,037.71 million, which is an 

increase of Baht 2,092.00 million over the Shareholders’ Equity as compared to the end of the 

previous year.  

 

7.3 Analysis of Statements of Cash flows 

Ñ During the year under review, Baht 5,833.46 million was generated from operations. This is   

about 28% less than the cash generated from operations in the previous year. The decrease is due 

to the lower Gross Profit earned for the reasons explained hereinabove. 

Ñ After adjusting for the Working Capital Changes, the Company was left with Baht 5,896.56 million   

available for use in investing and financing activities. 

Ñ During the year, Baht 476.27 million was paid on capital account towards dry docking & special   

survey expenses. After adjustments, the net cash outflow used in investing activities was Baht 

308.66 million. 

Ñ During the year, Baht 3,293.97 million of long term secured loans were prepaid. 

Ñ During the year, Baht 1,796.05 million was paid out as Dividends.  

Ñ Through healthy operating cash flows and efficient working capital management the Company   

prepaid Secured loans of Baht 3,293.97 million and maintained sufficient cash balances at all 

times without any kind of liquidity problems. 
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อ

 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงิน  

ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือก  

ใช้นโยบายบัญชีที่เหมะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและประมาณการที่ดีที่สุดใน  

การจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

  

 คณะกรรมการได้จัดให้มีและการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี

เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อ

ให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ  

 

 ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกท่าน เป็นผู้ดูแล

รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว  

 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

  

ในนามของคณะกรรมการ  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

  

 (คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)  (คูชรู คาลี วาเดีย) 

  กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร 

 

  

  

 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานทางการเงิน
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REPORTONTHEBOARDOFDIRECTORS’
RESPONSIBILITIES

 
 The Board of Directors is responsible for the Company and its subsidiaries’ financial statements and 

financial information presented in this annual report.  The aforementioned financial statements have been 

prepared in accordance with Thai Generally Accepted Accounting Principles, using appropriate accounting policies 

consistently employed by the Company after applying prudent judgment and best estimation. Important information 

is adequately disclosed in the notes to the financial statements.    

 

 The Board of Directors has provided for and maintained an efficient internal control system to ensure 

that accounting records are accurate, complete and adequate to protect the Company’s assets and uncover 

weaknesses in  order  to prevent fraud or materially irregular operations.   

 

 To accomplish this task, the Board of Directors has appointed an audit committee, which consists fully 

of Independent Directors and the committee is, inter alia responsible for the quality of financial statements   

and internal control systems, whose comments on these issues are readily included in the Audit Committee Report 

in this annual report.      

  

 The Board of Directors is of the opinion that the Company’s overall internal control system has 

functioned upto a satisfactory level and rendered credibility and reliability to the Company’s and its subsidiaries’ 

financial statements for the year ended December 31, 2006. 

 

For and on behalf of the Board of Directors of  

Precious Shipping Public Company Limited  

     

 

 

   

 Khalid Moinuddin Hashim  Khushroo Kali Wadia 

            Managing Director  Executive Director 

 

    

 

FORFINANCIALSTATEMENTS
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดง  

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท พรีเชียส 

ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน)   

ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า

เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศจํานวน 4 บริษัท (2548 : 4 บริษัท) ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมนี้ ซึ่งมียอดสินทรัพย์  

คิดเป็นร้อยละ 5.7 และร้อยละ 3.5 ของยอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ตามลําดับ และยอด  

รายได้คิดเป็นร้อยละ 1.7 และร้อยละ 1.5 ของยอดรายได้รวมสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ตามลําดับ   

นอกจากนี้ งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียจํานวน 751.6 ล้านบาท  

และ 734.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ตามลําดับ และส่วนแบ่งกําไรของบริษัทย่อยจํานวน  

73.3 ล้านบาท และ 191.4 ล้านบาท สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ตามลําดับ งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นและความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

จํานวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ได้ถือตาม

รายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น  

 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ

ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  

หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน  

งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็น  

สาระสําคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบ  

การเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวถึงในวรรคแรกให้  

ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

  

 จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะ

การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ  

แต่ละปีของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน)   

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

  

 

 

 

 สุมาลี  รีวราบัณฑิต     

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

 

บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ : 16 กุมภาพันธ์ 2550 
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Report of Independent Auditor

To The Board of Directors and Shareholders of Precious Shipping Public Company Limited 
 
 I have audited the accompanying consolidated balance sheets of Precious Shipping Public Company 
Limited and subsidiaries as at 31 December 2006 and 2005, the related consolidated statements of income, 
changes in shareholders’ equity and cash flows for the years then ended, and the separate financial statements of 
Precious Shipping Public Company Limited for the same periods. These financial statements are the responsibility 
of the management of the Company and subsidiaries as to their correctness and the completeness of the 
presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audits. I did 
not audit the financial statements of 4 subsidiaries (2005 : 4 subsidiaries) incorporated overseas which are 
included in these consolidated financial statements. The assets and revenues of these subsidiaries as included in 
the consolidated financial statements constitute 5.7% and 3.5% of the consolidated total assets as at 31 
December 2006 and 2005, respectively, and 1.7% and 1.5% of the consolidated total revenues for the years 
then ended, respectively. In addition, the Company’s financial statements included investments in these 
subsidiaries as at 31 December 2006 and 2005 of Baht 751.6 million and Baht 734.6 million, respectively, 
stated under equity method, and share of income from these subsidiaries for the years then ended of Baht 73.3 
million and Baht 191.4 million, respectively. The financial statements of these subsidiaries were audited by other 
auditors, whose reports have been furnished to me, and my opinion, in so far as it relates to the amounts included 
for those subsidiaries in the consolidated financial statements and the Company’s financial statements, is based 
solely on the reports of these other auditors.  
 
 I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards.  Those standards require 
that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free 
of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and 
disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and 
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.    
I believe that my audits and the reports of other auditors as referred to in the first paragraph, provide a reasonable 
basis for my opinion. 
 
 In my opinion, based on my audits and the reports of other auditors, the financial statements referred to 
above present fairly, in all material respects, the financial position of Precious Shipping Public Company Limited 
and subsidiaries and of Precious Shipping Public Company Limited as at 31 December 2006 and 2005, the 
results of their operations and cash flows for the years then ended, in accordance with generally accepted 
accounting principles. 
 
 
  
        
 Sumalee Reewarabandith 
 Certified Public Accountant (Thailand) No. 3970 
 
Ernst & Young Office Limited 
Bangkok: 16 February 2007 
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11 1,258,574,577 738,622,662 41,282,018 10,865,512 

 เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 8 - - - -

 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 6 101,106,910 176,402,542 - -

  ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย 7 - - 1,749,611,375 2,289,263,063 

  น้ำมันเชื้อเพลิง  43,614,009 63,433,373 - -

  เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ 111,251,224 92,544,826 - -

 ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ  26,347,145 50,767,056 221,803 598,109 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  62,071,930 45,168,857 17,063,990 19,471,644 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,602,965,795 1,166,939,316 1,808,179,186 2,320,198,328 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

  เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 8 119,767,616 113,305,776 10,820,478,414 9,347,793,063 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 9 10,130,430 - 10,130,430 -

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 11,023,851,695 12,496,747,668 60,338,726 53,978,906 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,429,706 3,615,540 662,711 656,712 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  11,155,179,447 12,613,668,984 10,891,610,281 9,402,428,681 

รวมสินทรัพย์ 12,758,145,242 13,780,608,300 12,699,789,467 11,722,627,009 

งบดุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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Balance Sheets

Precious Shipping Public Company Limited and Subsidiaries

As at 31 December 2006 and 2005

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

Note 2006 2005 2006 2005

ASSETS

Current assets      

 Cash and cash equivalents 11 1,258,574,577 738,622,662 41,282,018 10,865,512 

 Current investment - net 8 - - - -

 Trade accounts receivable - net 6 101,106,910 176,402,542 - -

 Receivable from and advances to 

    subsidiaries 7 - - 1,749,611,375 2,289,263,063 

 Bunker oil  43,614,009 63,433,373 - -

 Advances to vessel masters 111,251,224 92,544,826 - -

  Claim recoverable  26,347,145 50,767,056 221,803 598,109 

 Other current assets  62,071,930 45,168,857 17,063,990 19,471,644 

Total current assets  1,602,965,795 1,166,939,316 1,808,179,186 2,320,198,328 

Non-current assets      

 Investments accounted for under 

    equity method 8 119,767,616 113,305,776 10,820,478,414 9,347,793,063 

 Other long-term investment 9 10,130,430 - 10,130,430 -

 Property, plant and 

  equipment - net 10 11,023,851,695 12,496,747,668 60,338,726 53,978,906 

 Other non-current assets  1,429,706 3,615,540 662,711 656,712 

Total non-current assets 11,155,179,447 12,613,668,984 10,891,610,281 9,402,428,681 

Total assets 12,758,145,242 13,780,608,300 12,699,789,467 11,722,627,009 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit : Baht)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน      

  เจ้าหนี้การค้า  82,603,363 117,581,885 695,472 5,374,750 

  เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทย่อย 7 - - 583,914,539 1,093,714,629 

 เงินกู้ยืมด้อยสิทธิจากบริษัทย่อย
  ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

 
7 

 
-

 
-

 
-

 
662,818,000 

     เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล 11 160,060,832 - - -

     รายได้รับล่วงหน้า  176,407,290 125,615,195 - -

     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย  100,470,812 104,110,529 - -

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  118,841,601 154,360,379 38,113,343 11,232,664 

     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย  47,038,249 7,332,566 45,317,384 6,206,177 

     หนี้สินหมุนเวียนอื่น  35,016,461 31,934,978 6,505,540 3,460,821 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 720,438,608 540,935,532 674,546,278 1,782,807,041 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

     เงินกู้ยืมระยะยาว 12 - 3,293,967,999 - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   - 3,293,967,999 - -

รวมหนี้สิน   720,438,608 3,834,903,531 674,546,278 1,782,807,041 

งบดุล (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

Note 2006 2005 2006 2005

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

Current liabilities       

 Trade accounts payable   82,603,363 117,581,885 695,472 5,374,750 

  Payable to and advances from   
  subsidiaries 7 - - 583,914,539 1,093,714,629 

  Current portion of subordinated loans
    from subsidiaries 7 - - - 662,818,000 

  Advances received from vessel sales 11 160,060,832 - - -

  Advances received from charterers  176,407,290 125,615,195 - -

  Accrued crew accounts  100,470,812 104,110,529 - -

  Accrued expenses  118,841,601 154,360,379 38,113,343 11,232,664 

 Withholding tax payable  47,038,249 7,332,566 45,317,384 6,206,177 

 Other current liabilities  35,016,461 31,934,978 6,505,540 3,460,821 

Total current liabilities 720,438,608 540,935,532 674,546,278 1,782,807,041 

Non-current liabilities     

 Long-term loans 12 - 3,293,967,999 - -

Total non-current liabilities  - 3,293,967,999 - -

Total liabilities  720,438,608 3,834,903,531 674,546,278 1,782,807,041 

Balance Sheets (Continued)

Precious Shipping Public Company Limited and Subsidiaries

As at 31 December 2006 and 2005
(Unit : Baht)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น  

  ทุนจดทะเบียน
          หุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น 
     มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 

520,000,000 520,000,000 520,000,000 520,000,000 

  ทุนที่ออกและชำระแล้ว
       หุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น 
      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 
520,000,000 

 
520,000,000 

  

520,000,000 520,000,000 

 ส่วนเกินทุน     

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  411,429,745 411,429,745 411,429,745 411,429,745 

   ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน 16 21,114,984 - 21,114,984 -

   ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
   สินทรัพย์ของบริษัทย่อย 13  144,278,576  -  144,278,576 - 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 126,689,683 161,698,471 126,689,683 161,698,471 

 กำไรสะสม

   จัดสรรแล้ว      

      สำรองตามกฎหมาย 
    - บริษัทฯ 14 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 

            - บริษัทย่อย 14 424,620,000 399,010,000 - -

      สำรองหุ้นทุนซื้อคืน 15 414,918,176 450,880,716 414,918,176 450,880,716 

   ยังไม่ได้จัดสรร  10,325,110,201  8,395,681,752 
 

10,749,730,201  8,794,691,752 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 12,440,161,365 10,390,700,684 12,440,161,365 10,390,700,684 

หัก : หุ้นทุนซื้อคืน 16  (414,918,176) (450,880,716) (414,918,176) (450,880,716)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ 12,025,243,189 9,939,819,968 12,025,243,189 9,939,819,968 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 12,463,445 5,884,801 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  12,037,706,634 9,945,704,769 12,025,243,189 9,939,819,968 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,758,145,242 13,780,608,300 12,699,789,467 11,722,627,009 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบดุล (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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Balance Sheets (Continued)

Precious Shipping Public Company Limited and Subsidiaries

As at 31 December 2006 and 2005

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

Note 2006 2005 2006 2005

Shareholder’s Equity

Share capital

 Registered share capital 
  520,000,000 ordinary shares 
   of Baht 1 each 520,000,000 520,000,000 520,000,000 520,000,000 

 Issued and paid-up share capital   
    520,000,000 ordinary shares 
   of Baht 1 each 520,000,000 520,000,000 520,000,000 520,000,000 

Paid-in capital     

 Premium on ordinary shares  411,429,745 411,429,745 411,429,745 411,429,745 

  Premium on treasury stock 16 21,114,984 - 21,114,984 -

 Revaluation surplus on  assets 
  of subsidiary 13 144,278,576 - 144,278,576 -

Translation adjustment 126,689,683 161,698,471 126,689,683 161,698,471 

Retained earnings

 Appropriated      

    Statutory reserve  - the Company 14 52,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 

         - subsidiaries 14 424,620,000 399,010,000 - -

    Treasury stock reserve 15 414,918,176 450,880,716 414,918,176 450,880,716 

  Unappropriated  10,325,110,201  8,395,681,752  10,749,730,201  8,794,691,752 

Total equity attributable to
  Company’s shareholders 12,440,161,365 10,390,700,684 12,440,161,365 10,390,700,684 

Less : Treasury stock 16 (414,918,176) (450,880,716) (414,918,176) (450,880,716)

Equity attributable to the 
  Company’s shareholders - net 12,025,243,189 9,939,819,968 12,025,243,189 9,939,819,968 

Minority interest - equity attributable 
  to minority  shareholders of 
    subsidiaries 12,463,445 5,884,801 - -

Total shareholders’ equity  12,037,706,634 9,945,704,769 12,025,243,189 9,939,819,968 

Total liabilities and shareholders’ equity 12,758,145,242 13,780,608,300 12,699,789,467 11,722,627,009 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit : Baht)
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หมายเหตุ 2549 2548 2549 2548

รายได้

  รายได้จากการเดินเรือ  9,056,303,035 11,006,816,578 - -

  รายได้จากการให้บริการ 7 20,207,808 24,014,938 92,656,259 94,930,609 

   ดอกเบี้ยรับ  27,983,874 36,390,460 4,106,310 7,801,542 

  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  122,837,200 - - 16,761,136 

   รายได้อื่น  3,549,881 5,262,965 3,006,682 1,493,977 

 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 19,875,074 18,260,676 3,943,210,918 6,376,796,781 

รวมรายได้  9,250,756,872 11,090,745,617 4,042,980,169 6,497,784,045 

ค่าใช้จ่าย      

 ต้นทุนการเดินเรือ      

     ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ  2,120,077,863 1,984,275,808 - -

     รายจ่ายท่าเรือ  340,215,729 153,510,628 - -

     น้ำมันเชื้อเพลิง  489,688,978 151,165,533 - -

 รวมต้นทุนการเดินเรือ  2,949,982,570 2,288,951,969 - -

 ค่าเสื่อมราคา 10 2,093,430,137 1,874,594,367 6,052,827 3,184,182 

   ต้นทุนการให้บริการ  31,658,084 23,188,287 - -

  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7 278,123,001 267,733,503 256,071,167 234,555,161 

   หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 31,814,057 17,183,476 - 6,822,164 

   โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงิน
   ลงทุนชั่วคราว 8 - (146,123,966) - (25,230,946)

  ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 8 - 24,184,706 - 25,230,906 

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  - 161,686,785 35,453,320 -

รวมค่าใช้จ่าย  5,385,007,849 4,511,399,127 297,577,314 244,561,467 

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 3,865,749,023 6,579,346,490 3,745,402,855 6,253,222,578 

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (144,053,394)  (392,158,580)  (30,280,099)  (76,615,860)

กำไรหลังดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 3,721,695,629 6,187,187,910 3,715,122,756 6,176,606,718 

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ
  บริษัทย่อย (6,572,873) (10,581,192) - -

กำไรสุทธิสำหรับปี 18 3,715,122,756 6,176,606,718 3,715,122,756 6,176,606,718 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 20     

     กำไรสุทธิ  7.33 12.19 7.33 12.19 

     จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) 506,689,083 506,613,700 506,689,083 506,613,700 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบกำไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

Note 2006 2005 2006 2005

Revenues

  Vessel operating income  9,056,303,035 11,006,816,578 - -

  Service income 7 20,207,808 24,014,938 92,656,259 94,930,609 

   Interest income  27,983,874 36,390,460 4,106,310 7,801,542 

  Exchange gains  122,837,200 - - 16,761,136 

   Other income  3,549,881 5,262,965 3,006,682 1,493,977 

 Share of income from investments 
   accounted for under equity method 19,875,074 18,260,676 3,943,210,918 6,376,796,781 

Total revenues  9,250,756,872 11,090,745,617 4,042,980,169 6,497,784,045 

Expenses      

 Vessel operating costs      

     Vessel running expenses  2,120,077,863 1,984,275,808 - -

     Voyage disbursements  340,215,729 153,510,628 - -

     Bunker consumption  489,688,978 151,165,533 - -

 Total vessel operating costs  2,949,982,570 2,288,951,969 - -

 Depreciation 10 2,093,430,137 1,874,594,367 6,052,827 3,184,182 

   Cost of services  31,658,084 23,188,287 - -

  Administrative expenses 7 278,123,001 267,733,503 256,071,167 234,555,161 

   Bad debt and allowance for doubtful 
   accounts 31,814,057 17,183,476 - 6,822,164 

  Reversal of allowance for loss 
   on current investments 8 - (146,123,966) - (25,230,946)

  Loss on sales of current 
   investments 8 - 24,184,706 - 25,230,906 

  Exchange losses  - 161,686,785 35,453,320 -

Total expenses  5,385,007,849 4,511,399,127 297,577,314 244,561,467 

Income before interest and financial costs 3,865,749,023 6,579,346,490 3,745,402,855 6,253,222,578 

Interest and financial costs  (144,053,394)  (392,158,580)  (30,280,099)  (76,615,860)

Income after interest and financial costs 3,721,695,629 6,187,187,910 3,715,122,756 6,176,606,718 

Net income attributable to minority 
  interest (6,572,873) (10,581,192) - -

Net income for the year 18 3,715,122,756 6,176,606,718 3,715,122,756 6,176,606,718 

Basic earnings per share 20     

 Net income  7.33 12.19 7.33 12.19 

 Weighted average number of ordinary 
    shares (shares) 506,689,083 506,613,700 506,689,083 506,613,700 

Income Statements

Precious Shipping Public Company Limited and Subsidiaries

For The Years Ended 31 December 2006 and 2005

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit : Baht)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน     

  กำไรสุทธิสำหรับปี 3,715,122,756 6,176,606,718 3,715,122,756 6,176,606,718 

 ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)     

    จากกิจกรรมดำเนินงาน     

     ค่าเสื่อมราคา 2,093,430,137 1,874,594,367 6,052,827 3,184,182 

     หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 31,814,057 17,183,476 -  6,822,164 

      โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน  
         ชั่วคราว - (146,123,966) -  (25,230,946)

    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - 24,184,706 -  25,230,906 

          ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่
      เกิดขึ้นจริง 7,240,836 158,212,245 25,161 200,687 

     ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธี
       ส่วนได้เสีย  (19,875,074)  (18,260,676)  (3,943,210,918)  (6,376,796,781)

         กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ (845,730) (575,834) (685,730) (298,490)

         กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
     ส่วนน้อยของบริษัทย่อย  6,572,873  10,581,192 - -

 กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อน
  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
     ดำเนินงาน 5,833,459,855 8,096,402,228 (222,695,904) (190,281,560)

  สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การค้า  35,328,762  (155,376,687)  -  - 

     ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย - - 2,456,629,043 3,585,493,705 

    น้ำมันเชื้อเพลิง 19,819,364 (56,913,150) - -

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (11,225,833) 2,234,229 2,783,960 (16,565,253)

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  30,124  1,500 (5,999) 1,500 

 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

   เจ้าหนี้การค้า  (34,699,069)  22,309,628  (4,704,439)  2,363,217 

   เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทย่อย  -  - (509,800,090) (1,236,198,879)

   รายได้รับล่วงหน้า  53,616,603  (81,662,778) - (1,294,162)

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 227,956 76,715,479  69,036,605  (933,756)

      เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 5,896,557,762 7,903,710,449 1,791,243,176 2,142,584,812 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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Cash Flow Statements

Precious Shipping Public Company Limited and Subsidiaries

For the Years Ended 31 December 2006 and 2005

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

2006 2005 2006 2005

Cash flows from operating activities     

  Net income for the year 3,715,122,756 6,176,606,718 3,715,122,756 6,176,606,718 

 Adjustments to reconcile net income 
   to net cash provided by (paid from) 
     operating activities :     

     Depreciation 2,093,430,137 1,874,594,367 6,052,827 3,184,182 

     Bad debt and allowance for 
    doubtful accounts 31,814,057 17,183,476 -  6,822,164 

      Reversal of allowance for loss on  
    current investments - (146,123,966) -  (25,230,946)

    Loss on sales of current 
    investments - 24,184,706 -  25,230,906 

         Unrealised exchange losses 7,240,836 158,212,245 25,161 200,687 

       Share of income from investments  
    accounted for under equity 
      method  (19,875,074)  (18,260,676)  (3,943,210,918)  (6,376,796,781)

        Gain on sales of equipment (845,730) (575,834) (685,730) (298,490)

          Net income attributable to 
    minority interest  6,572,873  10,581,192 - -

 Income (losses) from operating 
  activities before changes in 
     operating assets and liabilities 5,833,459,855 8,096,402,228 (222,695,904) (190,281,560)

  Operating assets (increase) decrease

   Trade accounts receivable  35,328,762  (155,376,687)  -  - 

     Receivable from and advances to 
    subsidiaries - - 2,456,629,043 3,585,493,705 

    Bunker oil 19,819,364 (56,913,150) - -

    Other current assets (11,225,833) 2,234,229 2,783,960 (16,565,253)

    Other non-current assets  30,124  1,500 (5,999) 1,500 

 Operating liabilities increase (decrease)    

   Trade accounts payable  (34,699,069)  22,309,628  (4,704,439)  2,363,217 

   Payable to and advances from 
    subsidiaries  -  - (509,800,090) (1,236,198,879)

   Advances received from charterers  53,616,603  (81,662,778) - (1,294,162)

  Accrued expenses and other current 
    liabilities 227,956 76,715,479  69,036,605  (933,756)

     Net cash flows from operating 
     activities 5,896,557,762 7,903,710,449 1,791,243,176 2,142,584,812 

(Unit : Baht)



170 รายงานประจำปี 2549 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

 2549 2548 2549 2548

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

  เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนช่ัวคราว - 121,939,260 - 40 
   เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดย
   บริษัทย่อย 16,813,948 - - -

   เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพ่ิมข้ึน - - -  (580,000,000)
   ซ้ือเรือเดินทะเล อุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่าย
      ในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ  (476,271,007)  (2,853,752,651)

 
 (12,433,837)

 
 (22,029,812)

   เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 866,920 575,944  706,920  298,563 

   ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น (10,130,430) -  (10,130,430)  - 

  เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล 160,060,832 -  -  - 

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (308,659,737) (2,731,237,447) (21,857,347) (601,731,209)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

  เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (3,293,967,999) (4,424,972,039)  -  - 

  เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน 57,077,524 -  57,077,524  - 

 เงินปันผลจ่าย (1,796,046,847) (1,543,657,175) (1,796,046,847) (1,543,657,175)

   เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  -  (21,215,912)  -  - 

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (5,032,937,322) (5,989,845,126) (1,738,969,323) (1,543,657,175)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (35,008,788) 30,878,801  -  - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 
   (ลดลง) สุทธิ 519,951,915 (786,493,323) 30,416,506   (2,803,572)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 738,622,662 1,525,115,985 10,865,512 13,669,084 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,258,574,577 738,622,662 41,282,018 10,865,512 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

  เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ     

    ดอกเบี้ยจ่าย 112,447,053 313,798,534 - -

     ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3,381,315 3,365,324 2,820,745 2,925,933 

  รายการที่มิใช่เงินสด     
  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยโดยหักกลบ     
   ลบหนี้กับลูกหนี้่/เจ้าหนี้บริษัทย่อย  -  -  2,465,215,567  4,651,524,166 
 จ่ายคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิจากบริษัทย่อย  
   โดยหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้/
   เจ้าหนี้บริษัทย่อย  -  -  662,818,000  - 
     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของ
      บริษัทย่อยตามสัดส่วนท่ีบริษัทฯถือหุ้น  144,278,576  -  144,278,576  - 
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของ
       บริษัทย่อยตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
        ส่วนน้อย

   

 5,771  -  -  - 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
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 CONSOLIDATED            THE COMPANY ONLY

 2006 2005 2006 2005

Cash flows from operating activities     

  Cash received from sales of current 
    investments - 121,939,260 - 40 

   Dividend received from associated held by 
  a subsidiary 16,813,948 - - -

   Increase in investments accounted for under 
  equity method - - -  (580,000,000)

   Acquisitions of vessels, equipment and 
  payment of dry-dock and special survey
       expenses

  

 (476,271,007)  (2,853,752,651)  (12,433,837)  (22,029,812)

   Proceeds from sales of equipment 866,920 575,944  706,920  298,563 

   Purchase of other long-term investment (10,130,430) -  (10,130,430)  - 

  Advances received from vessel sales 160,060,832 -  -  - 

     Net cash flows used in investing activities (308,659,737) (2,731,237,447) (21,857,347) (601,731,209)

Cash flows from financing activities     

  Cash paid for long-term loans (3,293,967,999) (4,424,972,039)  -  - 

  Cash received from disposals of treasury 
  stock 57,077,524 -  57,077,524  - 

   Dividend paid  (1,796,046,847)  (1,543,657,175)  (1,796,046,847)  (1,543,657,175)

   Dividend paid to minority interest  -  (21,215,912)  -  - 

    Net cash flows used in financing activities  (5,032,937,322)  (5,989,845,126)  (1,738,969,323)  (1,543,657,175)

Increase (decrease) in translation adjustment (35,008,788) 30,878,801  -  - 

Net increase (decrease) in cash and cash 
  equivalents 519,951,915 (786,493,323) 30,416,506 (2,803,572)

Cash and cash equivalents at beginning of year 738,622,662 1,525,115,985 10,865,512 13,669,084 

Cash and cash equivalents at end of year 1,258,574,577 738,622,662 41,282,018 10,865,512 

Supplemental cash flows information

  Cash paid during the year for     

    Interest expense 112,447,053 313,798,534 - -

     Withholding tax deducted at source 3,381,315 3,365,324 2,820,745 2,925,933 

  Non-cash transactions     

  Dividend income from subsidiaries offset 
   against receivable from/payable 
     to subsidiaries  -  -  2,465,215,567  4,651,524,166 

     Repayment of subordinated loans from  
   subsidiaries offset against receivable 
     from/ payable to subsidiaries  -  -  662,818,000  - 

  Revaluation surplus on assets of subsidiary 
   - the Company’s interest  144,278,576  -  144,278,576  - 

   Revaluation surplus on assets of subsidiary 
   - minority interest  5,771  -  -  - 

Cash Flow Statements (Continued)

Precious Shipping Public Company Limited and Subsidiaries

For the Years Ended 31 December 2006 and 2005

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit : Baht)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาในประเทศ

ไทย บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักเป็นบริษัทโฮลดิ้ง คอมพานี เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมี

ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ

แสดงรายการในงบการเงินได้ทําขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 14 

กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

 

3. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 3.1  งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   

ดังต่อไปนี้ 

บริษัทย่อย
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

โดยบริษัทฯ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ลักษณะของธุรกิจ

ร้อยละของ
สินทรัพย์ที่รวม

อยู่ในสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร้อยละของรายได้
ที่รวมอยู่ในรายได้
รวมสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2549
ร้อยละ

2548
ร้อยละ

2549
ร้อยละ

2548
ร้อยละ

2549
ร้อยละ

2548
ร้อยละ

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
 1. บริษัท พรีเชียส เม็ททัลซ์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  2.18  2.67  3.75  3.78
 2. บริษัท พรีเชียส วิชเชส จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  2.84  2.34  3.92  3.90
 3. บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ้ง จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  5.27  5.05  2.44  2.25
 4. บริษัท พรีเชียส มิเนอรัลส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  4.74  4.99  3.47  3.97
 5. บริษัท พรีเชียส แลนด์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  0.97  1.23  1.96  1.96
 6. บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  5.39  5.43  4.10  3.73
 7. บริษัท พรีเชียส เลคส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  1.35  1.54  1.61  2.07
 8. บริษัท พรีเชียส ซีส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  1.95  1.86  1.73  2.08
 9. บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  1.79  1.76  1.87  1.32
 10. บริษัท พรีเชียส โอเชียนส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  1.33  1.38  2.08  2.16
 11. บริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  1.92  2.29  3.89  3.57
 12. บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  4.73  4.63  4.03  5.19
 13. บริษัท พรีเชียส แซฟไฟร์ส จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  3.05  2.92  1.98  1.26
 14. บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  8.88  8.93  5.47  4.71
 15. บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  0.95  1.38  1.92  1.95
 16.  บริษัท พรีเชียส โอปอลส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  0.54  1.19  2.10  2.45

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
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Notes to Consolidated 
Financial Statement
Precious Shipping Public Company Limited and Subsidiaries

For the Years Ended 31 December 2006 and 2005

1. GENERAL INFORMATION 

Precious Shipping Public Company Limited (“The Company”) is a public limited company incorporated and 
domiciled in Thailand.  The Company is principally engaged as a holding company for investment in the 
marine transportation business and its registered address is   Cathay House, 7th Floor, 8 North Sathorn 
Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500. 
 

2. BASIS OF PREPARATION 

The financial statements have been prepared in accordance with accounting standards enunciated under the 
Accounting Profession Act B.E. 2547. The presentation of the financial statements has been made in 
compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 14 
September 2001, issued under the Accounting Act B.E. 2543. 

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in 
the accounting policies. 
 

3. BASIS OF CONSOLIDATION 

 3.1 The consolidated financial statements include the financial statements of Precious Shipping Public 
Company Limited and the following subsidiaries:  

Subsidiaries 
Country of 

incorporation 

Percentage 
 directly and 

indirectly owned 
by the Company Nature of business 

Assets as a  
percentage to 

the consolidated 
total assets as 

at 31 December 

Revenues as a 
percentage to the 
consolidated total 

revenues for the years  
ended 31 December 

2006
Percent 

2005
Percent 

2006
Percent 

2005
Percent 

2006
Percent 

2005
Percent 

  Subsidiaries held by the Company
  1. Precious Metals Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  2.18  2.67  3.75  3.78
  2. Precious Wishes Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  2.84  2.34  3.92  3.90
  3. Precious Stones Shipping Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  5.27  5.05  2.44  2.25
  4. Precious Minerals Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  4.74  4.99  3.47  3.97
  5. Precious Lands Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  0.97  1.23  1.96  1.96
  6. Precious Rivers Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  5.39  5.43  4.10  3.73
  7. Precious Lakes Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.35  1.54  1.61  2.07
  8. Precious Seas Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.95  1.86  1.73  2.08
  9. Precious Stars Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.79  1.76  1.87  1.32
  10. Precious Oceans Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.33  1.38  2.08  2.16
  11. Precious Planets Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.92  2.29  3.89  3.57
  12. Precious Diamonds Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  4.73  4.63  4.03  5.19
  13. Precious Sapphires Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  3.05  2.92  1.98  1.26
  14. Precious Emeralds Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  8.88  8.93  5.47  4.71
  15. Precious Rubies Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  0.95  1.38  1.92  1.95
  16.  Precious Opals Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  0.54  1.19  2.10  2.45
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บริษัทย่อย
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

โดยบริษัทฯ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ลักษณะของธุรกิจ

ร้อยละของ
สินทรัพย์ที่รวม

อยู่ในสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ร้อยละของรายได้
ที่รวมอยู่ในรายได้
รวมสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2549
ร้อยละ

2548
ร้อยละ

2549
ร้อยละ

2548
ร้อยละ

2549
ร้อยละ

2548
ร้อยละ

 17. บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  8.41  8.60  5.45  4.32
 18. บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  1.54  1.57  4.17  3.18
 19. บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 1.90 1.61 3.57 4.41
 20. บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 1.76 2.11 3.87 4.43
 21. บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 1.76 2.13 3.53 3.43
 22.  บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 2.19 2.61 3.04 3.13
 23. บริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 1.01 1.06 3.27 3.46
 24. บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 2.28 2.08 3.33 4.03
 25. บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  1.07  1.03  3.56  3.70
 26. บริษัท พรีเชียส ออคิดส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  5.18  5.32  4.30  3.57
 27. บริษัท พรีเชียส ลากูนส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  1.97  1.90  1.52  1.55
 28. บริษัท พรีเชียส คลิฟส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล  1.93  1.98  1.62  1.59
 29.  บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 2.25 2.22 1.74 1.57
 30. บริษัท พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 2.30 2.28 1.65 1.49
 31. บริษัท พรีเชียส รีสอร์ทส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 2.72 2.80 1.45 1.56
 32. บริษัท พรีเชียส ซิตี้ส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 3.32 3.31 2.37 1.96
 33.  บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 0.97 0.94 1.89 2.69
 34.  บริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จำกัด ไทย 99.99 99.99 ขนส่งทางทะเล 0.83 1.13 1.85 1.72
 35.  บริษัท  เนดเท็กซ์ จำกัด ไทย 69.99 69.99 คลังเก็บสินค้าลอยน้ำ* - - - -
 36.  บริษัท พรีเชียส สตอเรจ เทอมินัลส์ จำกัด ไทย 69.99 69.99 คลังเก็บสินค้าลอยน้ำ* - - - -
 37.  บริษัท เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด สิงคโปร์ 100.00 100.00 โฮลดิ้ง คอมพานี* - - - -
 38. บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ปานามา) เอส เอ ปานามา 99.99 99.99 ให้บริการเช่าเรือ 0.18 0.84 (0.07) 0.01
 39.  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด เมอริเชียส 100.00 100.00 โฮลดิ้ง คอมพานี* 0.11 - - -
 40.  บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด สิงคโปร์ 100.00 100.00 ขนส่งทางทะเล 3.52 2.11 0.06 0.13
 41.  บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ยูเค) ลิมิเตด อังกฤษ 99.99 99.99 ให้บริการเช่าเรือ 0.83 0.23 0.05 -
 42.  บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด ไทย 99.99 99.99 ผู้บริหารเรือทางด้าน

เทคนิค
1.81 0.78 0.22 0.24

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
 43.  บริษัท แรพพิด พอร์ท ลิสซิ่ง พีทีอี ลิมิเตด สิงคโปร์ 100.00 100.00 โฮลดิ้ง คอมพานี* - - - -
 44.  บริษัท พีเอสแอล บัลค์ เทอร์มิเนอร์ ลิมิเตด เมอริเชียส 100.00 100.00 โฮลดิ้ง คอมพานี* - - - -
 45.  บริษัท พีเอสแอล อินเวสท์เมนท์ ลิมิเตด เมอริเชียส 100.00 100.00 โฮลดิ้ง คอมพานี* - - - -
 46.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไลเทอร์เรจ ลิมิเตด เมอริเชียส 100.00 100.00 โฮลดิ้ง คอมพานี 0.89 0.82 0.21 0.16
 47.  บริษัท พีเอสแอล ทุน ชิพปิ้ง พีทีอี ลิมิเตด สิงคโปร์ 64.06 64.06 ขนส่งทางทะเล 0.36 0.33 1.34 1.24
 48. บริษัท เรจิดอร์ พีทีอี ลิมิเตด สิงคโปร์ 100.00 100.00 โฮลดิ้ง คอมพานี* - - - -

* ปัจจุบันได้หยุดดำเนินธุรกิจแล้ว 
 

 3.2 งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก

เปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุลสําหรับรายการสินทรัพย์และหนี้สิน และใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนสําห

รับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผล

ต่างจากการแปลงค่างบการเงิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
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Subsidiaries 

Percentage 
 directly and 

indirectly owned 
by the Company Nature of business 

Assets as a  
percentage to 

the consolidated 
total assets as 

at 31 December 

Revenues as a 
percentage to the 
consolidated total 

revenues for the years  
ended 31 December 

Country of 
incorporation 

2006 2005 2006 2005 2006 2005
Percent Percent Percent Percent Percent Percent 

17.   Precious Garnets Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  8.41  8.60  5.45  4.32
18. Precious Pearls Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.54  1.57  4.17  3.18
19. Precious Flowers Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.90  1.61  3.57  4.41
20. Precious Forests Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.76  2.11  3.87  4.43
21. Precious Trees Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.76  2.13  3.53  3.43
22. Precious Ponds Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  2.19  2.61  3.04  3.13
23. Precious Ventures Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation 1.01 1.06 3.27 3.46
24. Precious Capitals Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation 2.28 2.08 3.33 4.03
25. Precious Jasmines Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.07  1.03  3.56  3.70
26. Precious Orchids Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  5.18  5.32  4.30  3.57
27. Precious Lagoons Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.97  1.90  1.52  1.55
28. Precious Cliffs Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation  1.93  1.98  1.62  1.59
29.  Precious Hills Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation 2.25 2.22 1.74 1.57
30.  Precious Mountains Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation 2.30 2.28 1.65 1.49
31.  Precious Resorts imited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation 2.72 2.80 1.45 1.56
32.  Precious Cities LimitedLimited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation 3.32 3.31 2.37 1.96
33.  Precious Comets LimitedLimited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation 0.97 0.94 1.89 2.69
34.  Precious Ornaments Limited Thailand 99.99 99.99 Marine transportation 0.83 1.13 1.85 1.72
35.  Nedtex Limited Thailand 69.99 69.99 Bulk storage barges* - - - -
36.  Precious Storage Terminals Limited Thailand 69.99 69.99 Bulk storage barges* - - - -
37.  Thebes Pte. Limited Singapore 100.00 100.00 Holding company* - - - -
38.  Precious Shipping (Panama) S.A. Panama 99.99 99.99 Chartering 0.18 0.84 (0.07) 0.01
39.  Precious Shipping (Mauritius) Limited Mauritius 100.00 100.00 Holding company* 0.11 - - -
40.  Precious Shipping Pte. Limited  
 (Singapore) Singapore 100.00 100.00 Marine transportation 3.52 2.11 0.06 0.13
41.  Precious Shipping (UK) Limited England 99.99 99.99 Chartering 0.83 0.23 0.05 -
42. Great Circle Shipping Agency Limited

Thailand 99.99 99.99
Ship technical  
management 1.81 0.78 0.22 0.24

Subsidiaries held by subsidiaries 
43.  Rapid Port Leasing Pte. Limited Singapore 100.00 100.00 Holding company* - - - -
44.  PSL Bulk Terminal Company Limited Mauritius 100.00 100.00 Holding company* - - - -
45.  PSL Investments Limited Mauritius 100.00 100.00 Holding company* - - - -
46.  International Lighterage Limited Mauritius 100.00 100.00 Holding company 0.89 0.82 0.21 0.16
47.  PSL Thun Shipping Pte. Limited Singapore 64.06 64.06 Marine transportation 0.36 0.33 1.34 1.24
48. Regidor Pte. Limited Singapore 100.00 100.00 Holding company* - - - -

*Currently suspended their businesses

3.2 The financial statements of overseas subsidiary and associated companies are translated into Thai 
Baht at the closing exchange rate in respect of assets and liabilities, and at monthly average 
exchange rates in respect of revenues and expenses. The resultant differences have been shown 
under the caption of “Translation adjustment” in shareholders’ equity.  
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 3.3 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญและเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

ของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

 

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้ 

ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยให้

แก้ไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่มีอํานาจควบคุมร่วม และบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไม่ประสงค์จะใช้วิธีราคาทุนในปี 2549 ก็ให้ใช้วิธีส่วนได้เสียตามเดิม

จนถึงสิ้นปี 2549 และให้ใช้วิธีราคาทุนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550  

ทั้งนี้ บริษัทฯ เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในปี 2550 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวิธี

การบันทึกบัญชีในปี 2549 กําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จะลดลง

เป็นจํานวนเงินประมาณ 1,478.0 ล้านบาท (2.92 บาทต่อหุ้น) และส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลเฉพาะบริษัทฯ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2549 จะลดลงเป็นจํานวนเงินประมาณ 5,184.2 ล้านบาท 

 

5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 5.1   การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการเดินเรือ 

รายได้จากการเดินเรือ (ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าเรือ (Hire income) ซึ่งเกิดจากการเช่าเป็นระยะเวลา 

(Time charter) และรายได้ค่าระวางเรือ (Freight income) ซึ่งเกิดจากการเช่าเป็นรายเที่ยว (Voyage charter)) 

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 

 รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน 

 ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ

คล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 

 5.3 ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได ้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน

และการวเิคราะหอ์ายลุกูหนี ้ 

 5.4 น้ำมันเชื้อเพลิง 

น้ำมันเชื้อเพลิงแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด

จะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการเดินเรือเมื่อมีการเบิกใช้ 
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 3.3 Material balances and transactions between the Company and subsidiaries, and investments in 
subsidiaries by the Company and shareholders’ equity of the subsidiaries have been eliminated from the 
consolidated financial statements. 

 
4. ADOPTION OF A NEW ACCOUNTING STANDARD 

In October 2006, the Federation of Accounting Professions issued Notification No. 26/2006 regarding 
Accounting Standard No. 44 “Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments in 
Subsidiaries” (Amendment No. 1), under which investments in subsidiaries, jointly controlled entities and 
associates are to be presented in the separate financial statements under the cost method rather than the 
equity method. Entities which are not ready to adopt the cost method in 2006 can continue to use the equity 
method through the end of 2006 and adopt the cost method as from 1 January 2007.  

In this regard, the Company has elected to adopt the change in 2007. However, if the Company had adopted 
the change in 2006, it would have had the effect of decreasing net income in the separate income statement 
for the year ended 31 December 2006 by approximately Baht 1,478.0 million (Baht 2.92 per share) and 
decreasing net worth in the separate balance sheet at 31 December 2006 by approximately Baht 5,184.2 
million. 
 

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 5.1 Revenue and expense recognition 

Vessel operating income 

Vessel operating income (consisting of Hire income from Time charter and Freight income from Voyage 
charter) and related expenses are recognised on an accrual basis. 

Rendering of services  

Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the stage of 
completion. 

Interest income 

Interest income is recognised as interest accrues based on the effective rate method.  

 5.2 Cash and cash equivalent 

Cash and cash equivalents consist of cash in hand, cash at banks, and all highly liquid investments with 
an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions. 

 5.3 Trade accounts receivable 

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is 
provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is 
based on collection experiences and analysis of debtor aging.  

 5.4 Bunker Oil 

Bunker oil is valued at the lower of cost (first-in, first-out method) and net realisable value and are 
charged to vessel operating costs whenever consumed. 
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 5.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม และเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะ

บริษัทฯ แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งการบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียนี้ เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคา

ทุนที่ซื้อมาและปรับด้วยส่วนได้เสียที่เกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามอัตราส่วน

การลงทุนของบริษัทฯ 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อจากการด้อยค่า (ถ้ามี)  

 5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่ เรือเดินทะเล อาคารชุดและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคา

ทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินและอาคารชุดในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจาก

นั้นบริษัทย่อยดังกล่าวจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคารชุดโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์

ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคา

ตามบญัช ีณ วนัทีใ่นงบดลุแตกตา่งจากมลูคา่ยตุธิรรมอย่างมีสาระสําคัญ 

บริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้  

- บริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการ  

ตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการ  

ตีราคาลดลงและบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการ  

ตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนปีก่อน

แล้ว 

- บริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการ

ตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย” อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนําไปหักออก

จาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย” ไม่เกินจํานวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของ

สินทรัพย์ชนิดเดียวกัน และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน 

 5.7 ค่าเสื่อมราคา 

ค่าเสื่อมราคาของเรือเดินทะเล อาคารชุดและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์

หลังจากหักมูลค่าซาก โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังนี้ 

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสํารวจเรือ 2 ปี และ 4 ปี ตามลําดับ 

อาคารชุด 20 ปี 

สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า 3 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) และ 5 ปี 

อื่น ๆ 5 ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างทํา 
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 5.5 Investments 

Investment in an associated company in the consolidated financial statements, investments in subsidiary 
and associated companies in the Company’s financial statements are valued under equity method.  
Under this method, the investment is recorded at cost and for each subsequent year, the investment is 
adjusted to incorporate the Company’s proportionate share of the operating results in the subsidiary and 
associated companies. 

Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, 
are stated at cost net of allowance for loss on diminution in value (if any). 

 5.6 Property, plant and equipment 

Land is stated at cost/revalued amount. Vessels, condominium and equipment are stated at cost/

revalued amount less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). 

Land and condominium are initially recorded at cost on the acquisition date, and subsequently revalued 

by an independent professional appraiser to their fair values.  Revaluations are made with sufficient 

regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from fair value at the balance 

sheet date. 

Differences arising from the revaluation are dealt with in the financial statements as follows: 

- When an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation of the subsidiary’s 

assets, the increase is credited directly to equity under the heading of “Revaluation surplus on 

assets of subsidiary”. However, a revaluation increase will be recognised as income to the extent 

that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised as an expense. 

- When an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation of the subsidiary’s 

assets, the decrease is recognised as an expense in the income statement.  However, a revaluation 

decrease is to be charged directly against the related “Revaluation surplus on assets of subsidiary” 

to the extent that the decrease does not exceed the amount held in the “Revaluation surplus on 

assets of subsidiary” in respect of those same assets. Any excess amount is to be recognised as 

an expense in the income statement.  

 5.7 Depreciation 

Depreciation of vessels, condominium and equipment is calculated by reference to their costs or the 

revalued amounts, after deducting residual value, on the straight-line basis over the following estimated 

useful lives: 

 Vessels and equipment  3 - 20  years
 Dry-dock and special survey expenses  2 years and 4 years respectively
 Condominium  20 years
 Leasehold improvement   3 years (lease periods) and 5 years
 Others  5 years

Depreciation is included in determining income. 

No depreciation is provided on land and work in progress. 
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 5.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก

ควบคุมโดยบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น

สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุม

การดําเนินงานของบริษัทฯ 

 5.9 เงินตราต่างประเทศ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  

ถัวเฉลี่ยของเดือนก่อนเดือนที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ใน

งบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ณ วันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หาก

สินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ 

หากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของ

สินทรัพย์นั้นลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกําไร

ขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น

แล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า 

 5.11 ผลประโยชน์พนักงาน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 5.12 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 5.13 ภาษีเงินได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยบันทึกภาษีเงินได้โดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมาย

ภาษีอากร 

บริษัทย่อยในต่างประเทศ คํานวณภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 

 5.14 หุ้นทุนซื้อคืน 

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบดุลด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขาย

ของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน และ

หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯ จะนําผลต่างหักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุน

ซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนําผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกําไรสะสม 

 5.15 การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณ์ ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การ

ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ  

งบการเงิน ด้วยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้ 
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 5.8 Related party transactions 

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, 

whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company. 

They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest 

in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, 

directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations. 

 5.9 Foreign currencies 

  Foreign currency transactions during a particular month are translated into Baht at the average 

exchange rates ruling during the previous transaction month. Assets and liabilities denominated in 

foreign currencies outstanding at the balance sheet date are translated into Baht at the exchange rates 

ruling on the balance sheet date. Gains and losses on exchange are included in determining income. 

 5.10 Impairment of assets 

  The Company and subsidiaries assess at each reporting date whether there is an indication that an 

asset may be impaired. If any such indication exists, the Company and subsidiaries make an estimate 

of the asset’s recoverable amount. Where the carrying amount of the asset exceeds its recoverable 

amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment 

losses are recognised in the income statement. An asset’s recoverable amount is the higher of fair 

value less costs to sell and value in use. 

 5.11 Employees’ benefits 

  Salary, wages, bonuses and contributions to the social security fund and provident fund are recognised 

as expenses when incurred.  

 5.12 Provisions 

  Provisions are recognised when the Company and subsidiaries have a present obligation as a result of 

a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be 

required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. 

 5.13 Income tax 

  Income tax of the Company and its subsidiaries in Thailand is provided for in the accounts based on 

the taxable income determined in accordance with tax legislation. 

  Overseas subsidiaries calculate corporate income tax in accordance with the tax rates stipulated by tax 

laws in those countries. 

 5.14 Treasury stock 

  Treasury stock is stated at cost and presented as a deduction from shareholders’ equity. Gains on 

disposal of treasury stock are determined by reference  to the carrying amount and are presented as 

premium on treasury stock. Losses on disposal of treasury stock are determined by reference to the 

carrying amount and are presented in premium on treasury stock and retained earnings, consecutively. 

 5.15 Use of accounting estimates 

  Preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires 

management to make estimates and assumptions in certain circumstances, affecting amounts reported 

in these financial statements and related notes. Actual results could differ from these estimates. 
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6. ลูกหนี้การค้า 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ใน

ใบแจ้งหนี้ได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
งบการเงินรวม

2549 2548

อายุหนี้ค้างชำระ

ไม่เกิน 3 เดือน  79,742  149,571

3 - 6 เดือน  4,655  23,773

6 - 12 เดือน  16,585  2,916

มากกว่า 12 เดือน  36,910  23,554

รวม  137,892  199,814

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (36,785)  (23,411 )

ลูกหนี้การค้า  -  สุทธิ  101,107  176,403

 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ  

ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

 

(หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการ
กำหนดราคา2549 2548 2549 2548

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการให้บริการ - -  92,656  94,931 อัตราคงที่ต่อลำต่อวัน 
โดยอ้างอิงกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารของบริษัทฯ

เงินปันผลรับ - -  2,465,216  4,651,524 ตามที่ประกาศจ่าย

ค่าเช่าอาคารชุดจ่าย - -  10,016  10,673 ราคาตลาด

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินปันผลรับ  16,814 - - - ตามที่ประกาศจ่าย

ค่าตั๋วเครื่องบินจ่าย  26,568  26,193  4,360  4,481 ราคาตลาด

ค่าเช่าและบริการจ่าย  2,333  3,977  1,876  2,462 ราคาตลาด
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6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE  

The outstanding balances of trade accounts receivable as at 31 December 2006 and 2005 are aged, based 
on invoice date, as follows:  

(Unit: Thousand Baht)

CONSOLIDATED

2006 2005

Age of receivables

Not over 3 months  79,742  149,571

3 - 6 months  4,655  23,773

6 - 12 months  16,585  2,916

Over 12 months  36,910  23,554

Total  137,892  199,814

Less: Allowance for doubtful accounts  (36,785)  (23,411)

Trade accounts receivable - net  101,107  176,403

 

7. RELATED PARTY TRANSACTIONS 

During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with related parties, 
which have been concluded on commercial terms and basis agreed upon in the ordinary course of businesses 
between the Company and those companies. Below is a summary of those transactions. 
 

(Unit: Thousand Baht)

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY Pricing policy

2006 2005 2006 2005

Transactions with subsidiaries

(Eliminated from consolidated 
financial statements)

Service income - -  92,656  94,931 Fixed rate per vessel 
per day set with 
reference to the 
administrative cost of 
the Company

Dividend received - -  2,465,216  4,651,524 As declared

Condominium rental expenses - -  10,016  10,673 Market price

Transactions with related companies

Dividend received  16,814 - - - As declared

Air ticket expenses  26,568  26,193  4,360  4,481 Market price

Rental and service expenses  2,333  3,977  1,876  2,462 Market price
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 2549

ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่บริษัทย่อย

 บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ้ง จำกัด 83,181 290,154 188,687 184,648

 บริษัท พรีเชียส มิเนอรัลส์ จำกัด 58,663 331,677 293,766 96,574

 บริษัท พรีเชียส แลนด์ จำกัด - 291,872 290,666 1,206

 บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จำกัด 90,460 373,905 366,114 98,251

 บริษัท พรีเชียส เลคส์ จำกัด - 132,409 130,328 2,081

 บริษัท พรีเชียส ซีส์ จำกัด 23,941 208,559 230,558 1,942

 บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จำกัด 105,670 149,315 253,617 1,368

 บริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จำกัด 3,656 341,019 342,257 2,418

 บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จำกัด 198 815,224 689,982 125,440

 บริษัท พรีเชียส แซฟไฟร์ส จำกัด 74,027 132,160 150,700 55,487

 บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จำกัด 493,661 286,306 429,341 350,626

 บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จำกัด - 194,402 191,625 2,777

 บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จำกัด 506,545 221,062 409,904 317,703

 บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จำกัด - 437,447 434,489 2,958

 บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส์ จำกัด - 345,288 343,621 1,667

 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จำกัด - 340,970 339,103 1,867

 บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จำกัด 486 334,250 332,964 1,772

 บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จำกัด 8,043 269,701 275,876 1,868

 บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จำกัด 1,238 - 1,238 -

 บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จำกัด 945 - 945 -

 บริษัท พรีเชียส ออคิดส์ จำกัด 283,345 159,280 439,995 2,630

 บริษัท พรีเชียส ลากูนส์ จำกัด 925 137,893 126,505 12,313

 บริษัท พรีเชียส คลิฟส์ จำกัด 108,652 178,766 286,275 1,143

 บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จำกัด 3,584 141,869 143,549 1,904

 บริษัท พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จำกัด 16,838 116,804 133,057 585

 บริษัท พรีเชียส รีสอร์ทส์ จำกัด 83,072 75,327 125,931 32,468

 บริษัท พรีเชียส ซิตี้ส์ จำกัด 30,806 182,425 195,555 17,676

 บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จำกัด - 294,500 293,487 1,013

 บริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จำกัด - 257,601 257,413 188

 บริษัท พรีเชียส สตอเรจ เทอมินัลส์ จำกัด 13 20 14 19

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ปานามา) เอส เอ 70,789 - 70,789 -

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด 113,943 23,366 9,064 128,245

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ยูเค) ลิมิเตด 26,145 467,132 391,939 101,338

 บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด 100,437 103,178 4,179 199,436

 รวม 2,289,263 7,633,881 8,173,533 1,749,611
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The balances of the accounts as at 31 December 2006 and 2005 between the Company and those related 
companies are as follows:   

(Unit: Thousand Baht)
THE COMPANY ONLY

2005 Increase Decrease 2006

Receivable from and advances to subsidiaries

Precious Stones Shipping Limited 83,181 290,154 188,687 184,648

Precious Minerals Limited 58,663 331,677 293,766 96,574

Precious Lands Limited - 291,872 290,666 1,206

Precious Rivers Limited 90,460 373,905 366,114 98,251

Precious Lakes Limited - 132,409 130,328 2,081

Precious Seas Limited 23,941 208,559 230,558 1,942

Precious Stars Limited 105,670 149,315 253,617 1,368

Precious Planets Limited 3,656 341,019 342,257 2,418

Precious Diamonds Limited 198 815,224 689,982 125,440

Precious Sapphires Limited 74,027 132,160 150,700 55,487

Precious Emeralds Limited 493,661 286,306 429,341 350,626

Precious Rubies Limited - 194,402 191,625 2,777

Precious Garnets Limited 506,545 221,062 409,904 317,703

Precious Pearls Limited - 437,447 434,489 2,958

Precious Flowers Limited - 345,288 343,621 1,667

Precious Forests Limited - 340,970 339,103 1,867

Precious Trees Limited 486 334,250 332,964 1,772

Precious Ponds Limited 8,043 269,701 275,876 1,868

Precious Capitals Limited 1,238 - 1,238 -

Precious Jasmines Limited 945 - 945 -

Precious Orchids Limited 283,345 159,280 439,995 2,630

Precious Lagoons Limited 925 137,893 126,505 12,313

Precious Cliffs Limited 108,652 178,766 286,275 1,143

Precious Hills Limited 3,584 141,869 143,549 1,904

Precious Mountains Limited 16,838 116,804 133,057 585

Precious Resorts Limited 83,072 75,327 125,931 32,468

Precious Cities Limited 30,806 182,425 195,555 17,676

Precious Comets Limited - 294,500 293,487 1,013

Precious Ornaments Limited - 257,601 257,413 188

Precious Storage Terminals Limited 13 20 14 19

Precious Shipping (Panama) S.A. 70,789 - 70,789 -
Precious Shipping (Mauritius) Limited 113,943 23,366 9,064 128,245
Pecious Shipping (UK) Limited 26,145 467,132 391,939 101,338
Great Circle Shipping Agency Limited 100,437 103,178 4,179 199,436
Total 2,289,263 7,633,881 8,173,533 1,749,611
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 2549

 เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทย่อย

 บริษัท พรีเชียส เม็ททัลซ์  จำกัด  119,652  365,462  446,721 38,393

 บริษัท พรีเชียส วิชเชส จำกัด  119,958  290,268  388,934 21,292

 บริษัท พรีเชียส แลนด์ จำกัด  31,769 -  31,769 -

 บริษัท พรีเชียส เลคส์ จำกัด  2,306 -  2,306 -

 บริษัท พรีเชียส โอเชียนส์ จำกัด  96,289  176,731  205,227 67,793

 บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จำกัด  10,005 -  10,005 -

 บริษัท พรีเชียส โอปอลส์ จำกัด  39,738  198,846  199,112 39,472

 บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จำกัด  15,400 -  15,400 -

 บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด  50,694 -  50,694 -

 บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จำกัด  8,344 -  8,344 -

 บริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จำกัด  44,523  292,908  279,713  57,718

 บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จำกัด -  414,332  401,295  13,037

 บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จำกัด -  476,678  440,406  36,272

 บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จำกัด  95,557 -  95,557 -

 บริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จำกัด  33,414 -  33,414 -

 บริษัท เนดเท็กซ์ จำกัด  4,753  15  22  4,746

 บริษัท เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด  12  77  62  27

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ปานามา) เอส เอ -  415,682  401,579  14,103

 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด  421,301  930,578  1,060,817  291,062

 รวม  1,093,715 3,561,577 4,071,377  583,915
 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทย่อยเป็นรายการที่เกิดจากบัญชีเดินสะพัดระหว่างบริษัทฯ และบริษัท  

เหล่านั้น ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับหนี้ดังกล่าว 

เงินทดรองจ่ายแก่/จากบริษัทย่อยไม่มีการคิดดอกเบี้ย  

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ภาษีเงินได้ ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร เงินสมทบ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น และค่าเบี้ยประชุมให้แก่ กรรมการและผู้บริหารเป็นจํานวนเงิน 106.5 ล้านบาท 

(เฉพาะของบริษัทฯ : 94.7 ล้านบาท) (2548 : 90.6 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ : 80.2 ล้านบาท) 

เงินกู้ยืมด้อยสิทธิจากบริษัทย่อย 

ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ ได้ชําระคืนเงินกู้ยืมด้อยสิทธิจากบริษัทย่อยไม่มีดอกเบี้ยจํานวน 662.8 ล้านบาท 

โดยบริษัทฯ ได้นําเงินกู้ยืมดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับยอดคงค้างบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทย่อยในงบดุล 
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(Unit: Thousand Baht)

THE COMPANY ONLY

2005 Increase Decrease 2006

Payable to and advances from subsidiaries 

Precious Metals Limited  119,652  365,462  446,721 38,393

Precious Wishes Limited  119,958  290,268  388,934 21,292

Precious Lands Limited  31,769 -  31,769 -

Precious Lakes Limited  2,306 -  2,306 -

Precious Oceans Limited  96,289  176,731  205,227 67,793

Precious Rubies Limited  10,005 -  10,005 -

Precious Opals Limited  39,738  198,846  199,112 39,472

Precious Pearls Limited  15,400 -  15,400 -

Precious Flowers Limited  50,694 -  50,694 -

Precious Forests Limited  8,344 -  8,344 -

Precious Ventures Limited  44,523  292,908  279,713  57,718

Precious Capitals Limited -  414,332  401,295  13,037

Precious Jasmines Limited -  476,678  440,406  36,272

Precious Comets Limited  95,557 -  95,557 -

Precious Ornaments Limited  33,414 -  33,414 -

Nedtex Limited  4,753  15  22  4,746

Thebes Pte. Limited  12  77  62  27

Precious Shipping (Panama) S.A. -  415,682  401,579  14,103

Precious Shipping (Singapore) Pte. Limited  421,301  930,578  1,060,817  291,062

Total  1,093,715 3,561,577 4,071,377  583,915

The outstanding balances of the amounts due from/to subsidiaries represent current accounts between the 

Company and those companies. The Company’s management believes that no allowance for doubtful accounts 

is necessary. No interest was charged on advances to/from subsidiaries. 

Directors and management’s remuneration 

In 2006 the Company and subsidiaries paid salaries, bonus, personal income tax, house rental, children’s 

school fees, contributions to provident fund, other allowance, and meeting allowances to their directors and 

management totaling Baht 106.5 million (The Company only: Baht 94.7 million) (2005: Baht 90.6 million, 

The Company only: Baht 80.2 million). 

Subordinated loans from subsidiaries 

During the year 2006, the Company repaid subordinated interest-free-loans from subsidiaries amounting to 

Baht 662.8 million by offsetting such loans against the amounts receivable from/payable to subsidiaries in 

the balance sheet. 
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8. เงินลงทุน 

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอื่นประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีตาม

วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

2549 2548 2549
ร้อยละ

2548
ร้อยละ

2549 2548 2549 2548 2549 2548

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
บริษัทย่อย
บริษัท พรีเชียส เม็ททัลซ์ จำกัด 250,000 250,000 99.99 99.99 250,000 250,000 307,295 332,353 162,500 198,249
บริษัท พรีเชียส วิชเชส จำกัด 230,000 230,000 99.99 99.99 229,999 229,999 294,472 291,541 115,000 260,819
บริษัท พรีเชียส สโตนส์ ชิปปิ้ง จำกัด 260,000 260,000 99.99 99.99 260,000 260,000 476,158 332,517 - 121,420
บริษัท พรีเชียส มิเนอรัลส์ จำกัด 230,000 230,000 99.99 99.99 230,000 230,000 488,707 332,812 - 229,079
บริษัท พรีเชียส แลนด์ จำกัด 84,000 84,000 99.99 99.99 84,000 84,000 115,706 106,764 55,440 103,067
บริษัท พรีเชียส ริเวอร์ส จำกัด 234,000 234,000 99.99 99.99 234,000 234,000 553,813 375,493 - 125,190
บริษัท พรีเชียส เลคส์ จำกัด 99,000 99,000 99.99 99.99 99,000 99,000 165,988 142,680 33,165 119,393
บริษัท พรีเชียส ซีส์ จำกัด 100,000 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 243,581 289,334 147,499 89,999
บริษัท พรีเชียส สตาร์ส จำกัด 105,000 105,000 99.99 99.99 105,000 105,000 219,884 195,848 81,900 26,250
บริษัท พรีเชียส โอเชียนส์ จำกัด 175,000 175,000 99.99 99.99 175,000 175,000 221,835 246,729 146,999 130,375
บริษัท พรีเชียส แพลนเนตส์ จำกัด 100,000 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 224,318 164,858 118,999 209,299
บริษัท พรีเชียส ไดมอนด์ส จำกัด 205,000 205,000 99.99 99.99 205,000 205,000 468,638 370,233 71,750 270,804
บริษัท พรีเชียส แซฟไฟร์ส จำกัด 144,000 144,000 99.99 99.99 143,999 143,999 323,069 210,327 - 27,360
บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลส์ จำกัด 366,000 366,000 99.99 99.99 366,000 366,000 746,755 613,926 - 107,155
บริษัท พรีเชียส รูบีส์ จำกัด 84,000 84,000 99.99 99.99 84,000 84,000 113,592 105,326 37,380 64,511
บริษัท พรีเชียส โอปอลส์ จำกัด 74,000 74,000 99.99 99.99 74,000 74,000 105,711 118,600 62,899 83,619
บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จำกัด 379,000 379,000 99.99 99.99 378,999 378,999 714,830 538,416 - 103,805
บริษัท พรีเชียส เพิร์ลส์ จำกัด 73,000 73,000 99.99 99.99 72,999 72,999 161,930 109,942 49,275 150,233
บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด 76,000 76,000 99.99 99.99 75,999 75,999 213,125 163,220 106,779 278,006
บริษัท พรีเชียส ฟอเรสท์ จำกัด 96,000 96,000 99.99 99.99 95,999 95,999 205,715 174,841 83,519 253,342
บริษัท พรีเชียส ทรีส์ จำกัด 80,000 80,000 99.99 99.99 79,999 79,999 205,998 153,528 53,200 193,039
บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จำกัด 84,000 84,000 99.99 99.99 83,999 83,999 250,111 234,580 67,199 53,256
บริษัท พรีเชียส เว็นเจอร์ส จำกัด 80,000 80,000 99.99 99.99 79,999 79,999 153,082 124,332 125,999 256,078
บริษัท พรีเชียส แคปปิตอลส์ จำกัด 200,000 200,000 99.99 99.99 199,999 199,999 267,967 370,712 292,999 297,999
บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จำกัด 98,000 98,000 99.99 99.99 97,999 97,999 160,796 204,542 195,019 232,259
บริษัท พรีเชียส ออคิดส์ จำกัด 217,000 217,000 99.99 99.99 216,999 216,999 646,667 479,687 37,975 130,200
บริษัท พรีเชียส ลากูนส์ จำกัด 140,000 140,000 99.99 99.99 139,999 139,999 223,091 218,203 57,400 50,400
บริษัท พรีเชียส คลิฟส์ จำกัด 140,000 140,000 99.99 99.99 139,999 139,999 238,955 266,262 104,299 63,000
บริษัท พรีเชียส ฮิลส์ จำกัด 140,000 140,000 99.99 99.99 139,999 139,999 279,135 262,614 68,600 35,000
บริษัท พรีเชียส เมาน์เท่นส์ จำกัด 140,000 140,000 99.99 99.99 139,999 139,999 287,436 256,569 37,800 56,000
บริษัท พรีเชียส รีสอร์ทส์ จำกัด 140,000 140,000 99.99 99.99 139,999 139,999 310,456 260,139 - 63,000
บริษัท พรีเชียส ซิตี้ส์ จำกัด 170,000 170,000 99.99 99.99 169,999 169,999 404,198 288,832 27,200 49,300
บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จำกัด 71,100 71,100 99.99 99.99 71,099 71,099 118,217 132,141 67,900 136,937
บริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จำกัด 68,100 68,100 99.99 99.99 68,099 68,099 97,660 101,160 56,522 83,081
บริษัท เนดเท็กซ์ จำกัด 2,500 2,500 69.99 69.99 648 648 (4,832) (4,817) - -
บริษัท พรีเชียส สตอเรจ เทอมินัลส์ จำกัด 6,000 6,000 69.99 69.99 4,199 4,199 (23) (9) - -
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8. INVESTMENTS

 These represent investments in ordinary shares in the following subsidiaries, associated and other 

companies: 

(Unit: Thousand Baht)

THE COMPANY ONLY

Paid-up capital
Shareholding
percentage Cost

Carrying amounts based
on equity method Dividend received

2006 2005 2006
Precent

2005
Precent

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Investments accounted for
under equity method
Subsidiaries
Precious Metals Limited 250,000 250,000 99.99 99.99 250,000 250,000 307,295 332,353 162,500 198,249
Precious Wishes Limited 230,000 230,000 99.99 99.99 229,999 229,999 294,472 291,541 115,000 260,819
Precious Stones Shipping Limited 260,000 260,000 99.99 99.99 260,000 260,000 476,158 332,517 - 121,420
Precious Minerals Limited 230,000 230,000 99.99 99.99 230,000 230,000 488,707 332,812 - 229,079
Precious Lands Limited 84,000 84,000 99.99 99.99 84,000 84,000 115,706 106,764 55,440 103,067
Precious Rivers Limited 234,000 234,000 99.99 99.99 234,000 234,000 553,813 375,493 - 125,190
Precious Lakes Limited 99,000 99,000 99.99 99.99 99,000 99,000 165,988 142,680 33,165 119,393
Precious Seas Limited 100,000 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 243,581 289,334 147,499 89,999
Precious Stars Limited 105,000 105,000 99.99 99.99 105,000 105,000 219,884 195,848 81,900 26,250
Precious Oceans Limited 175,000 175,000 99.99 99.99 175,000 175,000 221,835 246,729 146,999 130,375
Precious Planets Limited 100,000 100,000 99.99 99.99 100,000 100,000 224,318 164,858 118,999 209,299
Precious Diamonds Limited 205,000 205,000 99.99 99.99 205,000 205,000 468,638 370,233 71,750 270,804
Precious Sapphires Limited 144,000 144,000 99.99 99.99 143,999 143,999 323,069 210,327 - 27,360
Precious Emeralds Limited 366,000 366,000 99.99 99.99 366,000 366,000 746,755 613,926 - 107,155
Precious Rubies Limited 84,000 84,000 99.99 99.99 84,000 84,000 113,592 105,326 37,380 64,511
Precious Opals Limited 74,000 74,000 99.99 99.99 74,000 74,000 105,711 118,600 62,899 83,619
Precious Garnets Limited 379,000 379,000 99.99 99.99 378,999 378,999 714,830 538,416 - 103,805
Precious Pearls Limited 73,000 73,000 99.99 99.99 72,999 72,999 161,930 109,942 49,275 150,233
Precious Flowers Limited 76,000 76,000 99.99 99.99 75,999 75,999 213,125 163,220 106,779 278,006
Precious Forests Limited 96,000 96,000 99.99 99.99 95,999 95,999 205,715 174,841 83,519 253,342
Precious Trees Limited 80,000 80,000 99.99 99.99 79,999 79,999 205,998 153,528 53,200 193,039
Precious Ponds Limited 84,000 84,000 99.99 99.99 83,999 83,999 250,111 234,580 67,199 53,256
Precious Ventures Limited 80,000 80,000 99.99 99.99 79,999 79,999 153,082 124,332 125,999 256,078
Precious Capitals Limited 200,000 200,000 99.99 99.99 199,999 199,999 267,967 370,712 292,999 297,999
Precious Jasmines Limited 98,000 98,000 99.99 99.99 97,999 97,999 160,796 204,542 195,019 232,259
Precious Orchids Limited 217,000 217,000 99.99 99.99 216,999 216,999 646,667 479,687 37,975 130,200
Precious Lagoons Limited 140,000 140,000 99.99 99.99 139,999 139,999 223,091 218,203 57,400 50,400
Precious Cliffs Limited 140,000 140,000 99.99 99.99 139,999 139,999 238,955 266,262 104,299 63,000
Precious Hills Limited 140,000 140,000 99.99 99.99 139,999 139,999 279,135 262,614 68,600 35,000
Precious Mountains Limited 140,000 140,000 99.99 99.99 139,999 139,999 287,436 256,569 37,800 56,000
Precious Resorts Limited 140,000 140,000 99.99 99.99 139,999 139,999 310,456 260,139 - 63,000
Precious Cities Limited 170,000 170,000 99.99 99.99 169,999 169,999 404,198 288,832 27,200 49,300
Precious Comets Limited 71,100 71,100 99.99 99.99 71,099 71,099 118,217 132,141 67,900 136,937
Precious Ornaments Limited 68,100 68,100 99.99 99.99 68,099 68,099 97,660 101,160 56,522 83,081
Nedtex Limited 2,500 2,500 69.99 69.99 648 648 (4,832) (4,817) - -
Precious Storage Terminals Limited 6,000 6,000 69.99 69.99 4,199 4,199 (23) (9) - -
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(หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีตาม

วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

2549 2548 2549
ร้อยละ

2548
ร้อยละ

2549 2548 2549 2548 2549 2548

บริษัท เทบส์ พีทีอี ลิมิเตด 0.0365 0.0365 100.00 100.00 0.0365 0.0365 (872) (795) - -

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง (ปานามา) เอส เอ 250 250 99.99 99.99 250 250 37,626 44,138 - -

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง (เมอริเชียส) ลิมิเตด 250 250 100.00 100.00 250 250 (7,367) (28,750) - -

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี
  ลิมิเตด 363,338 363,338 100.00 100.00 363,338 363,338 748,890 729,590 - -

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (ยูเค) ลิมิเตด 250 250 99.99 99.99 250 250 2,742 5,004 - -

บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปป้ิง เอเยนซ่ี จำกัด 15,000 15,000 99.99 99.99 121,995 121,995 22,329 (93,303) - -

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 5,623,110 5,623,110 10,807,384 9,220,119 2,465,216 4,651,524

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 10,820,478 9,347,793

ส่วนแบ่งผลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุน (13,094) (127,674)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 10,807,384 9,220,119

บริษัทฯ ได้แสดงส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทย่อยที่เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนโดยแสดงสุทธิกับลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัท

ย่อยในงบดุล 

บริษัทฯ ได้นําเงินปันผลรับไปหักกลบลบหนี้กับยอดคงค้างบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทย่อยในงบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ได้จํานําหุ้นของบริษัทย่อยจํานวน 35 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียรวม 

8,475.8 ล้านบาท ไว้กับธนาคารเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 

ในระหว่างปี 2548 เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

ก) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศ (บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด) ได้รับเงินปันผลจาก  

บริษัทย่อย (บริษัท พีเอสแอล ทุน ชิพปิ้ง พีทีอี ลิมิเตด) เป็นจํานวนเงิน 1.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 

ข) บริษัทย่อย 2 แห่งในประเทศได้ทําการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนเพิ่มตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น ณ วันนั้นด้วยมูลค่าตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อยดังกล่าวรวมเป็นเงิน 580 ล้านบาทดังนี้ 

  จํานวนเงิน 

  (ล้านบาท) 

บริษัท พรีเชียส เอ็มเมอรัลล์ จํากัด 280 

บริษัท พรีเชียส การ์เน็ตส์ จํากัด 300 

รวม  580 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีตาม

วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548

พันอินเดียรูปี พันอินเดียรูปี ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล ซพีอรท์ส ์ 
   (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด 440,580 440,580 22.40 22.40 87,701 87,701 119,768 113,306 16,814 -
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THE COMPANY ONLY

Shareholding Carrying amounts based
Paid-up capital percentage Cost on equity method Dividend received

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Precent Precent

Thebes Pte. Limited 0.0365 0.0365 100.00 100.00 0.0365 0.0365 (872) (795) - -
Precious Shipping (Panama) S.A. 250 250 99.99 99.99 250 250 37,626 44,138 - -
Precious Shipping (Mauritius) Limited 250 250 100.00 100.00 250 250 (7,367) (28,750) - -
Precious Shipping (Singapore) 
  Pte. Limited

363,338 363,338 100.00 100.00 363,338 363,338 748,890 729,590 - -

Precious Shipping (UK) Limited 250 250 99.99 99.99 250 250 2,742 5,004 - -
Great Circle Shipping Agency Limited 15,000 15,000 99.99 99.99 121,995 121,995 22,329 (93,303) - -
Total net investments in subsidiaries 5,623,110 5,623,110 10,807,384 9,220,119 2,465,216 4,651,524
Investments accounted for 
  under equity method

10,820,478 9,347,793

Share of losses over investments (13,094) (127,674)
Total net investments in subsidiaries 10,807,384 9,220,119

The Company has presented share of losses from subsidiaries over investments as net of the amounts receivable 
from/payable to subsidiaries in the balance sheets. 

The Company offset the dividend income against amount receivable from/payable to subsidiaries in the balance 
sheets. 

As at 31 December 2005, the Company pledged the shares of 35 subsidiaries amounting to Baht 8,475.8 
million, stated under equity method, with bank to secure the long-term loans as referred to in Note 12. 

During the year 2005, there had been the following changes in the investments in subsidiaries:  

a) An overseas subsidiary (Precious Shipping (Singapore) Pte. Limited) received dividend amounting to 
SGD 1.6 million from an overseas subsidiary (PSL Thun Shipping Pte. Limited). 

b) The 2 local subsidiaries issued new ordinary shares, which the Company purchased in proportion to its 
shareholding at the acquisition date, at par value, or a total of Baht 580 million, as follows : 

   

   Amount 
  (Million Baht) 
Precious Emeralds Limited 280 
Precious Garnets Limited 300 
Tota 580 

 

 (Unit: Thousand Baht) 

 CONSOLIDATED 

Paid-up capital
Shareholding
percentage

Cost
Carrying amounts based

on equity method
Dividend received

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Thousand 
INR

Thousand 
INR

Precent Precent

Associate held by a subsidiary 

International Seaports (Haldia) 

   Private Limited 440,580 440,580 22.40 22.40 87,701 87,701 119,768 113,306 16,814 -

(Unit: Thousand Baht) 
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ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยสําหรับปี 2549 และ 2548 จํานวนเงิน19.9 

ล้านบาทและ 18.3 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งรวมอยู่ในงบกําไรขาดทุนรวมคํานวณจากงบการเงิน ณ วันที่ 30 

กันยายน 2549 และ 2548 ตามลําดับ ซึ่งจัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและยังไม่ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชี

ของบริษัทนั้น 

(หน่วย: พันบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัทย่อยบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศ 1 บริษัท ที่มีอยู่เดิมตามวิธีส่วนได้เสียจนถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2543 เท่านั้น เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเสนอขายเงินลงทุนดังกล่าว ดังนั้น จึงได้จัด
ประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนชั่วคราวในสินทรัพย์หมุนเวียนและบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนเต็ม
จํานวน 

ในระหว่างปี 2548 เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

ก) บริษัท พีเอสแอล อินเวสท์เมนท์ ลิมิเตด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยการถือหุ้นผ่านบริษัท พรีเชียส 
ชิพปิ้ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด) ได้จําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในบริษัท ธํารา พอร์ท ไพรเวท ลิมิเตด ให้แก่
บุคคลภายนอกทั้งจํานวนในราคาขาย 111 ล้านอินเดียรูปี ซึ่งเป็นราคาทุนเดิมของเงินลงทุน (เทียบเท่า 
97.7 ล้านบาท ณ วันที่จําหน่ายเงินลงทุน) โดยบริษัทย่อยได้รับชําระเงินแล้ว ในเดือนมีนาคมและเมษายน 
2548 และได้รับกําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวเป็นจํานวนเงิน 0.8 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว  
ดังกล่าวบริษัทย่อยได้เคยบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนเป็นจํานวน 96.9 ล้านบาท ดังนั้น บริษัท
ย่อยจึงต้องบันทึกโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนปี 2548  

ข) บริษัท พีเอสแอล บัลค์ เทอร์มินัล ลิมิเตด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (โดยการถือหุ้นผ่านบริษัท 
พรีเชียส ชิพปิ้ง (เมอริเชียส) ลิมิเตด) ได้จําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในบริษัท คาคินาดา ซีพอร์ทส์ ลิมิเตด 
ให้แก่บุคคลภายนอกทั้งจํานวนในราคาขาย 26.8 ล้านอินเดียรูปี ซึ่งเป็นราคาทุนเดิมของเงินลงทุน (เทียบ
เท่า 24.2 ล้านบาท ณ วันที่จําหน่ายเงินลงทุน) โดยบริษัทย่อยได้รับชําระเงินแล้วในเดือนพฤษภาคม 
2548 และได้รับกําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวเป็นจํานวนเงิน 0.2 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว  
ดังกล่าวบริษัทย่อยได้เคยบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนเป็นจํานวน 24.0 ล้านบาท ดังนั้น บริษัท
ย่อยจึงต้องบันทึกโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุนปี 2548 

ค) บริษัทฯ ได้จําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด ให้แก่บุคคลภาย
นอกทั้งจํานวนในราคาขาย 1 เหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่า 39.8 บาท ณ วันที่จําหน่ายเงินลงทุน) ซึ่งบริษัท
ดังกล่าวมีผลขาดทุนเกินทุน บริษัทฯ ได้รับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวเป็นจํานวนเงิน 25.2   
ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าวบริษัทฯได้เคยบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนเป็นจํานวน 25.2 
ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องบันทึกโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวทั้งจํานวนในงบกําไร
ขาดทุนปี 2548 

 
9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บทด. จํากัด จํานวน 2,026,086 หุ้น มูลค่าตราไว้

หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ชําระค่าหุ้นแล้วหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 10.1 ล้านบาท 

 

 งบการเงินรวม 

ทุนเรียกชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีตาม

วิธีส่วนได้เสีย

2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548

พันอินเดียรูป ี พันอินเดียรูป ี ร้อยละ ร้อยละ    
เงินลงทุนชั่วคราว
บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด 64,592 64,592 50.00 50.00 31,716 31,716 19,365 19,365 

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน       (19,365) (19,365) 

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธ ิ       - - 
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Shares of income from investment in associate held by a subsidiary for the years 2006 and 2005 amounting 
to Baht 19.9 million and Baht 18.3 million respectively, included in the consolidated income statements were 
recorded based on financial statements as at 30 September 2006 and 2005 respectively, prepared by the 

management of that company and not reviewed by its auditor.

 (Unit: Thousand Baht)

 CONSOLIDATED 

Shareholding
percentage

Carrying amounts 
based

Paid-up capital Cost on equity method

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Thousand 
INR

Thousand 
INR

Precent Precent    

Current investment

Southern LPG Limited 64,592 64,592 50.00 50.00 31,716 31,716 19,365 19,365 

Less: Allowance for loss on investment       (19,365) (19,365) 

Current investment - net       - - 

A subsidiary recorded investment in an overseas associated company under equity method only until 31 
December 2000, since the management of the Company are making efforts to sell this investment. The 
investment has therefore been reclassified as current investment, under current assets. The subsidiary has 
set up provision for loss on investments in full.  

During the year 2005, there had been the following changes in the current investments:  

a) PSL Investments Limited, a subsidiary of the Company (shareholding is through Precious Shipping 
(Mauritius) Limited), disposed of its current investment in Dhamra Port Company Private Limited to 
another party at a price equal to its original cost of INR 111 million (equivalent to Baht 97.7 million at 
the date of disposal). The subsidiary received payment in March and April 2005. This represents a gain 
on the sale of this current investment of Baht 0.8 million. Since the subsidiary had previously set up 
provision for loss on this current investment amounting to Baht 96.9 million, such amount was reversed 
in the income statement of the year 2005.  

b) PSL Bulk Terminal Company Limited, a subsidiary of the Company (shareholding is through Precious 
Shipping (Mauritius) Limited), disposed of its current investment in Kakinada Seaports Limited to 
another party at a price equal to its original cost of INR 26.8 million (equivalent to Baht 24.2 million at 
the date of disposal). The subsidiary received payment in May 2005. This represents a gain on the sale 
of this current investment of Baht 0.2 million. Since the subsidiary had previously set up provision for 
loss on this current investment amounting to Baht 24.0 million, such amount was reversed in the 
income statement of the year 2005. 

c) The Company disposed of its current investment in International Seaports Pte. Limited, which had a 
capital deficit, to another party at a price of USD 1 (equivalent to Baht 39.8 at the date of disposal), 
realising a loss on the sale of this current investment of Baht 25.2 million. Since the Company had 
previously set up provision for loss on this current investment amounting to Baht 25.2 million, such 
amount was reversed in the income statement of the year 2005.  

 
9. OTHER LONG-TERM INVESTMENT 

During the year 2006, the Company invested in 2,026,086 ordinary shares of par value of Baht 10 each, in 
TMN Company Limited of which Baht 5 per share is paid-up. The Company has paid a total of Baht 10.1 
million. 
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 งบการเงินรวม 

 2549 2548 

ที่ดินและอาคารชุด 44,520 49,560 

ในปี 2549 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคารชุดโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้

เกณฑ์ราคาตลาด (Fair Market Approach) หากบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินและอาคารชุดดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 จะเป็นดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

(หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

สิ่งตกแต่ง 
ติดตั้ง

และอุปกรณ์
สำนักงาน ยานพาหนะ

สิ่งปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า งานระหว่างทำ รวม

ราคาทุน:

31 ธันวาคม 2548 10,379 16,018 750 42,534 69,681

ซื้อเพิ่ม 2,024 2,685 94 7,631 12,434

จำหน่าย (159) (1,971) - - (2,130)

โอน 5,775 - 6,790 (12,565) -

31 ธันวาคม 2549 18,019 16,732 7,634 37,600 79,985

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

31 ธันวาคม 2548 5,730 9,233 739 - 15,702

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2,727 1,944 1,382 - 6,053

โอนออกสำหรับส่วนที่จำหน่าย (138) (1,971) - - (2,109)

31 ธันวาคม 2549 8,319 9,206 2,121 - 19,646

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

31 ธันวาคม 2548 4,649 6,785 11 42,534 53,979

31 ธันวาคม 2549 9,700 7,526 5,513 37,600 60,339

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี:

2548 3,184

2549 6,053

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทย่อยได้จดจํานองเรือเดินทะเลจํานวน 50 ลํา ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี

จํานวน 8,929.4 ล้านบาท และอาคารชุด ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 84.5 ล้านบาท ไว้กับธนาคารเพื่อ  

ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทย่อยอยู่ระหว่าง  

ดําเนินการปลอดจํานองเรือเดินทะเลจํานวน 24 ลํา ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 4,713.7 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จํานวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้

งานอยู่ ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 31.1 ล้านบาท (2548: 34.2 ล้านบาท) (เฉพาะ

บริษัทฯ: 9.3 ล้านบาท 2548: 10.9 ล้านบาท) 
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In 2006 a subsidiary arranged for an independent professional valuer to appraise the value of its land and 
condominium, using the Fair Market Approach. Had the land and condominium been carried in the financial 
statements based on historical cost, their net book value as of 31 December 2006 and 2005 would have 
been as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

(Unit: Thousand Baht)

THE COMPANY ONLY 

Furniture, 
fixtures

and office
equipment

Motor
vehicles

Leasehold
improvement

Work in
progress Total

Cost:
31 December 2005 10,379 16,018 750 42,534 69,681

Acquisitions 2,024 2,685 94 7,631 12,434

Disposals (159) (1,971) - - (2,130)

Transfers 5,775 - 6,790 (12,565) -

31 December 2006 18,019 16,732 7,634 37,600 79,985

Accumulated depreciation:

31 December 2005 5,730 9,233 739 - 15,702

Depreciation for the year 2,727 1,944 1,382 - 6,053

Reversal for disposals (138) (1,971) - - (2,109)

31 December 2006 8,319 9,206 2,121 - 19,646

Net book value:

31 December 2005 4,649 6,785 11 42,534 53,979

31 December 2006 9,700 7,526 5,513 37,600 60,339

Depreciation for the year:

2005 3,184

2006 6,053



 CONSOLIDATED 

 2006 2005 

Land and condominium 44,520 49,560 

As at 31 December 2005, the subsidiaries mortgaged 50 vessels with net book value of Baht 8,929.4 
million and condominium units with net book value of Baht 84.5 million with bank to secure long-term loans 
as referred to in Note 12. The subsidiaries are in the process of releasing all security, and as on 31 
December 2006, the release of mortgages on 24 vessels with net book value of Baht 4,713.7 million 
remain pending. 

As at 31 December 2006, certain equipment items have been fully depreciated but are still in use. The 
original cost of those assets amounted to approximately Baht 31.1 million (2005: Baht 34.2 million) (The 
Company only: Baht 9.3 million, 2005: Baht 10.9 million). 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทย่อย 18 แห่ง (2548: 17 แห่ง) มีเรือเดินทะเลซึ่งมีราคาทุนประมาณ 

4,073.3 ล้านบาท (155.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (2548: 3,799.4 ล้านบาท (148.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)) โดยมี

มูลค่าซาก 1,380.4 ล้านบาท (49.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (2548: 1,221.7 ล้านบาท (45.8 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ)) ซึ่งเรือเดินทะเลของบริษัทย่อยเหล่านั้นได้ถูกตัดค่าเสื่อมราคาจนครบกําหนดแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย

ได้ทําการสํารวจอายุการใช้งานของเรือเดินทะเลประกอบกับการพิจารณามูลค่าซากใหม่ และคาดว่าเรือจะใช้งานได้

อีก 5 ปี โดยมีมูลค่าซากใหม่ลําละ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริษัทย่อยจึงตัดค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าสุทธิตามบัญชี

หลังจากหักมูลค่าซากใหม่ตามวิธีเส้นตรงเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ครบกําหนดการตัดค่าเสื่อมราคาครั้งแรก ค่า

เสื่อมราคาสําหรับส่วนที่ตัดเพิ่มในปี 2549 เป็นจํานวนเงิน 130.2 ล้านบาท (2548: 139.1 ล้านบาท) 

 
11. เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล 

ในระหว่างปี 2549 บริษัทย่อยในประเทศ 8 แห่ง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงขายเรือเดินทะเลมือสองจํานวน 8 

ลํากับบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง เป็นจํานวนเงินรวม 43.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินมัดจําเป็น

จํานวนเงินรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ร้อยละ 10 ของราคาขายของเรือแต่ละลํา) และส่วนที่เหลือจะชําระในวัน  

ส่งมอบเรือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้รวมเงินรับล่วงหน้าข้างต้นจํานวน 3.9 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเงินจํานวนดังกล่าวรวมถึงเงิน

ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 90 ของราคาขายเรือแต่ละลําได้ถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย ในต้นปี 2550 

หลังจากเรือทั้งหมดได้ส่งมอบให้ผู้ซื้อตามบันทึกข้อตกลงขายเรือเดินทะเลดังกล่าวแล้ว 

 
12. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 12.1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศได้ลงนามในสัญญาให้สินเชื่อกับธนาคาร  

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

ก) วงเงินสินเชื่อจํานวน 65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนําไปชําระคืนเงินกู้ยืมก่อนกําหนดสําหรับเงินกู้ยืมของ  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ลงนาม

ในสัญญาให้สินเชื่อ 

ข) วงเงินสินเชื่อจํานวน 35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนําไปจัดซื้อเรือขนส่งทางทะเล และ/หรือ เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ 

โดยมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้จนถึงสิ้นปี 2548 

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาแก้ไขให้สินเชื่อเพิ่มเติมกับ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีวงเงินสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมดังนี้ 

ค) วงเงินสินเชื่อจํานวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนําไปจัดซื้อเรือขนส่งทางทะเล โดยมีระยะเวลาเบิกถอน

เงินกู้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547  

ง) วงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานซึ่งประกอบด้วย 

 -  วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท 

 -  วงเงินหนังสือค้ำประกันจํานวนไม่เกิน 105 ล้านบาท 

 -  วงเงินเพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวนไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เงินกู้ยืม ก) และ ข) คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ LIBOR บวก 2.375 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนตาม

สัดส่วนที่ระบุในสัญญาเป็นรายไตรมาสภายในระยะเวลา 7.5 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดการชําระหนี้   1 ปี 

เงินกู้ยืม ค) คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ LIBOR บวก 2.375 ต่อปี และมีกําหนดชําระคืนตามสัดส่วนที่ระบุ

ในสัญญาเป็นรายไตรมาสภายในระยะเวลา 9 ปี  
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As at 31 December 2006, 18 subsidiaries (2005: 17 subsidiaries) have vessels at cost of approximately 
Baht 4,073.3 million (USD 155.4 million) (2005: Baht 3,799.4 million (USD 148.5 million)), with 
residual value of approximately Baht 1,380.4 million (USD 49.8 million) (2005: Baht 1,221.7 million (USD 
45.8 million)). The vessels of the subsidiaries have been fully depreciated; however, the subsidiaries made a 
survey of the estimated useful life and residual value of their vessels and expected that the useful life should 
be extended for another five years with the residual value of USD 0.7 million per vessel.  Those subsidiaries, 
therefore, depreciate their vessels by the straight-line method for another period of five years on their net 
book value (after deducting new residual value) since the date first fully depreciated. Additional depreciation 
expenses for the year 2006 are Baht 130.2 million (2005: Baht 139.1 million). 

 
11. ADVANCES RECEIVED FROM VESSEL SALES 

During the year 2006, the 8 local subsidiaries entered into Sale Agreements termed as Memorandum of 
Agreement with overseas companies to sell the subsidiaries’ 8 second-hand vessels for a total of USD 43.9 
million.  The buyers paid deposits totalling USD 4.4 million (10 percent of the selling price of each of the 
vessels) and the remaining balances were to be paid on delivery of the vessels.  

As at 31 December 2006, cash and cash equivalents included advance received amounting to USD 3.9 
million which were deposited in nominated joint bank accounts of the buyers and sellers. Such advance 
received alongwith the balance of the sale price (90 percent of the selling price of each of the vessels) were 
subsequently transferred to the bank accounts of the subsidiaries at the beginning of 2007 as and when 
respective vessels were delivered to the buyers, in accordance with the respective Memorandum of 
Agreement. 

 
12. LONG-TERM LOANS 

 12.1 On 16 June 2003, the Company and local subsidiaries entered into an agreement with Krung Thai Bank 
Public Company Limited to obtain credit facilities of USD 100 million for the following purposes:  

  a) A facility of USD 65 million to be used to refinance all outstanding loans of the Company and   
 subsidiaries.  Such facility was to be drawn down within 12 months from the date of the agreement. 

  b) A facility of USD 35 million to be used to pay for purchases of vessels and/or to fund the   
 redemption of the Bonds.  Such facility can be drawn down until the end of 2005. 

  On 18 March 2004 the Company and subsidiaries entered into an amendment and restatement 
agreement with Krung Thai Bank Public Company Limited to obtain the following additional credit 
facilities:  

  c) A facility of USD 170 million to be used to pay for purchases of vessels. Such facility was to be   
 drawn down by 31 December 2004. 

  d) Credit facilities for use as working capital consisting of:  

 - an overdraft facility up to an aggregate amount not exceeding Baht 10 million. 

 - a letter of guarantee facility up to an aggregate amount not exceeding Baht 105 million. 

 - a foreign currency exchange facility up to an aggregate amount not exceeding USD 20 million. 

Facilities a) and b) carried interest at the rate of LIBOR plus 2.375 percent per annum. They were 
payable in quarterly installments over a period of 7.5 years, in accordance with the proportionate 
amounts stipulated in the agreement, with a one year grace period. 

Facility c) carried interest at the rate of LIBOR plus 2.375 percent per annum and was payable in 
quarterly installments of the proportionate amounts stipulated in the agreement, over a period of 9 years. 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดบางประการที่กําหนดไว้ในสัญญาให้สินเชื่อ 

อาทิเช่น 

ก) ดํารงรักษาอัตราส่วน debt service coverage ไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 1 

ข) ดํารงรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (debt to equity) ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 

ค) ดํารงเงินทุนสํารองทุนหมุนเวียนไม่น้อยไปกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเรือเดินทะเล 1 ลํา 

ในระหว่างปี 2549 บริษัทย่อย 34 บริษัทได้ชําระคืนเงินกู้ยืมคงค้างทั้งจํานวนให้แก่ธนาคารแล้ว ดังนั้น   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทย่อยจึงไม่มียอดเงินกู้ยืมที่ยังคงค้างอยู่ (2548: 80.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ดําเนินการปลอดจํานองหลักประกันของวงเงินสินเชื่อข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 ยกเว้นเรือเดินทะเลจํานวน 24 ลํา (หมายเหตุ 10) 

 12.2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศได้ลงนามในสัญญาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบ

มีหลักประกันกับธนาคารต่างประเทศหลายแห่งจํานวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 

LIBOR บวก 1.00 ถึง 1.40 ต่อปี โดยอ้างอิงกับผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละ

ไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) และเพื่อนําไปจัดซื้อเรือเดินทะเล โดยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนดังกล่าวมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และจะถูกแปลงสภาพโดยอัตโนมัติเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนลดลง   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 หรือก่อนหน้านี้ถ้าหากผู้กู้และผู้ให้กู้มีการตกลงยินยอมร่วมกัน 

- วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนลดลง มีกําหนดชําระคืนตามสัดส่วนที่ระบุในสัญญาเป็นระยะเวลา 30 ไตรมาส เริ่ม

ตั้งแต่มีนาคม 2550 หรือสามเดือนหลังจากการแปลงสภาพจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นวงเงินสินเชื่อ

หมุนเวียนลดลง ถ้าได้เกิดขึ้นก่อน 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาแก้ไข/เพิ่มเติม กับธนาคารเพื่อ

แก้ไขเงื่อนไขบางประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-  วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อนําไปจัดซื้อเรือเดินทะเลโดยมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และจะถูกแปลงสภาพโดยอัตโนมัติเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนลดลง   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หรือก่อนหน้านี้ถ้าหากผู้กู้และผู้ให้กู้มีการตกลงยินยอมร่วมกัน 

-  วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนลดลง มีกําหนดชําระคืนตามสัดส่วนที่ระบุในสัญญาเป็นระยะเวลา 32 ไตรมาส เริ่ม

ตั้งแต่มีนาคม 2551 หรือสามเดือนหลังจากการแปลงสภาพจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นวงเงินสินเชื่อ

หมุนเวียนลดลง ถ้าได้เกิดขึ้นก่อน 

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจํานองเรือเดินทะเลของบริษัทย่อย การโอนผลประโยชน์ใน

กรมธรรม์ประกันภัยของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้ และการโอนผลประโยชน์ใน

เงินรายได้ของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้ 

สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจํากัดบางประการ เช่น การจ่ายเงินปันผลจะไม่สามารถกระทําได้ใน

กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยผิดนัดชําระหนี้ การจํานอง/จํานํา การค้ำประกันหนี้สิน เงื่อนไขในการจําหน่าย

กองเรือบางลํา และการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน อาทิเช่น 

ก) ดํารงรักษาอัตราส่วน funded debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 

ข) ดํารงรักษาอัตราส่วน funded debt to EBITDA ไม่เกินกว่า 5 ต่อ 1 

ค) ดํารงเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยเท่ากับ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเรือเดินทะเล 1 ลํา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯและบริษัทย่อยยังไม่มีการใช้วงเงินสินเชื่อในส่วนนี้ 
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The Company and subsidiaries had to comply with certain conditions and restrictions provided in the 
loan agreement such as:   

a) Maintenance of a debt service coverage ratio of at least 1 : 1. 

b) Maintenance of a debt to equity ratio not exceeding 2 : 1. 

c) Maintenance of available liquid reserves of no less than USD 100,000 per vessel. 

During 2006, the 34 subsidiaries repaid all outstanding loans to the bank and therefore there is no 
outstanding balance of loans as at 31 December 2006 (2005: USD 80.0 million). 

The subsidiaries are in the process of releasing the security provided for the above facilities which has 
been completed as on 31 December 2006 except for 24 mortgaged vessels (Note 10).  

 12.2 On 22 August 2005, the Company and local subsidiaries entered into a secured revolving loan facility 
agreement with overseas banks to obtain credit facilities of USD 250 million carrying interest at the rate 
of LIBOR plus 1.00 to 1.40 percent per annum, the margin of which is based on the consolidated 
operating results of the Company and subsidiaries of each quarter. Details are as follows:  

- A Revolving Acquisition and Refinancing Facility (RARF) was to be used for refinancing all 
outstanding loans from Krung Thai Bank Public Company Limited and in the purchasing of vessels. 
Such facility was to be drawn down by 31 December 2006 and was automatically to be converted 
to a Revolving Reducing Credit Facility (RRCF) as at 31 December 2006, or earlier if mutually 
agreed between the borrowers and the lenders. 

- The Revolving Reducing Credit Facility (RRCF) was to be repaid in 30 quarterly installments, per the 
proportions stipulated in the agreement, from March 2007 or three months after conversion of the 
RARF to RRCF if earlier. 

On 28 December 2006 the Company and subsidiaries entered into an amendment agreement with 
banks to amend certain conditions, as follows: 

-  A Revolving Acquisition Facility (RAF) is to be used for purchasing of vessels. Such facility is to be 
drawn down by 31 December 2007 and is automatically to be converted to a Revolving Reducing 
Credit Facility (RRCF) as at 31 December 2007, or earlier if mutually agreed between the 
borrowers and the lenders. 

- The Revolving Reducing Credit Facility (RRCF) is to be repaid in 32 quarterly installments, per the 
proportions stipulated in the agreement, from March 2008 or three months after conversion of the 
RAF to RRCF if earlier. 

The loan is secured by the mortgage of the subsidiaries’ vessels, the assignment of the beneficiary 
rights under the insurance policies for the mortgaged vessels of the subsidiaries, and the assignment of 
the revenues earned from the mortgaged vessels of the subsidiaries to the lenders. 

The loan agreement includes certain covenants and restrictions pertaining to, among other things, non-
payment of dividend in an event of default, the pledge/mortgage of assets, the provision of guarantees 
for liabilities, conditions on the disposal of certain vessels, and the maintenance of financial ratios such 
as:  

a) Maintenance of a funded debt to total shareholders’ equity ratio not exceeding 2:1. 

b) Maintenance of a funded debt to EBITDA not exceeding 5:1. 

c) Maintenance of minimum free liquidity of USD 100,000 per vessel. 

As at 31 December 2006 and 2005, no draw down has been made from this facility. 
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13. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทย่อย คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคารชุด ส่วนเกิน

ทุนดังกล่าวจะทยอยตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น และบันทึกโอน

ไปยังกําไรสะสมโดยตรง 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนําไปจ่าย

เงินปันผลได้ 

 

14. สํารองตามกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไร  

สุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา  

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่

สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจัดสรร  

ทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลกําไร ซึ่งบริษัททํามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่า

ทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่  

สามารถนําไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

 
15. สํารองหุ้นทุนซื้อคืน 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ชส. (ว) 2/2548 และ

หนังสือสภาวิชาชีพบัญชีที่ ส.สวบช. 016/2548 บริษัทมหาชนจํากัดที่มีการซื้อหุ้นคืนต้องมีกําไรสะสมไม่น้อยกว่า

มูลค่าหุ้นซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญชี และในกรณีที่จะนํากําไรสะสมไปจ่ายเงินปันผล กําไรสะสมคงเหลือหลังจาก

จ่ายเงินปันผลต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าหุ้นซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยู่ในบัญชีด้วยเช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตาม

แนวทางดังกล่าว โดยการจัดสรรกําไรสะสมเป็นสํารองหุ้นทุนซื้อคืนเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืน 

 
16. หุ้นทุนซื้อคืน 

หุ้นทุนซื้อคืนประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2549 2548

มูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน (บาท) 414,918,176 450,880,716

จำนวนหุ้นทุนซื้อคืน (หุ้น) 12,318,600 13,386,300

ราคาทุนเฉลี่ยหุ้นละ (บาท) 33.6823 33.6823

อัตราร้อยละของจำนวนหุ้นทุนซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ออก 2.37 2.57

 

ระยะเวลาจําหน่ายหุ้นทุนที่ซื้อคืนเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 (ภายหลัง 6 

เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี) หากบริษัทฯ ไม่สามารถจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด บริษัทฯจะลดทุนชําระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จําหน่ายทั้งหมด 

ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจํานวน 1.1 ล้านหุ้น ซึ่งมีราคาทุน 36.0 ล้านบาท ในราคา

ขายรวม 57.1 ล้านบาท การจําหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวได้ดําเนินการในตลาดหลักทรัพย์โดยกําหนดราคาจําหน่าย

หุ้นทุนซื้อคืนจากราคาตลาดของหุ้น ณ วันที่ขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกผลต่างของราคาขายที่สูงกว่าราคาซื้อของหุ้น

ทุนซื้อคืนจํานวนประมาณ 21.1 ล้านบาท ใน “ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
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CONSOLIDATED/THE COMPANY ONLY

2006 2005

 Value of treasury stock (Baht) 414,918,176 450,880,716

 Number of treasury shares (Shares) 12,318,600 13,386,300

 Average cost per share (Baht) 33.6823 33.6823

 The percentage of number of treasury shares to the share capital  
  issued by the Company 2.37 2.57

13. REVALUATION SURPLUS ON ASSETS OF SUBSIDIARY 

This represents surplus arising from revaluation of land and condominium. The surplus is amortised to 
retained earnings on a straight-line basis over the remaining life of the related assets. 

 The revaluation surplus can neither be offset against deficit nor used for dividend payment.

14. STATUTORY RESERVE 

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set 
aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net income after deducting accumulated deficit brought 
forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not 
available for dividend distribution. 

According to Section 1202 of the Thai Civil and Commercial Code, a subsidiary (incorporated under Thai 
Laws) is required to set aside a statutory reserve equal to at least 5 percent of its income each time the 
company pays out a dividend, until such reserve reaches 10 percent of its registered share capital.   
The statutory reserve can neither be offset against deficit nor used for dividend payment. 

 
15. TREASURY STOCK RESERVE 

Under the notification of Office of Securities and Exchange Commission No Gor Lor Tor. Chor Sor. (Wor)   
2/2548 and the notification of the Federation of Accounting Professions No Sor. Sor Wor Bor Chor.   
016/2548 public companies buying back their own shares (treasury shares) must have retained earnings in 
an amount not less than the outstanding balance of the treasury shares, and if retained earnings are 
appropriated for dividend payment, the balance of retained earnings remaining after such payment must 
likewise be no less than the balance of the treasury shares. The Company proceeded in accordance with 
these guidelines and appropriated an amount of retained earnings to the treasury stock reserve equal to the 
amount paid to acquire the share 
 

16. TREASURY STOCK 

Details of treasury stock are as follows:  

The period for disposal of the repurchased shares is 10 April 2005 to 8 October 2007 (at least 6 months 
but not more than 3 years after the date the share repurchase scheme is completed). In the event, the 
Company does not or is unable to dispose of the repurchased shares within such period, the Company will 
reduce its capital by cancelling the remaining unsold shares. 

During the year 2006, the Company disposed 1.1 million treasury shares with cost of Baht 36.0  million at 
total price of Baht 57.1 million.  The resale of the treasury shares was done on the Stock Market at 
prevailing market prices at the time of sale. The Company realised Baht 21.1  million as a gain on the 
aforesaid shares which has been presented as “Premium on treasury stock” in the shareholders’ equity. 
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17. จํานวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 

 

 

 

 

 

จํานวนพนักงานข้างต้นได้รวมลูกเรือทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาจ้างงานที่มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 

6 ถึง 9 เดือน 

  
18. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

บริษัทฯ ไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2549 และ 2548 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษียก

มาจากปีก่อน 

บริษัทย่อยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ตามประกาศ

อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 72 ลงวันที่ 1 มกราคม 2541 นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับกิจการขนส่งทางทะเลสําหรับเรือเดิน

ทะเล 

 
19. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีบางประการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับ

กิจการขนส่งทางทะเลสําหรับเรือเดินทะเล อาทิเช่น ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมี

รายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นต้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะต้องจดทะเบียนเรือเดินทะเล

ของบริษัทย่อยเป็นเรือไทย  ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทย่อย 34 บริษัทได้จดทะเบียนเรือจํานวน 53 ลํา

เป็นเรือไทยแล้ว (2548: บริษัทย่อย 34 บริษัทได้จดทะเบียนเรือจํานวน 53 ลําเป็นเรือไทย) 

รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมสําหรับปี 2549 และ 2548 (ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน) จําแนกตามกิจการที่

ได้รับการส่งเสริมและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมสามารถแสดงสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

2549 2548 2549 2548

จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน) 1,523 1,524 79 79

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (พันบาท) 1,447,047 1,401,337 217,952 197,727

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม

2549 2548 2549 2548 2549 2548

รายได้ 4,699,178 6,461,058 5,353,453 5,009,365 10,052,631 11,470,423

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (2,994,579) (3,106,156) (3,088,327) (1,940,500) (6,082,906) (5,046,656)

กำไรสุทธิ 1,704,599 3,354,902 2,265,126 3,068,865 3,969,725 6,423,767

 
20.  กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปีด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือ

โดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยสุทธิจากหุ้นสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ  
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17. EMPLOYEES AND RELATED COSTS 

 

 

 

 

 

The above employees include crew on board the Company’s ships who are employed on fixed period contracts 
on periods ranging from six to nine months. 
  

18. CORPORATE INCOME TAX 

No corporate income tax was payable for the years 2006 and 2005, since the Company had tax losses 
brought forward from previous years. 

In accordance with the Director - General’s Notification on Income Tax No. 72 dated 1 January 1998, the 
subsidiaries are exempted from the payment of income tax on their marine transportation income. In addition, 
the subsidiaries are exempted from the payment of income tax on their marine transportation business under 
the provisions of the Investment Promotion Act B.E. 2520. 

 
19. PROMOTIONAL PRIVILEGES 

Under the provisions of the Investment Promotion Act B.E. 2520, the subsidiaries were granted certain 
promotional privileges for their marine transportation. The promotional privileges include, among other things, 
exemption from the payment of income tax for a period of 8 years commencing as from the date of first 
earning operating income on the condition that the vessels owned by the subsidiaries are registered in 
Thailand.  As at 31 December 2006, the 34 subsidiaries have registered their 53 vessels under the Thai 
flag (2005: 34 subsidiaries have registered their 53 vessels under the Thai flag). 

Revenues and expenses for 2006 and 2005 (before eliminating related transactions), classified between 
promoted and non-promoted operations can be summarised below.  

(Unit: Thousand Baht) 

20. BASIC EARNINGS PER SHARE 

Basic earnings per share is calculated by dividing the net income for the year by the weighted average number 
of ordinary shares held by outside shareholders in issue during the year net of treasury stock held by the 
Company. 

 

Promoted operations Non-promoted operations Total

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Revenues 4,699,178 6,461,058 5,353,453 5,009,365 10,052,631 11,470,423

Costs and expenses (2,994,579) (3,106,156) (3,088,327) (1,940,500) (6,082,906) (5,046,656)

Net income 1,704,599 3,354,902 2,265,126 3,068,865 3,969,725 6,423,767

CONSOLIDATED THE COMPANY ONLY

2006 2005 2006 2005

Number of employees at end of year (persons) 1,523 1,524 79 79

Employee costs for the year (Thousand Baht) 1,447,047 1,401,337 217,952 197,727
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21. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ภายใต้ส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ เป็นเจ้าของเรือเอนกประสงค์
ขนาดเล็กสําหรับขนสินค้าแห้งเทกอง (small handy sized dry bulk ships) ระหว่างประเทศ โดยให้บริการแบบ  
ไม่ประจําเส้นทาง (tramp shipping basis) รายได้เกือบทั้งหมดมาจากส่วนงานนี้ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึง
ไม่มีส่วนงานทางธุรกิจด้านอื่น นอกจากส่วนงานหลักดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

กิจกรรมทางธุรกิจในส่วนงานนี้ ได้แก่  การให้บริการเช่าเรือขนส่งสินค้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   
การเช่าเป็นระยะเวลา (Time charter) และการเช่าเป็นรายเที่ยว (Voyage charter) สําหรับการเช่าเป็นระยะเวลา   
ผู้เช่าเรือ (ลูกค้า) จะจ่ายค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าเรือ (ในอัตราต่อวันตามที่ตกลงกัน โดยส่วนใหญ่จะตกลงชําระค่าเช่าเป็น
เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ) ตามระยะเวลาที่กําหนด ในกรณีดังกล่าว ผู้เช่าเรือจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด 
รวมทั้งรายจ่ายท่าเรือและน้ำมันเชื้อเพลิง สําหรับการเช่าเป็นรายเที่ยว ผู้เช่าเรือจะจ่ายค่าระวางเรือในอัตราต่อตัน 
(ส่วนใหญ่จะตกลงกันเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ) เพื่อขนส่งสินค้าที่ระบุเฉพาะระหว่างท่าเรือที่กําหนดตั้งแต่สองท่าขึ้น
ไป ในกรณีนี้บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย) จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินเรือทั้งหมด ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวแสดงไว้  
ในงบการเงินภายใต้ชื่อ “รายจ่ายท่าเรือ” (Voyage disbursements) และ “น้ำมันเชื้อเพลิง” (Bunker consumption) 
การเช่าเป็นระยะเวลานั้น เส้นทางเดินเรือจะถูกกําหนดหรือควบคุมโดยผู้เช่าเรือและภายใต้สัญญาเช่าเรือ โดย  
เส้นทางการเดินเรือจะแตกต่างกันไปในแต่ละเที่ยวการเดินเรือ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่นําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ เพราะอาจไม่สื่อความหมายและอาจทําให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานของรายได้จากการเดินเรือ (และค่าใช้จ่ายใน
การเดินเรือที่เกี่ยวกับการเช่าเป็นรายเที่ยว) จึงจําแนกได้เป็นสองประเภท คือ รายได้จากการเช่าเป็นระยะเวลา และ
การเช่าเป็นรายเที่ยว ซึ่งแสดงภายใต้ชื่อ “รายได้ค่าเช่าเรือ” (Hire income) และ “รายได้ค่าระวางเรือ” (Freight 
income) ตามลําดับดังนี้ 

 

 

 
งบการเงินรวม

การเช่าเป็นระยะเวลา การเช่าเป็นรายเที่ยว รวม ตัดบัญชี รวม

2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 2548

รายได้ค่าเช่าเรือ 6,893,813 10,244,373 - - 6,893,813 10,244,373 - - 6,893,813 10,244,373

รายได้ค่าระวางเรือ - - 2,906,226 1,104,631 2,906,226 1,104,631 (743,736) (342,187) 2,162,490 762,444

รวมรายได้จากการเดินเรือ 6,893,813 10,244,373 2,906,226 1,104,631 9,800,039 11,349,004 (743,736) (342,187) 9,056,303 11,006,817

รายจ่ายท่าเรือ - - (1,083,952) (495,698) (1,083,952) (495,698) 743,736 342,187 (340,216) (153,511)

น้ำมันเชื้อเพลิง - - (489,689) (151,166) (489,689) (151,166) - - (489,689) (151,166)

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเช่า
เป็นรายเที่ยว - - (1,573,641) (646,864) (1,573,641) (646,864) 743,736 342,187 (829,905) (304,677)

รายได้จากการเดินเรือสุทธิ/

     รายได้เทียบเท่าจากการเช่า

          เรือเป็นระยะเวลา 6,893,813 10,244,373 1,332,585 457,767 8,226,398 10,702,140 - - 8,226,398 10,702,140

 (หน่วย : พันบาท) 

22.  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของ

เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อ  

พนักงานออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2549 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจํานวนเงิน 1.4 ล้านบาท (2548: 1.3 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.9 ล้านบาท 

2548 : 0.8 ล้านบาท) 
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21.  SEGMENT INFORMATION  

The Company and its subsidiaries’ operations involve the business of owning and internationally operating 
(chartering) small handy sized dry bulk ships, on a tramp shipping basis without any set routes.  This is the 
only industry segment in which the Company and its subsidiaries mainly operate and almost entire revenues 
are generated from this segment. As such, no segmental bifurcation is applicable since the operations are 
mainly limited to only one aforesaid segment.  

The business activity in the segment, i.e. the chartering of the ships, is undertaken in two ways, viz., Time 
charter and Voyage charter. Under Time charter, the charterer (customer) pays charter hire (at an agreed 
daily rate, almost always in US Dollars) to operate the vessel for an agreed time period. In this case, the 
charterer bears all voyage expenses including port disbursements and costs of bunker fuel. Under Voyage 
charter, the charterer pays freight on a per ton basis (almost always in US Dollars) to transport a particular 
cargo between two or more designated ports. In this case, the Company (or subsidiary) bears all the voyage 
expenses. The voyage expenses are presented in the financial statements as voyage disbursements and 
bunker consumption. Under Time charter, the ship routes are determined or controlled exclusively by the 
charterers and under Voyage charters, the route varies from time to time for each voyage, which is 
determined by a number of factors which are totally beyond the Company’s and subsidiaries’ control. As such, 
reporting by geographical segments would not be practical or meaningful, and could in fact be misleading.  

In view of the above, segment information is limited to the bifurcation of the total vessel operating income 
(and voyage expenses in respect of Voyage charter) derived from Time charter and Voyage charter presented 
as “Hire income” and “Freight income” respectively, as under:   

22. PROVIDENT FUND 

The Company and subsidiaries and their employees have jointly established a provident fund in accordance 
with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company/the subsidiaries contributed to the 
fund monthly at the rate of 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by Bangkok Bank Public 
Company Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. During the 
year 2006, the Company and subsidiaries contributed Baht 1.4 million (2005: Baht 1.3 million) to the 
provident fund (The Company only: Baht 0.9 million, 2005: Baht 0.8 million). 

 

CONSOLIDATED

Time charter Voyage charter Total Elimination Total

2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Hire income 6,893,813 10,244,373 - - 6,893,813 10,244,373 - - 6,893,813 10,244,373

Freight income - - 2,906,226 1,104,631 2,906,226 1,104,631 (743,736) (342,187) 2,162,490 762,444
Total vessel operating income 6,893,813 10,244,373 2,906,226 1,104,631 9,800,039 11,349,004 (743,736) (342,187) 9,056,303 11,006,817

Voyage disbursements - - (1,083,952) (495,698) (1,083,952) (495,698) 743,736 342,187 (340,216) (153,511)

Bunker consumption - - (489,689) (151,166) (489,689) (151,166) - - (489,689) (151,166)

Total voyage expenses - - (1,573,641) (646,864) (1,573,641) (646,864) 743,736 342,187 (829,905) (304,677)
Net vessel operating
 income/time charter

 equivalent income 6,893,813 10,244,373 1,332,585 457,767 8,226,398 10,702,140 - - 8,226,398 10,702,140

(Unit: Thousand Baht)
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23. เงินปันผล 

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2549 มีดังนี้ 

อนุมัติโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

 ก)  เงินปันผลจากกำไรปี 2548 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

 วันที่ 20 เมษายน 2549 785.3 1.55

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้น จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจํานวน 

506,131,700 หุ้น (หลังจากหักหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ จํานวน 13,386,300 หุ้น และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับ

เงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด รับเป็นนายทะเบียนให้จํานวน 482,000 

หุ้น จากจํานวนหุ้นที่มีอยู่ 520,000,000 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 784.5 ล้านบาท 

อนุมัติโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

ข) เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

 ดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือน  วันที่ 28 สิงหาคม 2549 

  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 506.6 1.00 

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้น จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจํานวน 

506,132,700 หุ้น (หลังจากหักหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ จํานวน 13,386,300 หุ้น และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับ

เงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด รับเป็นนายทะเบียนให้จํานวน 481,000 

หุ้น จากจํานวนหุ้นที่มีอยู่ 520,000,000 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 506.1 ล้านบาท 

อนุมัติโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

ค)  เงินปันผลระหว่างกาลจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 กําไรสะสมจนถึงวันที่  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 

 30 กันยายน 2549 506.6 1.00 

 

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้น จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจํานวน 

505,410,012 หุ้น (หลังจากหักหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ จํานวน 13,386,300 หุ้น และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับ

เงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด รับเป็นนายทะเบียนให้จํานวน 

1,203,688 หุ้น จากจํานวนหุ้นที่มีอยู่ 520,000,000 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 505.4 ล้านบาท 

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2548 มีดังนี้ 

อนุมัติโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

ง) เงินปันผลจากกําไรปี 2547 ที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 

  วันที่ 29 เมษายน 2548 785.3 1.55 
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As at the closing date of the share register 505,410,012 of the Company’s ordinary shares were qualified 
to receive dividend, after deduction of 13,386,300 shares held by the Company as treasury stock   
and 1,203,688 shares disqualified to receive this dividend by the registrar (Thailand Securities Depository   
Co., Ltd.) from the total number of shares outstanding (520,000,000 shares). The total dividend paid was 
thus Baht 505.4 million.   

Dividends declared in the year 2005 consist of the following:  

Approved by Total dividends Dividend per share

(Milion Baht) (Baht)

d) Final dividends of 2004  Annual General Meeting of  
 the shareholders on 29   
 April 2005 

 785.3 1.55 

 

23. DIVIDENDS 

Dividends declared in the year 2006 consist of the following:  

Approved by Total dividends Dividend per share

(Milion Baht) (Baht)
a) Final dividends of 2005 Annual General Meeting of 

the 
   shareholders on 20 April 

2006
785.3 1.55

As at the closing date of the share register, 506,131,700 of the Company’s ordinary shares were qualified 
to receive dividend,  after deduction of 13,386,300 shares held by the Company as treasury stock and 
482,000 shares disqualified to receive this dividend by the registrar (Thailand Securities Depository Co., 
Ltd.) from the total number of shares outstanding (520,000,000 shares).  The total dividend paid was thus 
Baht 784.5 million. 

Approved by Total dividends
(Milion Baht)

Dividend per share

(Baht)

b) Interim dividends on operating Board of Directors’ meeting

 results for the six-month  on 28 August 2006

 period ended 30 June 2006  

 506.6 1.00 

As at the closing date of the share register, 506,132,700 of the Company’s ordinary shares were qualified 
to receive dividend, after deduction of 13,386,300 shares held by the Company as treasury stock and 
481,000 shares disqualified to receive this dividend by the registrar (Thailand Securities Depository Co., 
Ltd.) from the total number of shares outstanding (520,000,000 shares).  The total dividend paid was thus 
Baht 506.1 million.  

Approved by Total dividends Dividend per share

(Milion Baht) (Baht)

 c) Interim dividends on 
retained earnings as of 30 
September 2006 

Board of Directors’ meeting

  on 21 November 2006

506.6 1.00 
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ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้น จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจํานวน 

506,147,500 หุ้น (หลังจากหักหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ จํานวน 13,386,300 หุ้น และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับ

เงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด รับเป็นนายทะเบียนให้จํานวน 466,200 

หุ้น จากจํานวนหุ้นที่มีอยู่ 520,000,000 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 784.5 ล้านบาท 

อนุมัติโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

จ) เงินปันผลระหว่างกาลจาก

ผลการดําเนินงานสําหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2548 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 วันที่ 18 สิงหาคม 2548 

759.9 1.50 

ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนหุ้น จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยบุคคลภายนอกและมีสิทธิได้รับเงินปันผลมีจํานวน 

506,085,700 หุ้น (หลังจากหักหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ จํานวน 13,386,300 หุ้น และหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับ

เงินปันผลซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด รับเป็นนายทะเบียนให้จํานวน 528,000 

หุ้น จากจํานวนหุ้นที่มีอยู่ 520,000,000 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 759.1 ล้านบาท 

 
24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวอื่น 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ยังไม่เรียก

ชําระเป็นจํานวนเงิน 10.1 ล้านบาท 

 24.2 คดีฟ้องร้อง 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ที่เกิดขึ้นจากการเดินเรือทะเลจํานวนเงินประมาณ 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2548: 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ผลของค่าเสียหายยังไม่ทราบในขณะนี้ ฝ่ายบริหารเชื่อว่าผลเสียหายที่เกิดขึ้นในที่สุดจะไม่เป็นสาระสําคัญ   

ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อความเสียหายไว้ในบัญชี 
 
25. เครื่องมือทางการเงิน 

 25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เรื่องการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือ  

ทางการเงิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ และบริษัทย่อย

มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายการให้สินเชื่อแก่ผู้เช่าเรือและบุคคลภายนอกโดยจํากัดการให้สินเชื่อ

เฉพาะกับลูกค้าชั้นดี และให้ความเข้มงวดในการจัดทําเอกสารประกอบรายการต่างๆ ให้ครบถ้วน ดังนั้น 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้    

การให้สินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้า  

ที่หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สิน

เชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบดุล 
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As at the closing date of the share register 506,147,500 of the Company’s ordinary shares were qualified to 
receive dividend,  after deduction of 13,386,300 shares held by the Company as treasury stock and 
466,200 shares disqualified to receive this dividend by the registrar (Thailand Securities Depository Co., 
Ltd.) from the total number of shares outstanding (520,000,000 shares). The total dividend paid was thus 
Baht 784.5 million. 
 

Approved by Total dividends Dividend per share

(Milion Baht) (Baht)

e) Interim dividends on operating Board of Directors’ meeting

 results for the six-month  on 18 August 2005

 period ended 30 June 2005 759.9 1.50 

 
As at the closing date of the share register 506,085,700 of the Company’s ordinary shares were qualified to 
receive dividend,  after deduction of 13,386,300 shares held by the Company as treasury stock and 
528,000 shares disqualified to receive this dividend by the registrar (Thailand Securities Depository Co., 
Ltd.) from the total number of shares outstanding (520,000,000 shares). The total dividend paid was thus 
Baht 759.1 million. 
 

24. COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES 

24.1 Uncalled portion of other long-term investment  

 As at 31 December 2006, the Company has a commitment of Baht 10.1 million in respect of the 
uncalled portion of other long-term investment. 

24.2 Litigation 

 As at 31 December 2006, the Company and subsidiaries have contingent liabilities as a result of 
being sued for damages in maritime claims totalling USD 1.8 million (2005: USD 0.8 million). The 
ultimate outcome of these claims cannot be determined at this time, but management anticipates that 
no material liability will arise. Accordingly, no provision has been made in the accounts. 

 
25. FINANCIAL INSTRUMENTS   

 25.1 Financial risk management  

  The Company and subsidiaries’ financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 
48 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash 
equivalents, trade accounts receivable, investments, trade accounts payable, and long-term loans. The 
financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described 
below. 

    Credit risk 

  The Company and subsidiaries are exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts 
receivable. The Company and subsidiaries manage the risk by adopting a credit policy whereby they 
evaluate the creditworthiness of charterers and other parties and restrict dealings to financially sound 
parties, and strictly attend to the preparation and completeness of documentation and therefore do not 
expect to incur material financial losses. In addition, the Company and subsidiaries do not have high 
concentration of credit risk since they have a large customer base. The maximum exposure to credit 
risk is limited to the carrying amounts of receivables as stated in the balance sheet. 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน   

และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา  

ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยง

จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอก

เบี้ย และสําหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวัน

ที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้     

(หน่วย: พันบาท)                                                                                            

 อัตรา 
ดอกเบี้ยคงที่ 
ภายใน1 ปี 

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด 
ไม่มี 

อัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 

    
คงที่ 

 
ปรับขึ้นลงตาม 

อัตราตลาด 

     
สกุลเหรียญ 

สหรัฐฯ 
สกุลเหรียญ 

สหรัฐฯ 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการ        

   เทียบเท่าเงินสด 450,918 787,767 19,890 1,258,575 5.021 3.30 

ลูกหนี้การค้า - - 101,107 101,107 - - 

 450,918 787,767 120,997 1,359,682   

หนี้สินทางการเงิน       

เจ้าหนี้การค้า - - 82,603 82,603 - - 

 - - 82,603 82,603   

 

  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

   รายได้และค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงเป็นการ

ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากรายการที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ได้ในตัวเอง อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราสกุล

อื่น ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้พิจารณาแล้วและได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่ยังคงมีอยู่ 

ดังนั้น จึงพยายามที่จะจํากัดความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด โดยการไม่ถือเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่

เป็นเงินตราสกุลอื่น 

 25.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

   เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น 

เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล  

   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี

ความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนด

จากราคาตลาดล่าสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม  
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Foreign currency risk 

  Almost all revenues and expenditures of the Company and subsidiaries are denominated in U.S. dollars, 
which provide a natural hedge against the currency risk associated with transactions in U.S. dollars.  
Consequently, the Company and subsidiaries are exposed to a currency risk in respect of financial 
instruments denominated in other currencies.  However, the Company and subsidiaries’ management has 
decided to maintain an open position with regard to this exposure, but endeavors to limit this exposure 
to least possible amounts by not holding significant financial instruments denominated in other 
currencies.  

 
 25.2 Fair values of financial instruments 

Since the majority of the Company and subsidiaries’ financial assets and liabilities are short-term in 
nature or bear floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the 
amounts presented in the balance sheets. 

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between 
knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to 
the market price of the financial instruments or by using an appropriate valuation technique, depending 
on the nature of the instruments. 
 

    Interest rate risk 

  The Company and subsidiaries’ exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, and 
long-term borrowings which carry interest rates.  However, since most of the Company and 
subsidiaries’ financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are 
close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.  

  Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2006 classified by type of interest rates 
are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest 
rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the 
maturity date. 

(Unit: Thousand Baht)

 Fixed Floating Non-interest  Interest rate 

 interest rate interest rate bearing Total (% p.a.) 

     Fixed Floating 

     USD USD 

     currency currency 

Financial assets       

 Cash and cash  
    equivalents 450,918 787,767 19,890 1,258,575 5.021 3.30 

 Trade accounts  
  receivable - - 101,107 101,107 - - 

 450,918 787,767 120,997 1,359,682   

Financial liabilities       

 Trade accounts  
  payable - - 82,603 82,603 - - 

 - - 82,603 82,603   
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26. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 26.1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศได้ลงนามในสัญญาให้สินเชื่อกับธนาคาร  

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายเดียวหรือร่วมกับผู้ให้กู้หลายรายซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยมีราย

ละเอียดดังนี้ 

ก)   วงเงินกู้จํานวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ LIBOR บวก 2.2 ต่อปี เงินกู้ยืม  

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปจัดซื้อเรือเดินทะเล โดยมีระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้ภายใน 12 เดือนนับแต่

วันที่ลงนามในสัญญาให้สินเชื่อ และมีกําหนดชําระคืนตามสัดส่วนที่ระบุในสัญญาเป็นรายไตรมาสภายใน

ระยะเวลา 12 ปี โดยเริ่มต้นชําระเงินต้นหลังจากระยะเวลาปลอดการชําระหนี้  1 ปีสิ้นสุดลงนับแต่วันที่มี

การเบิกถอนเงินกู้ครั้งแรก 

ข) วงเงินสินเชื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

วงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจํานองเรือเดินทะเลของบริษัทย่อย การจํานําหุ้นของบริษัทย่อย 

การโอนผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้ และ

การโอนผลประโยชน์ในเงินรายได้ของเรือเดินทะเลที่เป็นหลักประกันของบริษัทย่อยให้แก่เจ้าหนี้ 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ อาทิเช่น 

ก) ดํารงรักษาอัตราส่วน a total debt to total shareholders’ equity ไม่เกินกว่า 2 ต่อ 1 

ข) ดํารงรักษาอัตราส่วน a total debt to EBITDA ไม่เกินกว่า 5 ต่อ 1 

ค) ดํารงเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยเท่ากับ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเรือเดินทะเล 1 ลํา 

ง) ดํารงรักษาอัตราส่วน debt service coverage ไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 1 

 26.2 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 บริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงขายเรือเดินทะเล  

มือสองจํานวน 1 ลํา กับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งในราคา 6.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับ

ชําระเงินมัดจําร้อยละ 10 แล้วเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 โดยเงินมัดจําจํานวนนั้นได้ฝากอยู่ในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารที่เปิดร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และส่วนที่เหลือจะได้รับชําระในวันส่งมอบเรือ 

 
27. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ใหม่เพื่อให้สอดคล้อง

กับการจัดประเภทรายการบัญชีของปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไป

แล้ว 

 
28. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 
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26. SUBSEQUENT EVENTS  

 26.1 On 18 January 2007, the Company and local subsidiaries entered into an agreement with Krung Thai 
Bank Public Company Limited, whereby the bank, either as sole lender or with a syndicate of other 
commercial banks, will provide credit facilities as detailed below. 

a) A term loan of USD 300 million carrying interest at LIBOR plus 2.2 percent per annum. The loan is 
to be used to pay for purchases of vessels and is to be drawn down within 12 months from the 
date of the agreement, and is to be repaid in quarterly installments over a period of 12 years 
(commencing after the completion of a grace period of one year from the date of first drawdown), in 
accordance with the proportionate amounts stipulated in the agreement. 

b) A foreign currency exchange facility of USD 5 million. 

The loan is secured by the mortgage of the subsidiaries’ vessels, the pledge of the subsidiaries’ shares, 
the assignment of the beneficiary rights under the insurance policies for the mortgaged vessels of the 
subsidiaries, and the assignment of the revenues earned from the mortgaged vessels of the subsidiaries 

to the lenders. 

The loan agreement contains covenants that, among other things, require the Company and subsidiaries 

to maintain certain financial ratios such as: 

a) Maintenance of a total debt to total shareholders’ equity ratio not exceeding 2:1.

b) Maintenance of a total debt to EBITDA ratio not exceeding 5:1.

c) Maintenance of minimum free liquidity of USD 100,000 per vessel.

d) Maintenance of a debt service coverage ratio of at least 1:1.

 26.2 On 30 January 2007, a local subsidiary entered into a Memorandum of Agreement with an overseas 

company to sell a second-hand vessel for USD 6.4 million. A deposit of 10% was received on 5 

February 2007 and was deposited in a nominated joint bank account of the buyer and seller. The 

remaining balance is to be received on delivery of the vessel. 

 

27. RECLASSIFICATION 

Certain amounts in the financial statements for the year ended 31 December 2005 have been reclassified to 

conform to the current year’s classifications, with no effect on previously reported net income or 

shareholders’ equity. 

 

28. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 16 February 

2007. 
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งบการเงินแปลงค่าเป็นสกุลเงินเหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา

เหตุผลของการแปลงค่างบการเงินสกุลไทยบาทเป็นสกุลเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

 การแปลงค่างบการเงินได้จัดทําขึ้นจากข้อมูลงบการเงินสกุลไทยบาทซึ่งได้ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของ  

บริษัทฯ และงบการเงินแปลงค่าในรูปสกุลดอลล่าร์สหรัฐนี้ได้สอบทานและรับรองแล้วโดย นักบัญชีอิสระ – เบเคอร์ ทิลลี่ 

คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ เอฟ เอ เอส (ประเทศไทย)   

จํากัด) บริษัทฯ เห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องจัดทํางบการเงินแปลงค่าในรูปสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาให้แก่นักลงทุน 

เนื่องจากงบการเงินดังกล่าวจะแสดงให้เห็นฐานะทางการเงินที่ถูกต้องของบริษัทฯ เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้ว บริษัทฯ จะซื้อ

และขายสินทรัพย์ในการเดินเรือของบริษัทฯ ทั้งหมดด้วยเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และรายได้จากการเดินเรือทั้งหมด

ของบริษัทฯ จะได้รับเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาด้วย ซึ่งถือว่ามากกว่าร้อยละ 95 ของสินทรัพย์รวมและรายได้รวม 

ในทางเดียวกันหนี้เงินกู้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา   

ดังนั้นจึงไม่เกิดความสมดุลในงบดุลของบริษัทฯ ซึ่งสินทรัพย์บางส่วน (เรือเดินทะเล ซึ่งได้ซื้อก่อนวันที่1 กรกฎาคม 2540) 

ของบริษัทฯ ถูกบันทึกเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซื้อมาในอดีต (ที่อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25-26 บาท 

ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) ในขณะที่หนี้สินถูกบันทึกเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี การบันทึกด้วยวิธี  

ดังกล่าวทําให้มูลค่าของสินทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่าจริงเมื่ออยู่ในรูปสกุลเงินบาทเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการแปลงค่า

สนิทรพัย(์เรอื)จากสกลุเงนิดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา เปน็สกลุเงนิบาทยงัคงใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ เวลาทีไ่ดม้กีารซือ้เรอืเขา้มา  

 เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรเกือบทั้งหมดของบริษัทฯซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา การปรับปรุง

สินทรัพย์ถาวรให้อยู่ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นราคา ณ วันที่ซื้อมาในอดีตจึงเป็นการกําจัดความไม่สมดุล

ระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวข้างต้น 

 ยิ่งไปกว่านั้น จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เนื่องจากส่วนหนึ่งในสัญญาให้สินเชื่อต่างๆ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทํา

งบการเงินในรูปสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาให้เจ้าหนี้ทั้งหลาย และคํานวณอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ตามข้อตกลงใน

สัญญาโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินที่ปรับปรุงในรูปสกุลดอลล่าร์สหรัฐนี้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เปิดเผยงบการเงินดังกล่าวให้

แก่ผู้ลงทุนที่สนใจด้วย 
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BACKGROUND OF THE RESTATED FINANCIAL STATEMENTS FROM THB TO USD CURRENCY  
 

 The restatement has been done on the basis of the Thai Baht Financial Statements as audited by our 

Auditors and the subsequent restatement into US Dollars has been reviewed by the Independent   

Accountants - Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Limited (Formerly Baker Tilly FAS (Thailand) 

Limited). We feel it is necessary to provide the restated USD Financial Statements to the investors, since these 

would give a more accurate financial position of the Company since our shipping assets are bought and sold in 

U.S. Dollars and so also all our shipping revenues are derived in USD. These constitute more than 95 percent of 

our total assets / revenues respectively. Similarly, all of our liabilities and most of our expenses are incurred in 

USD. This leads to a mismatch in our Baht Denominated Balance Sheet where some of the fixed assets are 

expressed in Thai Baht at the original exchange rates (at the conversion of about Baht 25-26 per USD1), but the 

liabilities are expressed in Thai Baht at the closing exchange rate as at the end of the relevant year resulting in an 

understatement of the value of the fixed assets in Baht terms.   

 Since almost all the fixed assets are US Dollar assets, fixed assets are now restated in US Dollars at the 

original US Dollars value and the restatement thus removes the mismatch between asset and liability values.   

 Moreover, in recognition of the above, as a part of our credit facility agreements, it is the Company’s 

obligation to additionally provide the restated USD Financial Statements to the Lenders and also to compute the 

Financial Covenants based on these restated Financial Statements. Accordingly, these are being provided to all 

interested investors also. 

  

 

 

 

 

 

 

 

RESTATED US DOLLAR FINANCIAL
STATEMENTS
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เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

(เดิมชื่อ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ เอฟ เอ เอส (ประเทศไทย) จํากัด) 

 

 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

รายงานการแปลงค่าเป็นเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

สําหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 

 

 

เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 

ชั้น 21/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 02 679 5400  โทรสาร 02 679 5401 
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BAKER TILLY CORPORATE ADVISORY SERVICES (THAILAND) LIMITED, 

(formerly Baker Tilly FAS (Thailand) Limited) 

 

Precious Shipping Public Company Limited 

USD Restatement Report for Twelve Months Ended 

31st December 2006 

 

BAKER TILLY CORPORATE ADVISORY SERVICES (THAILAND) LIMITED 

LEVEL 21/1 SATHORN CITY TOWER 175 SOUTH SATHORN ROAD 

THUNGMAHAMEK SATHORN BANGKOK 10120 THAILAND 

TELEPHONE   02 679 5400   FACSIMILE   02 679 5401 
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ขอบเขตหน้าที่การทำงาน 

 เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (“บีทีซีเอเอส”) ไม่ได้ทําการตรวจสอบ

บัญชีหรือข้อมูลเพื่อการบริหารของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) (“พรีเชียส” หรือ “บริษัทฯ”) รวมทั้งไม่ได้ทํา

การพิสูจน์รายการค้าขายที่บันทึกไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บีทีซีเอเอส จึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในตัวงบการเงินต่างๆ 

ได้ ความรับผิดชอบในเอกสารนี้จึงเป็นเพียงการแปลงค่าจากงบการเงินสกุลไทยบาทที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้อยู่ในรูป

เงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม บีทีซีเอเอส จะไม่ขอรับผิดในภาระขาดทุน ต้นทุน ค่าความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการกระทําฉ้อฉล การเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือการตั้งใจผิดนัดชําระ โดยบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ 

พนักงานบริษัทฯ หรือตัวแทนบริษัทฯ 

 รายงานฉบับนี้ได้รับการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทฯ เจ้าหนี้ของบริษัทฯ รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายและ

ทางการเงินของบริษัทฯ บีทีซีเอเอส ไม่ขอรับผิดชอบในพันธกรรมใดๆ ที่อาจมีต่อบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น  

 บีทีซีเอเอส ขอจํากัดความรับผิดชอบใดๆที่เกิดจากความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องในการแปลนี้ ในกรณีที่มี

ความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างรายงานภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย ขอให้ท่านยึดเอาตามรายงานภาคภาษาอังกฤษเป็น

หลัก 

 

บทสรุปจากผู้บริหาร 

 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) (“พรีเชียส” หรือ “บริษัทฯ”) ได้ว่าจ้างให้ 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด*(“บีทีซีเอเอส”) จัดทํารายงานประจํา

ไตรมาสเกี่ยวกับการปรับปรุงงบการเงินใหม่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (“เหรียญสรอ.”) ของบริษัทฯ โดยอิงจาก  

งบการเงินรวมสกุลไทยบาทที่ได้รับการตรวจสอบ / สอบทานขึ้น การว่าจ้างดังกล่าวจะเป็นการตรวจทานการคํานวณ

ตัวเลขและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปรับปรุงค่างบดุลและงบกําไรขาดทุนใหม่เป็นเงินเหรียญสรอ. 

 ดังนั้น ข้อสรุปที่เกี่ยวกับการปรับปรุงค่างบการเงินสกุลไทยบาทใหม่ให้เป็นเงินเหรียญสรอ. ได้ถูกแนบไว้ใน

นโยบายที่ใช้ในการปรับปรุงงบการเงินสกุลไทยบาทเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (“เหรียญสรอ.”) 

 บีทีซีเอเอส ได้ทําการรายงานผลจากการตรวจทานการปรับปรุงค่างบการเงินรวมใหม่ในรูปสกุลเงินเหรียญสรอ. 

สําหรับระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในการตรวจทานดังกล่าว บีทีซีเอเอสได้รับการช่วยเหลือ และ

ความร่วมมือจากพนักงานบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นอย่างดี 

 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ได้มีการแปลงค่าเป็นเงินเหรียญสรอ. แล้วนั้นแสดงให้เห็นว่ามูลค่ารวมของ 

สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 357 ล้านเหรียญสรอ. และ 20 ล้านเหรียญสรอ. ตามลําดับ ดังนั้น   

ทุนเรือนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จึงมีมูลค่า 337 ล้านเหรียญสรอ. 

 ในส่วนของงบกําไรขาดทุน มูลค่ารวมของรายได้และค่าใช้จ่าย (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน)   

ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 239 ล้านเหรียญสรอ. และ 

142 ล้านเหรียญสรอ. ตามลําดับ กําไรสุทธิหลังจากรวมรายการอื่นๆ อาทิ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 

4 ล้านเหรียญสรอ. แล้วนั้น เป็นจํานวนทั้งสิ้น 93 ล้านเหรียญสรอ. ส่วนยอดกําไรสะสมสิ้นงวดมีมูลค่าเป็น 278   

ล้านเหรียญสรอ. 
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SCOPE OF WORK 

 Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Limited (“BTCAS”) has not performed an audit 

examination of Precious Shipping Public Company Limited’s (“PSL” or “the Company”) accounts or of the 

management information, nor has BTCAS verified the underlying transactions.  Therefore, BTCAS gives no opinion 

on the financial statements.  This is only a restatement of the THB audited financial statements into USD’s. 

 In no event shall BTCAS be liable for any loss liability, cost, damage or expense arising in any way from 

fraudulent acts, misrepresentation or willful default on the part of the Company, its directors, employees, or 

agents. 

 The Report has been prepared for the use of the Company, its creditors, legal and financial advisors.  

BTCAS does not accept any responsibility or liability to other parties.  

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 Precious Shipping Public Company Limited (“PSL” or “the Company”) on 3 February 2004 engaged” 

Baker Tilly Corporate Advisory Services (Thailand) Limited (formerly Baker Tilly FAS (Thailand) Limited) (“BTCAS”) 

to prepare a quarterly report on the restatement of the THB audited / reviewed consolidated financial statements 

into USD, prepared by the Company.  The engagement includes a review of the Company’s mathematical 

calculation and the basis of USD restatement of both the balance sheet and income statement. 

 Accordingly, BTCAS attach a summary of the basis of the restatement of the THB financial statements 

into USD as Policy of restatement from THB TO USD Currency.   

 BTCAS has undertaken to report on its review of the restated USD consolidated financial statements for 

the twelve-month period ended 31st December 2006.  In undertaking the above, BTCAS was accorded the full 

assistance and co-operation of the PSL staff and management. 

 The restated USD Balance Sheet as at 31st December 2006 indicates that the total assets and liabilities 

of PSL were USD 357 million and USD 20 million, respectively.  The equity of  PSL as at 31st December 2006 

was therefore USD 337 million. 

 In relation to the income statement, PSL’s total revenues and expenses, excluding interest and finance 

costs, for the twelve months ended 31st December 2006 were USD 239 million and USD 142 million, 

respectively.  Net income, after including such items as interest and finance costs totaling USD 4 million, equals 

USD 93 million.  The retained earnings at the end of the period stood at USD 278 million.   
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สินทรัพย์ 
31/12/2549 31/12/2548 

บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ. 

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,258,574,577 35,003,673 738,622,662 18,022,836 

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 101,106,910 2,812,001 176,402,542 4,304,328 

น้ำมันเชื้อเพลิง 43,614,009 1,213,000 63,433,373 1,547,812 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 199,670,299 5,553,261 188,480,739 4,599,043 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,602,965,795  44,581,935  1,166,939,316  28,474,019 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 119,767,616 2,855,228 113,305,776 2,677,078 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10,130,430 260,212 - - 

สินทรัพย์ถาวรที่ราคาทุน     

เรือเดินทะเล และอุปกรณ์เรือเดินทะเล 18,092,031,980 552,939,745 18,075,281,129 552,480,091 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ 1,488,085,459 37,545,546 1,330,055,394 32,816,634 

อุปกรณ์สำนักงาน 18,837,972 523,925 15,472,539 377,539 

ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า 12,998,873 361,527 2,773,880 67,684 

ยานพาหนะ 17,907,807 498,055 17,691,807 431,691 

อาคารชุดและส่วนปรับปรุง 325,977,795 11,078,023 181,693,446 7,125,233 

ส่วนตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน 24,648,932 685,540 17,614,732 429,810 

งานระหว่างก่อสร้าง 37,599,722 1,045,729 47,799,578 1,166,338 

รวม 20,018,088,540  604,678,090  19,688,382,505  594,895,020 

หัก : ค่าเสื่อมราคาสะสม (8,994,236,845) (295,496,902) (7,191,634,837) (246,152,441) 

รวมสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ 11,023,851,695  309,181,188  12,496,747,668  348,742,579 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,429,706 39,763 3,615,540 88,221 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,155,179,447  312,336,391  12,613,668,984  351,507,878 

รวมสินทรัพย์ 12,758,145,242  356,918,326  13,780,608,300  379,981,897 



งบดุลรวม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 - สินทรัพย์

งบการเงิน
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Assets 
31/12/2006 31/12/2005 

THB USD THB USD 

Current assets     

 Cash and cash equivalents 1,258,574,577 35,003,673 738,622,662 18,022,836 

 Trade accounts receivable - net 101,106,910 2,812,001 176,402,542 4,304,328 

 Bunker oil 43,614,009 1,213,000 63,433,373 1,547,812 

 Other current assets 199,670,299 5,553,261 188,480,739 4,599,043 

Total current assets  1,602,965,795  44,581,935  1,166,939,316  28,474,019 

Non-current assets     

 Investments accounted for under   
    equity method 119,767,616 2,855,228 113,305,776 2,677,078 

 Other long-term investment 10,130,430 260,212 - - 

 Fixed assets at cost     

  Vessels and Vessels Equipment 18,092,031,980 552,939,745 18,075,281,129 552,480,091 

  Drydock and special survey 1,488,085,459 37,545,546 1,330,055,394 32,816,634 

  Office equipment 18,837,972 523,925 15,472,539 377,539 

  Leasehold improvement 12,998,873 361,527 2,773,880 67,684 

  Vehicles 17,907,807 498,055 17,691,807 431,691 

  Buildings and improvement 325,977,795 11,078,023 181,693,446 7,125,233 

  Furniture and fixtures 24,648,932 685,540 17,614,732 429,810 

  Work in progress 37,599,722 1,045,729 47,799,578 1,166,338 

    Total  20,018,088,540  604,678,090  19,688,382,505  594,895,020 

  Less : Accumulated depreciation (8,994,236,845) (295,496,902) (7,191,634,837) (246,152,441) 

 Total Fixed assets - net  11,023,851,695  309,181,188  12,496,747,668  348,742,579 

 Other non-current assets 1,429,706 39,763 3,615,540 88,221 

Total non-current assets  11,155,179,447  312,336,391  12,613,668,984  351,507,878 

Total Assets  12,758,145,242  356,918,326  13,780,608,300  379,981,897 




Consolidated Balance Sheet   as at 31st December 2006 – Assets  

FINANCIAL STATEMENTS
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
31/12/2549 31/12/2548 

บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ. 

หนี้สิน     

หนี้สินหมุนเวียน     

เจ้าหนี้การค้า 82,603,363 2,279,921 117,581,885 2,855,690 

เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล 160,060,832 4,385,000 - - 

รายได้รับล่วงหน้า 176,407,290 4,868,987 125,615,195 3,050,793 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 301,367,123 8,317,981 297,738,452 7,231,119 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 720,438,608  19,851,889  540,935,532  13,137,602 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ - - 3,293,967,999 80,000,000 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน - - 3,293,967,999  80,000,000 

รวมหนี้สิน 720,438,608  19,851,889  3,834,903,531  93,137,602 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 520,000,000 20,392,157 520,000,000 20,392,157 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 126,689,683 4,864,116 161,698,471 4,902,595 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 411,429,745 16,134,500 411,429,745 16,134,500 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นซื้อคืน 21,114,984 578,463 - - 

สว่นเกนิจากการตรีาคาสนิทรพัยข์องบรษิทัยอ่ย 144,278,576 3,952,632 - - 

สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 52,000,000 1,304,730 52,000,000 1,304,730 

สำรองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย 424,620,000 11,572,749 399,010,000 10,893,517 

สำรองหุ้นทุนซื้อคืน 414,918,176 10,323,444 450,880,716 11,218,216 

กำไรสะสม 10,325,110,201 277,923,089 8,395,681,752 233,073,873 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 12,440,161,365  347,045,880  10,390,700,684  297,919,588 

หัก : หุ้นทุนซื้อคืน (414,918,176) (10,323,444) (450,880,716) (11,218,216) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ 12,025,243,189  336,722,436  9,939,819,968  286,701,372 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 12,463,445 344,001 5,884,801 142,923 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,037,706,634  337,066,437  9,945,704,769  286,844,295 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,758,145,242  356,918,326  13,780,608,300  379,981,897 


งบดุลรวม   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 - หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงิน (ต่อ)
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Liabilities and Shareholders’ Equity 
31/12/2006 31/12/2005 

THB USD THB USD 

Liabilities     

 Current liabilities     

 Trade accounts payable 82,603,363 2,279,921 117,581,885 2,855,690 

 Advances received from vessel sales 160,060,832 4,385,000 - - 

 Advances received from charterers 176,407,290 4,868,987 125,615,195 3,050,793 

 Other current liabilities 301,367,123 8,317,981 297,738,452 7,231,119 

Total current liabilities  720,438,608  19,851,889  540,935,532  13,137,602 

Non-current liabilities     

 Long - term loans - - 3,293,967,999 80,000,000 

Total non-current liabilities  - - 3,293,967,999  80,000,000 

Total Liabilities  720,438,608  19,851,889  3,834,903,531  93,137,602 

Shareholders’ Equity     

 Share capital  - issued and paid  - up 520,000,000 20,392,157 520,000,000 20,392,157 

 Translation adjustment 126,689,683 4,864,116 161,698,471 4,902,595 

 Premium on ordinary shares 411,429,745 16,134,500 411,429,745 16,134,500 

 Premium on treasury stock 21,114,984 578,463 - - 

 Revaluation surplus on assets of subsidiary 144,278,576 3,952,632 - - 

 Statutory reserve - the Company 52,000,000 1,304,730 52,000,000 1,304,730 

 Statutory reserve - subsidiaries 424,620,000 11,572,749 399,010,000 10,893,517 

 Treasury stock reserve 414,918,176 10,323,444 450,880,716 11,218,216 

 Retained Earnings 10,325,110,201 277,923,089 8,395,681,752 233,073,873 

Total equity attributable to the Company’s  
    shareholders  12,440,161,365  347,045,880  10,390,700,684  297,919,588 

Less : Treasury stock (414,918,176) (10,323,444) (450,880,716) (11,218,216) 

Equity attributable to the Company’s  
 shareholders - net  12,025,243,189  336,722,436  9,939,819,968  286,701,372 
Minority interest - equity attributable to  
 minority shareholders of subsidiaries 12,463,445 344,001 5,884,801 142,923 
Total Shareholders’ Equity  12,037,706,634  337,066,437  9,945,704,769  286,844,295 

Total Liabilities and Shareholders’ Equity  12,758,145,242  356,918,326  13,780,608,300  379,981,897 



Consolidated Balance Sheet   as at 31st December 2006 – Liabilities and Shareholders’ Equity 

FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
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งบกำไรขาดทุนรวม 
12 เดือน ถึง 31/12/2549 12 เดือนถึง 31/12/2548 

บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ. 

รายได้     

รายได้จากการเดินเรือ 9,056,303,035 236,715,462 11,006,816,578 274,996,143 

รายได้จากการให้บริการ 20,207,808 530,054 24,014,938 597,935 

ดอกเบี้ยรับ 27,983,874 734,438 36,390,460 911,952 

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 122,837,200 119,414 - - 

รายได้อื่น 3,549,881 90,040 5,262,965 128,796 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 19,875,074 518,185 18,260,676 458,114 

รวมรายได้ 9,250,756,872  238,707,593  11,090,745,617  277,092,940 

ค่าใช้จ่าย     

ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ 2,120,077,863 55,362,329 1,984,275,808 49,476,404 

รายจ่ายท่าเรือ 340,215,729 8,852,137 153,510,628 3,762,004 

น้ำมันเชื้อเพลิง 489,688,978 12,751,839 151,165,533 3,702,762 

รวมต้นทุนการเดินเรือ 2,949,982,570  76,966,305  2,288,951,969  56,941,170 

ต้นทุนการให้บริการ 31,658,084 831,100 23,188,287 576,397 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 278,123,001 7,307,742 267,733,503 6,661,471 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 31,814,057 844,791 17,183,476 415,892 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว (โอนกลับ) - - (146,123,966) (3,925,211) 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - - 24,184,706 773,338 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 161,686,785 130,344 

ค่าเสื่อมราคา 2,093,430,137 56,250,647 1,874,594,367 51,284,550 

รวมค่าใช้จ่าย 5,385,007,849  142,200,585  4,511,399,127  112,857,951 

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 3,865,749,023  96,507,008  6,579,346,490  164,234,989 



งบกำไรขาดทุนรวม   สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

งบการเงิน (ต่อ)
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 Consolidated Income Statement 
12 Months to 31/12/2006 12 Months to 31/12/2005 

THB USD THB USD 

Revenues     

Vessel operating income 9,056,303,035 236,715,462 11,006,816,578 274,996,143 

Service income 20,207,808 530,054 24,014,938 597,935 

Interest income 27,983,874 734,438 36,390,460 911,952 

Exchange gains 122,837,200 119,414 - - 

Other income 3,549,881 90,040 5,262,965 128,796 

Share of profit from investments accounted 
  for under equity method 19,875,074 518,185 18,260,676 458,114 

Total revenues  9,250,756,872  238,707,593  11,090,745,617  277,092,940 

Expenses     

Vessel running expenses 2,120,077,863 55,362,329 1,984,275,808 49,476,404 

Voyage disbursements 340,215,729 8,852,137 153,510,628 3,762,004 

Bunker consumption 489,688,978 12,751,839 151,165,533 3,702,762 

Total vessel operating costs  2,949,982,570  76,966,305  2,288,951,969  56,941,170 

Cost of services 31,658,084 831,100 23,188,287 576,397 

Administrative expenses 278,123,001 7,307,742 267,733,503 6,661,471 

Bad debt and allowance for doubtful  
  accounts 31,814,057 844,791 17,183,476 415,892 

Allowance for loss on current investments  

  (Reversal) - - (146,123,966) (3,925,211) 

Loss on sales of current investments - - 24,184,706 773,338 

Exchange losses - - 161,686,785 130,344 

Depreciation 2,093,430,137 56,250,647 1,874,594,367 51,284,550 

Total expenses 5,385,007,849 142,200,585 4,511,399,127 112,857,951 

Earnings before interest and financial costs  3,865,749,023  96,507,008  6,579,346,490  164,234,989 




Consolidated Income   Statement for Twelve Months Ended 31st December 2006

FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
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งบกำไรขาดทุนรวม 
12 เดือนถึง 31/12/2549 12 เดือนถึง 31/12/2548 

บาท เหรียญสรอ. บาท เหรียญสรอ. 

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน 3,865,749,023  96,507,008  6,579,346,490  164,234,989 

หัก : ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน (144,053,394) (3,706,911) (392,158,580) (9,753,629) 

กำไรก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3,721,695,629  92,800,097  6,187,187,910  154,481,360 

หัก : กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (6,572,873) (169,545) (10,581,192) (263,135) 

กำไรสุทธิ 3,715,122,756  92,630,552  6,176,606,718  154,218,225 

สำรองหุ้นทุนซื้อคืน 35,962,540 894,772 - - 

สำรองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย (25,610,000) (679,232) (106,910,000) (2,702,298) 

เงินปันผลจ่าย (1,796,046,847) (47,996,876) (1,543,657,175) (38,321,753) 

กำไรสะสม, ต้นงวด 8,395,681,752 233,073,873 3,869,642,209 119,879,699 

กำไรสะสม, ปลายงวด 10,325,110,201  277,923,089  8,395,681,752  233,073,873 

กำไรต่อหุ้น 7.33 0.18 12.19 0.30 

งบกำไรขาดทุนรวม   สำหรับระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

งบการเงิน (ต่อ)
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Consolidated Income Statement 
12 Months to 31/12/2006 12 Months to 31/12/2005 

THB USD THB USD 

Earnings before interest and financial costs  3,865,749,023  96,507,008  6,579,346,490  164,234,989 

Less: Interest and financial costs (144,053,394) (3,706,911) (392,158,580) (9,753,629) 

Earnings before minority interest  3,721,695,629  92,800,097  6,187,187,910  154,481,360 

Less: Net earnings of minority interest (6,572,873) (169,545) (10,581,192) (263,135) 

Net earnings  3,715,122,756  92,630,552  6,176,606,718  154,218,225 

Treasury stock reserve 35,962,540 894,772 - - 

Statutory reserve-subsidiaries (25,610,000) (679,232) (106,910,000) (2,702,298) 

Dividend paid (1,796,046,847) (47,996,876) (1,543,657,175) (38,321,753) 

Retained earnings, Beginning of the period 8,395,681,752 233,073,873 3,869,642,209 119,879,699 

Retained earnings, Ending of the period  10,325,110,201  277,923,089  8,395,681,752  233,073,873 

Earnings per share 7.33 0.18 12.19 0.30 

Consolidated Income   Statement for Twelve Months Ended 31st December 2006 

FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
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นโยบายที่ใช้ในการปรับปรุงงบการเงิน
สกุลไทยบาทเป็นสกุลเงินเหรียญดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา(“เหรียญสรอ.”)

 ในการปรับปรุงงบการเงินนั้น ได้มีการพิจารณาถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชีของไทย 

อย่างไรก็ตาม เนื่องมาจากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการปรับปรุงงบการเงินนี้ การจัดทำงบการเงินเหรียญสรอ.  

นี้อาจไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยแต่อย่างใด ลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญอย่างหนึ่งในที่นี้เกิดขึ้น

เนื่องจากสินทรัพย์ หนี้สิน และการค้าหลักๆ ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เกิดขึ้นโดยใช้เงิน

เหรียญสรอ. ในการซื้อขาย แล้วจึงทำการแปลงค่าเป็นเงินสกุลไทยบาท ตามความต้องการของตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทยจากที่ได้กล่าวมานี้สินทรัพย์ หนี้สินและรายการค้าเหล่านี้จึงมีการปรับปรุงใหม่เป็นเงินเหรียญสรอ. โดย  

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริงหรืออัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณที่ใช้ ณ วันที่ทำการแปลงค่าเป็นเงินไทยบาท อย่างไรก็ตาม 

นโยบายนี้อาจใช้ไม่ได้กับการค้าขายที่บันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุน เนื่องจากจำเป็นจะต้องทำการหาอัตราแลกเปลี่ยน ณ   

วันที่มีการค้าขายแต่ละครั้ง ซึ่งในกรณีนี้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจึงถูกนำมาใช้ในการแปลงแทน 

 จากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส

เซส (ประเทศไทย) จำกัด (“บีทีซีเอเอส”) ได้หานโยบายที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นวิธีการปรับปรุงค่าที่เหมาะสมที่สุด  

ในการแสดงมูลค่าและผลการดำเนินการของบริษัทฯ 

 พึงตระหนักว่าความรับผิดชอบของบีทีซีเอเอส จำกัดอยู่เพียงการตรวจสอบและรับรองการปรับปรุงงบการเงิน 

ใหม่เป็นสกุลเงินเหรียญสรอ. โดยอิงจากงบการเงินประจำไตรมาส / สำหรับงวดครึ่งปี / สำหรับงวดประจำปี สกุลไทยบาท

ที่ได้รับการสอบทาน / ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น ขอบเขตหน้าที่จึง

จำกัดอยู่เพียงการตรวจทานความถูกต้องของการปรับปรุงงบการเงินใหม่เป็นสกุลเงินเหรียญสรอ. เท่านั้น โดยอิงจากข้อมูล

ทางบัญชีที่มีอยู่แล้วในรูปสกุลเงินไทยบาท 

 จากที่ได้กล่าวมานี้ นโยบายการปรับปรุงงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้: 

Ñ งบดุล
 การแปลงค่าจากเงินไทยบาทเป็นเงินเหรียญสรอ. ในรายการส่วนใหญ่ในงบดุลที่ได้รับการตรวจสอบ /   

สอบทานแล้วของบริษัทฯ นั้นจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล ในส่วนของสินทรัพย์จะใช้อัตราซื้อ  

ไทยบาท / เหรียญสรอ. ในการแปลงค่า ส่วนหนี้สินจะใช้อัตราขายไทยบาท / เหรียญสรอ. ในการ  

แปลงค่า อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ไม่ได้ใช้ในการแปลงค่ารายการบางรายการ เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการ  

ใช้นโยบายในรูปแบบอื่นจะแสดงการปรับปรุงค่าในรูปสกุลเงินเหรียญสรอ. ได้ถูกต้องมากกว่า รายการต่างๆ 

ที่ใช้นโยบายในรูปแบบอื่นมีดังต่อไปนี้ 

Ñ เงินลงทุนที่เป็นเงินเหรียญสรอ. นั้น บริษัทฯ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการลงทุนนั้นในการ  

แปลงค่าเป็นเงินไทยบาท ดังนั้นในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวในการแปลง  

ค่ากลับเป็นเงินเหรียญสรอ. 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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POLICYOFRESTATEMENTFROMTHB
TOUSDCURRENCY

 
 In restating the financial statements, consideration has been given to Thai GAAP. However, due to the 

unique nature of this restatement the provisions of Thai GAAP may not necessarily have been complied with. A 

significant unique feature is that many of the assets, liabilities and transactions of PSL were originally 

denominated in USD and translated into THB as required by the SET. In these instances these assets, liabilities 

and transactions have been restated into USD at the exchange rate, or estimated exchange rate, at which they 

were converted into THB. This, however, was not always possible in relation to the transactions recorded in the 

income statement, as this would require matching each transaction with the exchange rate at that date, in which 

case the weighted average exchange rate was applied. 

 Based on the uniqueness of the restatement discussed above, BTCAS has sought to ensure the 

application of the most appropriate methods of restatement to reflect the underlying valuation and performance of 

the Company. 

 Please note that BTCAS’s responsibility is limited only to check and certify the restatement of the 

financial statements in USD based on the quarterly / semi-annual / annual financial statements in Thai Baht 

currency (THB) already reviewed / audited by statutory auditors. As such, the scope is limited only to a review on 

the accuracy of the restatement of the financial statements based upon the existing set of accounts maintained in 

THB.  

 Accordingly, the policies of the restatement of the items in the Company’s balance sheet and income 

statement can be described as follows: -  

 

ÑBalanceSheet

 Most items in PSL’s audited / reviewed balance sheet are converted from THB into USD using the 

exchange rate as at the balance sheet date. THB / USD’s buying rate is applied on the asset side 

while the selling rate is used on the liability side. This policy, however, is not applied to some items 

as BTCAS considers an alternative policy, as described below, would provide more accurate 

restatement into USD.  

Ñ Investments originally made in USD were translated by PSL into THB at the historical exchange rate 

as at the date of the investment. Therefore, in restating in USD the historical exchange rate has 

been used to reverse the translation. 
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Ñ เรือเดินทะเล (รวมถึงเรือขนถ่ายสินค้าและอุปกรณ์) และค่าซ่อมแซมและสำรวจเรือ (Drydock and Special  

Survey) ตามกำหนดเวลานั้น ได้มีการซื้อขายกันเป็นเงินเหรียญสรอ. แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยบาท  

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันซื้อ ดังนั้นในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวในการแปลง

ค่ากลับเป็นเงินเหรียญสรอ. 

 สินทรัพย์ที่มีการซื้อด้วยเงินไทยบาทนั้น บริษัทฯ จะทำการแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่  

งบดุล นโยบายการปรับปรุงค่านี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายการแปลงค่าสินทรัพย์ที่เป็นเงินเหรียญสรอ.   

บีทีซีเอเอสจึงเห็นว่าควรใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซื้อในการแปลงค่าสินทรัพย์ที่เป็นเงินไทยบาท  

หลักๆ ได้แก่ อาคารและอุปกรณ์ท่าเรือด้วยเช่นกัน  

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ซื้อด้วยเงินเหรียญสรอ. จะมีการปรับปรุงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่   

ได้มาของสินทรัพย์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีการซื้อด้วยเงินไทยบาทนั้น   

บริษัทฯ จะทำการแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่งบดุล อนึ่ง นโยบายการปรับปรุงค่านี้ไม่ 

สอดคล้องกับนโยบายการแปลงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นเงินเหรียญสรอ. บีทีซีเอเอสจึงเห็นว่า ควร

ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ซื้อในการแปลงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่เป็นเงินไทยบาทหลักๆ ได้แก่ อาคาร

และอุปกรณ์ท่าเรือด้วยเช่นกัน  

Ñ น้ำมันเชื้อเพลิง ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า รายได้รับล่วงหน้าจากการขนส่งสินค้าและค่าขายเรือเดินทะเล 

ได้มีการซ้ือขายกัน เป็นเงินเหรียญสรอ. แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีงบดุล 

ดังนั้น ในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในการแปลงค่ากลับเป็น 

เงินเหรียญสรอ.

Ñ ลักษณะของสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียนอื่น โดยมากจะมีการหมุนเวียนอย่างมาก ดังนั้นการแปลงค่า 

รายการบัญชีดังกล่าวจึงใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่งบดุล

Ñ สินทรัพย์อื ่น ๆ ที ่นอกเหนือจาก ค่าซ่อมแซมและสำรวจเรือตามกำหนดเวลาที่ยังไม่ได้ตัดจ่ายนั้นมี 

การซื้อขายกันเป็นเงินเหรียญ สรอ. แล้วจึงแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่งบดุล 

ดังนั้นในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในการแปลงค่ากลับเป็น  

เงินเหรียญ สรอ.

Ñ เงินกู้ยืมจากธนาคาร พันธบัตรแปลงสภาพ และดอกเบี้ยค้างจ่าย ส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินเหรียญสรอ. แล้ว 

จึงแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่งบดุล ดังนั้นในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้ 

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในการแปลงค่ากลับเป็นเงินเหรียญสรอ. ในทำนองเดียวกัน 

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ที่อยู่ในรูปเงินไทยบาทก็มีการแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่งบดุล

Ñ ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสะสมของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะทำการแปลงค่าเป็นเงินไทย  

บาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่งบดุล ดังนั้นในการปรับปรุงค่าใหม่จึงใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่งบดุล

Ñ ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยหลักๆ แล้วจะเกี ่ยวข้องกับสินทรัพย ์

และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินไทยบาทที่ถูกปรับปรุงค่าใหม่ให้เป็นสกุลเงินเหรียญสรอ. โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ที ่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความไม่สมดุลขึ ้นในงบดุล กรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ ้นจากสินทรัพย์และหนี้สิน 

ที่เป็นสกุลเงินเหรียญสรอ. เนื่องจากเราทำการปรับปรุงค่าจากสกุลเงินไทยบาทกลับไปสู่มูลค่าดั้งเดิมใน 

รูปเงินเหรียญสรอ. จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าผลสะสมในรูปเงินเหรียญสรอ. ของการปรับปรุงที่เกิดจากการ 

แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น ไม่ได้หมายถึงการปรับปรุงที่เกิดจากการแปลงค่าเป็น 

เงินไทยบาท

Ñ ทุนเรือนหุ้นและสำรอง จะทำการปรับปรุงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใน  

รายการ 
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Ñ Vessels (including the barge and its equipment), drydock and the special survey were originally   

purchased in USD currency and translated into THB at the historical exchange rate as at   

the acquisition date. Therefore in restating to USD the historical exchange rate has been used to 

reverse the translation.  

 Where fixed assets were originally purchased in THB the assets are converted by PSL at the 

exchange rate as at the balance sheet date. This, compared with the translation of USD fixed 

assets, is not consistent and therefore BTCAS have applied the historical exchange rates to major 

THB fixed assets, i.e. buildings and berth equipment.  

 Depreciation of assets which were originally acquired in USD is restated using the historical 

exchange rate at the date of acquisition. However, where the assets were originally purchased in 

THB, the depreciation is converted by PSL at the exchange rate as at the balance sheet date. Again, 

the policy on USD and THB asset depreciation is not consistent and therefore BTCAS has applied 

the historical exchange rates to major THB fixed assets, i.e. buildings and berth equipment. 

Ñ Bunker oil, accounts receivable and payable, advances received from charterers, and advances   

received from vessel sales were originally denominated in USD and are translated into THB at the 

exchange rate at the balance sheet date. The restatement into USD therefore is based on the 31st 

December 2006 exchange rate to reverse the translation. 

Ñ The nature of other current assets and liabilities is mostly very current and therefore the exchange   

rate as at the balance sheet date is applied. 

Ñ Other assets, excluding unamortized drydock and special survey, are denominated in USD and are   

translated into THB at the exchange rate as at the balance sheet date. The restatement into   

USD therefore has been done at the 31st December 2006 exchange rate to reverse the translation. 

Ñ Loans from banks, bonds and interest payable are mostly denominated in USD and are translated   

into THB at the exchange rate as at the balance sheet date. The restatement into USD therefore has 

been done at the 31st December 2006 exchange rate to reverse the translation. THB loans   

and debentures are also converted at the exchange rate as at the balance sheet date. 

Ñ Minority interest is derived from minority shareholders’ portion in the retained earnings of   

subsidiaries of PSL calculated at the balance sheet date and therefore the exchange rate as at the 

balance sheet date is applied. 

Ñ Translation adjustment primarily relates to THB denominated assets and liabilities restated at   

different exchange rates to USD resulting in an imbalance in the balance sheet. This should   

not occur for assets and liabilities originally denominated in USD as we have sought to restate   

the THB amounts to the original USD amounts. It should therefore be understood that the   

USD cumulative translation adjustment is not the translation of the THB translation adjustment.  

Ñ	Share capital and reserves are restated at the historical exchange rates in which movements   

occurred. 
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Ñ งบกำไรขาดทุน 
 รายการส่วนใหญ่ในงบกำไรขาดทุนที่ได้รับการตรวจสอบ / สอบทานแล้วของบริษัทฯ นั้นเป็นเงินเหรียญ  

สรอ. แล้วถูกแปลงค่าเป็นเงินไทยบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น1 เพื่อให้การปรับปรุงค่าใหม่  

ในการค้าขายแต่ละรายการนี้ถูกต้องสมบูรณ์จำเป็นจะต้องทำการหาอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการค้าขาย

แต่ละครั้ง นโยบายดังกล่าวอยู่นอกเหนือจากขอบเขตการตรวจทานของบีทีซีเอเอส รายการเหล่านี้ได้มี  

การแปลงค่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายเดือนภายในช่วงระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2549 ซึ่ง (หากรายได้ ค่าใช้จ่าย และอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างคงที่) อัตราแลกเปลี่ยน  

ดังกล่าวน่าจะประมาณ อัตราแลกเปลี่ยนในอดีตสำหรับการค้าแต่ละรายการได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณี  

ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลไทยบาท / เหรียญสรอ. เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญขึ้นในอนาคต 

นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงให้เห็นผลประกอบการของบริษัทฯ ในรูปเงินเหรียญสรอ.   

ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น อนึ่ง นโยบายนี้ไม่ได้ใช้ในการแปลงค่ารายการบางรายการ เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่า 

การใช้นโยบายในรูปแบบอื่นจะแสดงการปรับปรุงค่าในรูปสกุลเงินเหรียญสรอ. ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น รายการ

ต่างๆ ที่ใช้นโยบายในรูปแบบอื่นมีดังต่อไปนี้ 

Ñ ในทำนองเดียวกับรายการค่าเสื่อมราคาสะสมในงบดุล การแปลงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ซื้อด้วย  

เงินเหรียญสรอ. จะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้มาของสินทรัพย์ดังกล่าว มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนถัว  

เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรายเดือน อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในส่วนของงบดุล นโยบายการ   

แปลงค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นเงินไทยบาทนั้น ไม่สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น ดังนั้นอัตรา   

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้มาของสินทรัพย์จึงถูกนำมาใช้ในส่วนของสินทรัพย์หลักที่เป็นเงินไทยบาท ได้แก่   

อาคารและอุปกรณ์ท่าเรือ  

Ñ กำไร / ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวรจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนไทยบาท / เหรียญสรอ.  

ที่แท้จริง ณ วันที่ขายสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินไทยบาทและเงินเหรียญสรอ. 

Ñ กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนในงบกำไรขาดทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสรอ. เกิดขึ้นจากรายการ   

เกี่ยวกับเงินสินทรัพย์ถาวรย่อยๆ รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินหมุนเวียน ที่อยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาท   

โดยมูลค่าของรายการเหล่านี้ในรูปเงินเหรียญสรอ. ได้เปลี่ยนแปลงไปจากมูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน 

2549 เนื่องจากความซับซ้อนในการได้มาซึ่งตัวเลขโดยละเอียดในแต่ละรายการ จึงถือว่ารายการเหล่านี้ 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงระยะเวลางบการเงิน นั่นคือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 

Ñ กำไรจากการยกเลิกสัญญา Swap ได้ถูกแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนไทยบาท / เหรียญสรอ. ที่แท้จริง  

ณ วันที่ยกเลิกสัญญา Swap 

Ñ เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจะทำการปรับปรุงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  

ในรายการ 

Ñ กำไรสะสมต้นปีได้ถูกปรับปรุงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนไทยบาท / เหรียญสรอ. ที่แท้จริง ณ ช่วงเวลาที่มี 

การบันทึกกำไรสะสม อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงที่ใช้ใน 

การแปลงค่าอาคารและอุปกรณ์ท่าเรือนั้นมีผลต่อมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ดังกล่าว อันส่งผลต่อกำไรสะสม 

ในอดีตที่ผ่านมา 

 โปรดตระหนักว่ารายการใดๆ ที่ปรากฏขึ้นในบัญชีก่อนเดือนมิถุนายน 2540 นั้นจะถูกแปลงค่าด้วย  

อัตราแลกเปลี่ยนไทยบาท / เหรียญสรอ. ที่ 25.5 เนื่องจากการลดค่าเงินบาทได้เริ่มเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2540  

ในช่วงก่อนที่จะมีการลดค่าเงินบาทนั้น อัตราแลกเปลี่ยนไทยบาท / เหรียญสรอ. จะค่อนข้างคงที่อยู่ที่มูลค่า 25.5   

บาท / 1 เหรียญสรอ. 

* 1อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยประจำเดือนที่ได้จากธนาคารแห่งประเทศไทยหนึ่งเดือนหลังจากนั้น  

เช่นอัตราแลกเปลี่ยนไทยบาท / เหรียญสรอ. โดยเฉลี่ยของเดือนเมษายนจะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณตัวเลยในเดือนพฤษภาคม 
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ÑIncomeStatement
 Most items in the Company’s audited / reviewed income statement were originally denominated in 

USD and translated into THB at the prevailing exchange rate1 at that time. In order to perfectly 

restate these transactions it would be necessary to match each transaction with its historical 

exchange rate. This is outside the scope of our review. These items have been translated using the 

weighted average exchange rates for three months ended 31st December 2006, which should 

approximate (where income, expenses and exchange rates are relatively stable) the historical 

exchange rates of each transaction. However should the THB / USD exchange rate change 

significantly in the future, the policy may be amended to better illustrate PSL’s performance in USD 

terms. This policy, again, is not applied to some items as we consider an alternative policy, as 

described below, would provide more accurate restatement in USD.  

Ñ Depreciation of assets originally acquired in USD is similar to the depreciation item in the balance 

sheet. This item is not directly translated using the weighted monthly average rate but the historical 

acquisition exchange rates. As mentioned earlier in the balance sheet section, the policy on USD 

and THB asset depreciation is not consistent and therefore the historical exchange rates are applied 

to major THB fixed assets, i.e. buildings and berth equipment.  

Ñ Gains / losses on disposal of fixed assets are converted at the actual THB / USD exchange rate as 

at the date of asset disposal for both USD and THB sales. 

Ñ The exchange gain (loss) in the USD Income Statement arises from THB denominated monetary ass

ets and liabilities, minor fixed assets and current assets and liabilities which in USD terms have 

changed in value since 30th September 2006. Due to the complexity in obtaining detailed figures   

for each item it is assumed that these items are fixed for the whole financial statement period,   

i.e. since October 2006.  

Ñ Gain on swap termination is restated at the actual THB / USD exchange rate as at the date of swap 

termination. 

Ñ Dividend paid is restated at the historical exchange rates in which movements occurred. 

Ñ Retained earnings at the beginning of the year are restated into USD at the actual historical   

exchange rate for the periods in which retained earnings were recorded. However, as mentioned 

earlier, the historical rate applied to buildings and berth equipment affects their net value, which 

subsequently affects the retained earnings in the past.  

 Please note that any items existing in the accounts before June 1997 are converted at THB / USD 

rate of 25.5 since the devaluation of THB commenced in June 1997 as before the devaluation the THB / USD 

exchange rate was relatively stable at THB 25.5 / USD 1. 

 

* 1The foreign exchange rate used is the monthly average rate obtained from the Bank of Thailand one month afterwards,   
e.g. average THB / USD rate of July is applied as the basis for the month of August figure. 
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รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการที่มีสาระสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ 

 

1.  สัญญาเช่าสำนักงานระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด 
 ความเกี่ยวโยงกัน

 บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสำนักงานและบริการกับบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ซึ่งมีนางสาวนิชิต้า ชาห์ ในฐานะ  

กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เนื่องจากนางสาวนิชิต้า ชาห์ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท   

ยูนิสเตรทช์ จำกัด  

 ความสำคัญของการทำรายการ 

 สัญญาเช่าสำนักงานมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 

 ความเป็นธรรมของการกำหนดราคาและเงื่อนไข

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นจำนวนเงินรวม 1.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

0.01 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าสำนักงานและบริการในอัตรา 210 บาทต่อตาราง

เมตร ซึ่งเป็นอัตราเช่าที่เท่ากันกับที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าสำนักงานและบริการกับบุคคลภายนอกในชั้นอื่น  

ในอาคารสำนักงานเดียวกันที่อัตรา 210 บาทต่อตารางเมตร  

 แนวโน้มการทำรายการในอนาคต 

 สำนักงานมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต่อสัญญาเช่าสำนักงานและบริการใน  

ปี 2550 กับบริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด ในอัตราค่าเช่าอัตราเดียวกันกับปี 2549  

 

2. ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ จำกัด และบริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด  
 ความเกี่ยวโยงกัน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซื้อตั๋วเครื่องบินจาก บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ จำกัด และบริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด   

ซึ่งมีนางสาวนิชิต้า ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เนื่องจากนางสาวนิชิต้า ชาห์   

เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว  

 ความสำคัญของการทำรายการ 

 โดยปกติการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั๋วเครื่องบินมีความจำเป็นตามสัญญาว่าจ้างลูกเรือ เนื่องจาก  

บริษัทฯ ต้องจัดหาตั๋วเครื่องบินเพื่อรับส่งลูกเรือไปทำงานบนเรือและเดินทางกลับจากเรือที่ท่าเทียบเรือต่างๆ ทั่วโลก 

เมื่อสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดลง บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ จำกัด และบริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้ถูกเลือกให้มาบริการ  

ในเรื่องนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาและบริการ การให้บริการที่รวดเร็วกว่า  

และมีประสิทธิภาพมากกว่า รวมทั้งมีสำนักงานอยู่ใกล้กับบริษัทฯ ซึ่งทำให้ไม่มีปัญหาในการรับส่งตั๋วในกรณีเร่งด่วน  

 ความเป็นธรรมของการกำหนดราคาและเงื่อนไข 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยซื้อตั๋วเครื่องบินจาก 2 บริษัทดังกล่าวจำนวน 26.57 ล้านบาท 

หรือเท่ากับร้อยละ 0.22 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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ConnectedTransactions

 The followingsignificant transactionsentered intobytheCompanyandSubsidiariesconstitutetransactions

withrelatedparties



1. OfficeleaseagreementbetweentheCompanyandUnistretchLimited
 TheRelation

 The Office lease agreement is between the Company and Unistrech Limited. Miss Nishita Shah, director of 

the Company is directly interested as director and shareholder of Unistretch Limited.  

 TheSignificanceoftherelatedtransaction

 The Office lease agreement is necessary for operating the Company. 

 TheFairnessofTermsandConditionsoftheTransaction

 As of 31st December 2006, the Company has rental and related expense from such transaction   

amounting to Baht 1.63 million which is 0.01% of Net Tangible Assets. The Company has signed a lease for 

the office premises with Unitretch Limited at the rate of Baht 210 per square metre. The Company has also 

signed a lease for other office premises from a third party on other floors of the same building at the same 

rate of Baht 210 per square metre. 

 Policyinrespectoffuturetransactionswithconnectedparties

 The Office is essential for operating the business of the Company so the Company has to continue to enter 

into lease agreement for the year 2007 on similar (or more beneficial) terms as that of year 2006. 

 

2. PurchaseofairticketsfromAmbikaToursLimitedandGeepeeAirServiceLimited

 TheRelation

 The Company and subsidiaries purchased air tickets from Ambika Tours Limited and Geepee Air Service 

Limited in which Miss Nishita Shah is directly interested as director and shareholder.  

 TheSignificanceoftherelatedtransaction

 Given the nature of business, air tickets are required for the crew on a regular basis to allow them to sign 

on/off in different ports around the world on commencement and completion of their contracts, respectively. 

Ambika Tours Limited and Geepee Air Service Limited have been selected for this purpose in view of their 

competitive rates and service and also for their proximity to the Company’s office since this allows much 

quicker and efficient service. 

 TheFairnessofTermsandConditionsoftheTransaction

 As of 31st December 2006, the Company and subsidiaries purchased air tickets amounting to Baht 26.57 

million which is 0.22% of Net Tangible Assets.  
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 แนวโน้มการทำรายการในอนาคต 

 สำหรับปี 2550 มีความเป็นไปได้ว่า มูลค่าการซื้อตั๋วเครื่องบินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมีจำนวนมากกว่า  

ปี 2549 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาตั๋วเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาตั๋วเครื่องบิน  

ในท้องตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบด้านราคาและมาตรฐานของการให้บริการของผู้จำหน่ายตั๋ว

เครื่องบินรายอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมทั้ง บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ จำกัด และบริษัท จีพี แอร์ เซอร์วิส จำกัด ในกรณี

ที่ราคาตั๋วเครื่องบินและมาตรฐานการให้บริการที่เสนอโดยผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินไม่ได้เป็นไปตามราคาตลาด  

โดยทั่วไป หรือเงื่อนไขต่างๆ ไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกซื้อจากบริษัท

จัดหาตั๋วเครื่องบินอื่นแทน 



3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากกลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด 
 ความเกี่ยวโยงกัน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานและที่พักอาศัยของพนักงาน  

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้แก่บริษัท แม็กซ์วิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริหารจัดการห้องพัก  

ของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท แม็กซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน   

โดยมีนางสาวนิชิต้า ชาห์ ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง เนื่องจากนางสาวนิชิต้า ชาห์   

เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัท แม็กซ์วิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และนายครูชู คาลี วาเดีย เป็นกรรมการ   

และนางสาวนิชิต้า ชาห์ เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท แม็กซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด 

 ความสำคัญของการทำรายการ 

 การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานของบริษัทฯ และที่พักอาศัย รวมถึงการบริหารจัดการห้องพัก

นั้นมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของพนักงานของบริษัทฯ และถือเป็น  

ทรัพย์สินของบริษัทฯ ย่อย บริษัท แม็กซ์วิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท แม็กซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด ถูกเลือก  

ให้มาดำเนินการในเรื่องนี้ โดยราคาและการให้บริการต่างๆ เป็นไปตามการแข่งขันโดยทั่วไป 

 ความเป็นธรรมของการกำหนดราคาและเงื่อนไข 

 สำหรับปี 2549 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ และค่าบริหารจัดการห้องพัก 

รวมจำนวน 0.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 

 แนวโน้มการทำรายการในอนาคต 

 สำหรับปี 2550 บริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศกับ บริษัท แม็กซ์วิน เอ็นจิเนียริ่ง 

จำกัด และค่าบริหารจัดการห้องพักกับบริษัท แม็กซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบ

ด้านราคาและมาตรฐานของการให้บริการ ในกรณีที่ราคาและมาตรฐานการให้บริการไม่ได้เป็นไปตามการแข่งขัน  

โดยทั่วไป หรือไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาเปลี่ยนผู้ให้บริการ 

 อนึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกันข้างต้นและได้รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยมีการพิจารณาและสอบทานรายการดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2550 และได้รายงานรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   

ครั้งที่ 2/2550 ซึ่งได้มีการสอบทานรายการดังกล่าว จากความเห็นและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีกฏ ข้อบังคับและนโยบายป้องกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ โดยรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ข้างต้น   

เป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าทั่วไป โดยยึดถือราคาตลาดเป็นสำคัญและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมี  

การเปิดเผยอย่างเพียงพอแล้วในงบการเงินและรายงานประจำปีของบริษัทฯ 
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 Policyinrespectoffuturetransactionswithconnectedparties

 For the year 2007, the Company and subsidiaries would have similar air ticket expenses possibly more in 

value than 2006 due to the increase in price as a consequence of the market price increase . The Company 

regularly reviews the pricing and service standards of the various Vendors of the tickets including Ambika 

Tours Limited and Geepee Air Service Limited. If the pricing and service standards of the present Vendors are 

found uncompetitive with market levels and/or if the terms and conditions are not for the benefit of the 

Company, the Company could change the Vendors. 

 

3. MaintenanceandManagementservicesfromMaxwinGroup
 TheRelation

 The Company and subsidiary pay maintenance expenses to Maxwin Engineering Ltd. for the air conditioning 

system at the main operational offices and the condominium apartments of the Company and its subsidiary 

and also paid apartment management expenses to Maxwin Builders Limited for the management of the 

offices and apartments of the Company and its subsidairy. This is a connected transaction since Miss 

Nishita Shah, director of the Company is directly interested as director and shareholder of Maxwin 

Engineering Ltd and Mr.Khushroo Kali Wadia is director and Miss Nishita Shah is shareholder of Maxwin 

Builders Limited. 

 TheSignificanceoftherelatedtransaction

 The maintenance of air conditioning system at the main operational offices and the condominium apartments 

including the management thereof is essential for operating the business of the Company and the assets of 

the Company’s subsidiary, i.e. the residences of the Company’s expatriate staff. Maxwin Engineering Ltd and 

Maxwin Builders Ltd. have been selected for this purpose in view of their competitive rates and service. 

 TheFairnessofTermsandConditionoftheTransaction

 For the year 2006, the Company and its subsidiary have paid for maintenance and management expenses 

for the air conditioning system and the offices and condominium apartments of the Company and its 

subsidiary amounting to Baht 0.69 million which is 0.01% of Net Tangible Assets.  

 Policyinrespectoffuturetransactionswithconnectedparties

 For the year 2007, the Company would have similar expenses for the maintenance of air conditioning 

system from Maxwin Engineering Ltd and expenses for management of the offices and condominium 

apartments of the Company and its subsidairy, from Maxwin Builders Ltd. The Company regularly reviews 

such maintenance and management contracts for pricing and service standards and if the same are not 

competitive and/or for the benefit of the Company, the Company could change the existing sevice provider. 

 Internal Auditors have reviewed the above connected transactions and reported the results of their review to 

the Audit Committee who in turn have discussed and reviewed the transactions in their Audit Committee 

Meeting No. 1/2007 held on 9th February 2007 and then reported these transactions to the Board of 

Directors. The Board of Directors Meeting No. 2/2007 reviewed the transactions and based on the findings 

and report of the Audit Committee, the Board is of the opinion that the Company has adequate rules, 

regulations and policies for prevention of conflict of interest transactions and that the above interested party 

transactions are entered solely based on the market prices and for the full benefit of the Company. Adequate 

disclosures have also been made in the financial statements and the Annual Report. 
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บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์   
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 4, 6 - 7 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โทรศัพท์ : 66-2 229-2800  โทรสาร : 66-2 359-1259   

ศูนย์บริการข้อมูล : 66-2 229-2888 

Website : http://www.tsd.co.th   E-mail : contact.tsd@set.or.th 

 

ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย ์- ส่วนบริการผู้ออกหลักทรัพย์ 1 

อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต กม. 27 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ : 66-2 596-9000 

 

ธนาคารหลัก 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้น 8 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 

โทรศัพท์ : 66-2 208-8020-21, 66-2 256-8146  โทรสาร : 66-2 256-8147 

Website : http://www.ktb.co.th 

 

ผู้สอบบัญชี  
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก (เยื้องศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)  

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 1047, กรุงเทพฯ 10501  

โทรศัพท์ : 66-2 264-0777, 66-2 661-9190   

โทรสาร : 66-2 264-0789-90 

Website : http://www.ey.com/th 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
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Bangkok 10500, Thailand 
Telephone : 66-2 696-8800 Fax : 66-2 236-7654, 633-8460 

E-mail : ir@preciousshipping.com 
Home page : http://www.preciousshipping.com 

บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน) 
Precious Shipping Public Company Limited 

บริษัท พรีเชียส ชิพปง จำกัด (มหาชน) 
ชั้น 7 อาคารคาเธยเฮาส 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท : 66-2 696-8800 โทรสาร : 66-2 236-7654, 633-8460 

MARINE MONEY 2005 RANKINGS 
SIXTH PLACE 

BEST CORPORATE 
GOVERNANCE REPORT 

SET AWARDS 2006 

BEST PERFORMANCE - 
SERVICE 

SET AWARDS 2006 
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